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21-LETNIA 
DARIA 
Z OZORKOWA
ZAMORDOWANA 
W ANGLII 

Matka Darii – jako oskarżyciel posiłkowy - kilka dni 
temu pojechała do Anglii na ostatnią rozprawę. Nie 
zgadza się z ofi cjalną wersją śmierci córki. Strona 
angielska przedstawiła ozorkowiankę w bardzo nie-
korzystnym świetle. Sprawa budzi emocje nie tylko 
z powodu okoliczności, ogromnej tragedii i młodego 
wieku ofi ary. Kto zabił Darię i z jakiego powodu? 

Czytaj na str. 11

Nielegalne kasyna w Łęczycy? Krytyka 
dyrektora ZM

Pluskwiaki 
opanowały 
Poddębice

Magik zainwestował przy Belwederskiej w Łęczycy. 
Biznesmen z Wartkowic przy Ozorkowskiej

W Starej Sobótce nie 
chcą dyrektorki

Spaliły się 
altanki i... 
kury
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Łęczyca 

Łęczyca 

Łęczyca 

gm. Daszyna

W sali konferencyjnej 
urzędu miejskiego w 

Łęczycy zorganizowano spotka-
nie dla chętnych podjęcia pracy 
w dużej firmie w gostkowie. 
Zainteresowanie było ogromne.

- Kolejka jak w PRL-u - przyznaje 
jedna z kobiet.

Rzeczywiście, tak dużej liczby 
chętnych nie spodziewali się chyba 
sami przedstawiciele fi rmy organi-
zując to spotkanie w formie indywi-
dualnych rozmów z potencjalnymi 
kandydatami do pracy.

- Myśleliśmy, że najpierw odbę-
dzie się ogólne spotkanie, przedsta-

wienie warunków, przede wszyst-
kim płacowych, a dopiero później 
ten, kto byłby zainteresowany, to 
zostałby na drugą część spotkania 
- zauważa młody mężczyzna, który 
co dopiero wyszedł ze spotkania. 

Mimo sporego zamieszania i 
długiej kolejki, wiele osób było za-
dowolonych ze zorganizowanego 
spotkania rekrutacyjnego.

- To dobrze, że pojawiła się konku-
rencja dla obecnych pracodawców. 
Firma z Gostkowa jest ogromna 
i potrzebuje dużo siły roboczej - 
mówi Beata Frączewska. 

(mku)

Boisko wciąż jest 
zamknięte. Jakie są 

tego powody? Od kilku tygodni 
trwa walka z larwami chrabą-
szcza majowego, które upodo-
bały sobie murawę miejskiego 
stadionu. 

Pędraki to larwy chrabą-
szcza majowego, które na-
turalnie występują w naszym 
środowisku. Nie są szkodliwe 
do momentu w którym nie za-
siedlają całkiem terenu. Skutki 
żerowania pędraków mogą być 
bardzo niebezpieczne. Larwy 
żyjące w glebie żywią się ko-
rzeniami roślin i traw. Pędraki 
wędrują w ziemi w płaszczyźnie 
pionowej i poziomej, zależnie 
od dostępnych zasobów pokar-
mowych i pogody. Gdy poziom 
wód podziemnych podniesie się 
znacznie, wtedy znajdziemy je 
tuż pod darnią. Najczęściej jed-
nak w ciepłe dni znajdują się na 

- To duża strata – mó-
wią rodzice uczniów 

z łęczyckiej podstawówki. Pod 
koniec ubiegłego tygodnia Bo-
gumiła Wójtowicz złożyła rezy-
gnację z funkcji dyrektora Szkoły 
Podstawowej nr 4.

- Powodem rezygnacji z peł-
nienia funkcji dyrektora jest stan 
zdrowia uniemożliwiający dalsze 
kierowanie placówką. Dyrektorka 
prawie od dwóch miesięcy prze-
bywała na zwolnieniu lekarskim 

– wyjaśnia zastępca burmistrza 
Krzysztof Urbański. – Chcemy, 
aby szkoła, zgodnie z wymogami 
ustawowymi, od 1 września czyli 
od nowego roku szkolnego miała 
kierownictwo. Nie podjęliśmy 
jeszcze decyzji o tym, czy nowy 
dyrektor będzie wyłoniony w 
drodze konkursu, czy obowiązki 
dyrektora zostaną powierzone 
osobie, która tymczasowo pokie-
ruje placówką.

(mku)

Warunki po-
godowe w tym 

roku, nie są niestety korzystne 
dla rolników. Choć nie można 

powiedzieć, że opadów nie ma 
w ogóle, to jest ich zdecydowa-
nie za mało. rolnicy przewidują 
słabe zbiory.

15 tys. zł ma zostać przeznaczone z budżetu miasta na wsparcie 
50-osobowej grupy młodych Włochów, którzy gościć będą w 
Łęczycy w związku ze Światowymi Dniami Młodzieży. Włosi będą 
gościć u łęczyckich rodzin w dniach od 20 do 25 lipca. Wsparcie z 
miasta będzie przeznaczone na sfi nansowanie uroczystej kolacji 
dla gości, członków podejmujących ich rodzin oraz wolontariuszy. 
Kolacja odbędzie się na dziedzińcu zamku 22 lipca. Część pieniędzy 
miejskich zostanie przeznaczona na przygotowanie pamiątkowych 
koszulek z logo miasta i ŚDM. Władze miasta planują też wywie-
szenie fl ag włoskich w kilku rejonach miasta.

(mku)

„Czwórka” bez dyrektora

Bogumiła Wójtowicz nie jest już dyrektorką SP 4 w Łęczycy

ŚDM również w Łęczycy

W kolejce po pracę 

Długa kolejka chętnych na rozmowę rekrutacyjną 

Aura nie sprzyja rolnikom

Andrzej Szymczak już wie, że jego plony nie będą duże

- Już widać po zbożach, że tego-
roczny plon nie będzie należał do 
najwyższych - mówi rolnik An-
drzej Szymczak z Jackowa w gm. 
Daszyna. - Od wielu lat prowadzę 
gospodarstwo rolne w zakresie 
głównie produkcji roślinnej, w 
której dominuje uprawa warzyw. 
W tym roku wszystko wskazuje 
na to, że nie będą one najwyższe. 
Głównym powodem tej sytuacji 
jest znaczny defi cyt wody w glebie. 
Ja co prawda jestem przygotowany, 
bo mam deszczownię i w sytuacji 
dłuższego braku opadów nawad-
niam uprawy, ale małe gospodar-
stwa są w trudniejszej sytuacji.

Gdy pogoda nie rozpieszcza 
rolników, muszą oni włożyć więcej 
pracy, by uzyskać zadowalające 
plony. Ubiegły rok pokazał, jak 
susza może zaszkodzić. Straty były 
bardzo duże, a warzywa droższe. 
Oby obecne lato, mimo przepo-
wiadanych upałów, było bardziej 
wilgotne niż to minione.

(mku)

MIASTO KONTRA... LARWY 

Po opryskach 
wytwarza się gaz – 
mówi pan Piotr 

głębokości 10-20 cm w strefi e ko-
rzeniowej. Charakterystyczne w 
trawniku jedzonym przez pędraki 
jest to, że wygląda na wysuszony 
i złapana darń odchodzi niczym 
dywan.

- W ubiegłym roku również 
walczyliśmy z larwami chrząsz-
cza majowego, ale nie było ich aż 
tak dużo – mówi Piotr Gielnik, 
który wykonuje opryski. - W 
tym roku miasto postanowiło 
zastosować innowacyjną metodę 
oprysków chemicznych. Po takim 

oprysku na murawę, 
wytwarza się gaz, 
który zabija larwy. 
Niektóre wychodzą 
na powierzchnię i 
są wyjadane przez 
ptact wo. Dlatego 

często można teraz zobaczyć na 
boisku chmary gawronów. 

Ostatni oprysk odbył się w ubie-
gły piątek. P. Gielnik zapewnia, że 
opryski nie są szkodliwe dla ludzi. 
Kiedy będzie można korzystać z 
boiska? 

- Myślę, że w tym miesiącu 
obiekt zostanie otwarty – usły-
szeliśmy. 

tekst i fot. (zz)

Złożony w marcu bieżącego roku do Ministerstwa Sportu i 
Turystyki wniosek pn.” Modernizacja obiektów sportowych 
na terenie miasta Łęczyca” został pozytywnie oceniony. 
Zaplanowane na lata 2016-2017 działania, uzyskają dofi nan-
sowanie z „Programu modernizacji infrastruktury sportowej 
2016” w wysokości 50% kosztów, czyli 303 250 zł. Dzięki 
tym środkom zmodernizowane zostaną hala sportowa i 
sala gimnastyczna przy Gimnazjum im. Jana Pawła II oraz 
sala sportowa przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Łęczycy.

Trwa remont mogiły zbiorowej żołnierzy Wojska Pol-
skiego zmarłych w latach 1920-1921 usytuowanej na 
Cmentarzu Rzymskokatolickim w Łęczycy. Wartość 
zaplanowanych plac renowacyjnych to 19 tys. zł. Na 
ten cel miasto otrzymało dotację celową w wysokości 
9 tys. zł z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi i kolejną 
w wysokości 10 tys. zł z Rady Ochrony Pamięci Walk 
i Męczeństwa w Warszawie. Planowane zakończenie 
prac to 29 lipca br. 

300 tysięcy zł na modernizację 
obiektów sportowych 

Remont mogiły 
zbiorowej 
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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 

Łęczyca 

W mieście jest kilka 
punktów, które być 

może tylko z pozoru przypomina-
ją kawiarnie. O ich niecodziennej 
działalności poinformowali nas 
Czytelnicy, którzy twierdzą, że w 
biały dzień drwi się z przepisów. 
Zdaniem łęczycan zamiast kawiarni 
w zakamuflowanych punktach 
działają nielegalne salony gier. Czy 
to prawda?

Łatwo zauważyć, że coś jest nie 
tak. Do kawiarni nie każdy wej-
dzie. Tak jest na przykład blisko 
pl. Kościuszki. Reklamowy szyld z 

Tegoroczne wyniki eg-
zaminu maturalnego 

nie należą do najwyższych. Jak 
szacują statystyki nie zdał co pią-
ty uczeń w Polsce. A jak wypadła 
matura w szkołach, dla których 
organem prowadzącym jest po-
wiat łęczycki?

- Jesteśmy dumni z wyników 
osiągniętych przez uczniów na-
szych szkół, co zapewne jest zasługą 
nie tylko absolwentów ale także 
nauczycieli, serdecznie im gratuluję 
- mówi wicestarosta Krystyna Paw-
lak. - Na ogólną liczbę 312 uczniów, 
którzy przystąpili do egzaminu 
maturalnego, 270 ukończyło go z 
wynikiem pozytywnym. Porażkę 
odniosło 42 uczniów, przy czym 
zdecydowana większość z nich ma 

szansę na przystąpienie w sierpniu 
do egzaminu poprawkowego.

Najwyższe wyniki odnotowano w 
Liceum Ogólnokształcącym im. Kazi-
mierza Wielkiego. Na 107 absolwentów, 
którzy przystąpili do egzaminu, zdało 
103 abiturientów, co daje wynik 96,26 % 
zdawalności i jest najlepszym w Łęczy-
cy. Znacznie gorzej wypadli uczniowie 
W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 
nr 1. Zdało zaledwie 63% maturzystów 
na 40, którzy przystąpili do egzaminu. 
Z takiego wyniku szkoła zapewne 
dumna nie jest.

Podsumowując, najmniej trud-
ności sprawił uczniom egzamin z 
języka polskiego, natomiast gorzej 
wypadły egzaminy z języka angiel-
skiego i matematyki. 

(mku)

Która szkoła najlepsza?

Czy to jest przekręt?

Dziwne, że aby napić się 
herbaty trzeba być najpierw 
odpowiednio zlustrowanym

Dzwonimy do „kawiarenki”. 
Nikt drzwi nie otwiera, 
pomimo że wcześniej 
wpuszczony został klient 

wielkimi literami zachęca do wypicia 
herbaty, kawy i soków. Club Cafe 
– taka jest informacja na drzwiach 
– czynny jest całą dobę. Próbujemy 
wejść. Nic z tego. Drzwi zamknięte. 
Dzwonimy. Nikt nie otwiera.

Warto dodać, że chwilę wcześniej do 
nietypowej kawiarni został wpuszczo-
ny młody chłopak. O co więc chodzi? 
Czy nasz reporter nie pasuje do innych 
klubowiczów?

- Dziwię się, że jak do tej pory 
nikt z wymiaru sprawiedliwości 
nie zainteresował się sprawą – mówi 
nasza Czytelniczka. - Mam znajo-
mego, który dość często odwiedza 
tę niby kawiarenkę. Wpuszczani są 
jedynie stali i dobrze znani klienci. 
Wcześniej są identyfikowani za 
pomocą kamery zainstalowanej na 
elewacji budynku. W środku gra się 
na automatach. 

Pytamy pobliskich handlowców o 
zagadkową kawiarnię. Potwierdzają, 
że niektórzy wchodzą po naciśnięciu 
dzwonka, inni nie są wpuszczani. 

- To dziwne. Też mi się wydaję, że gra-
ją tam na automatach. Czasami młodzi 
ludzie przychodzą do naszego sklepu 
wymienić bilony na 2 i 5 złotówki – 
usłyszeliśmy w sklepie odzieżowym. 

Kilka metrów dalej działa w centrum 
miasta podobny punkt. Schemat jest 
ten sam. Zakryte okna, dzwonek przy 
drzwiach, kamery. O sprawie informu-
jemy straż miejską i policję. Dowiaduje-

my się jednak, że temat należy zgłosić 
służbie celnej. 

- Zgodnie z ustawą organizacja gier 
na automatach może być prowadzona 
wyłącznie na podstawie udzielonej 
koncesji na prowadzenie kasyna gry 
(art. 6 ustawy), a w myśl art. 14 usta-
wy urządzanie gier na automatach 
dozwolone jest wyłącznie w kasynach 
gry. Urządzanie gier na automatach 
poza kasynami gry jest zabronione i 
podlega odpowiedzialności karnej – 
mówi mł. rew. Marta Zbaliszyn, z-ca 
rzecznika prasowego Izby Celnej w 
Łodzi. - Funkcjonariusze Izby Celnej w 
Łodzi przeprowadzili w ubiegłym roku 
na terenie Łęczycy 10 kontroli, podczas 
których ujawniono łącznie 21 nielegal-
nych automatów do prowadzenia gier 
hazardowych. W związku z tym, urzą-
dzenia zostały zatrzymane i wszczęto 
postępowania karne skarbowe oraz 
administracyjne. Część postępowań 
jest w toku. Z uwagi na fakt, że wynika 
podejrzenie popełnienia przestępstwa 
skarbowego, związanego z organizacją 
gier hazardowych wbrew przepisom 
ustawy wyjaśniam, że informacja 
została przekazana odpowiedniej 
komórce Izby Celnej w Łodzi, odpo-
wiedzialnej za organizację i planowanie 
czynności kontrolnych prowadzonych 
w ramach ustawowych zadań Służby 
Celnej.

Ponadto informuję, że w ramach 
Służby Celnej pod numerem telefonu 

800 060 000 działa czynny całą dobę 
bezpłatny telefon interwencyjny, za 
którego pośrednictwem, podobnie jak 
na adres skrzynki e-mail: powiadom-c-
lo@mofnet.gov.pl, można anonimowo 
przekazywać informacje dotyczące zja-
wisk niepożądanych będących w sferze 
zainteresowania Służby Celnej, a każda 
przekazana informacja jest wnikliwie 
analizowana i wykorzystywana.

(zz)
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Łęczyca 

Łęczyca 

ogłoszenia płatne

Urząd miejski informuje, że 
w związku z kontynuacją 

prac budowlanych ul. Poznańskiej od 
dzisiaj (poniedziałek) nastąpi wyłączenie 
z ruchu parkingu przy stacji paliw. W 
dalszym ciągu na rozkopaną ulicę samo-
chodem nie wjedzie się od skrzyżowania 
z ul. Kilińskiego do skrzyżowania z ul. 

Ogrodową. Jednokierunkowy odcinek 
ul. Przedrynek na czas trwania przebu-
dowy będzie dwukierunkowy w celu 
ułatwienia komunikacji w tym rejonie. 
Ograniczenie ruchu nie dotyczy miesz-
kańców, wjazdów gospodarczych, służb 
ratunkowych oraz zaopatrzenia.

(zz)

Jak objechać ul. Poznańską?

Nowy parking i plac zabaw
Na osiedlu, przy ul. Ko-
nopnickiej, powstaje 

parking. Zmotoryzowani miesz-
kańcy zastanawiają się, dlaczego 
prace trwają tak długo. Parking jest 
zaledwie na kilka miejsc.

- Teren postojowy przy ul. Konop-
nickiej 8 będzie utwardzony płytami 
ażurowymi. Płyty, które dotarły w 
pierwszym transporcie były wadli-
we. Dostawca został zobowiązany 
do wymiany całości transportu na 
nowy. Nowe płyty pojawią się praw-
dopodobnie w tym tygodniu. Prace 
zostaną wznowione niezwłocznie po 
dostarczeniu płyt ażurowych. Plano-

Prace przy budowie parkingu 
niedługo powinny się 
zakończyć 

Na osiedlu odnowiony zostanie 
też plac zabaw 

wany termin zakończenia to 15 lipca 
br. - informuje łęczycki magistrat. 

Natomiast przy ul. Konopnickiej 
4a modernizowany jest plac zabaw. 
Na terenie placu zabaw ustawiane są 
zabawki pozyskane z innych zmo-
dernizowanych w tym roku placów 
zabaw. Urządzenia zainstalowane 
zostały po niezbędnej konserwacji. 
Dzięki temu wyposażenie tego placu 
wzbogaci się w tym roku o podwójną 
huśtawkę, bujak, domek ze zjeżdżal-
nią, piaskownicę oraz ławkę. 

(zz)

Magik inwestuje przy Belwederskiej
Biznesmen z Wartkowic przy Ozorkowskiej 

Okazała kamienica 
Piotra Pola, znanego 

w całym kraju iluzjonisty, rzuca 
się w oczy na ul. Belwederskiej. 
Budynek w tej chwili jest wykań-
czany w środku. Najprawdopo-
dobniej po wakacjach zostanie 
oddany do użytku. Także na 
ul. Ozorkowskiej inwestycja 
wzbudza zainteresowanie. Już 
niedługo zrujnowany ceglany 
dom zamienić ma się w pawilon 
handlowo-usługowy. 

Gdy na ul. Belwederskiej rozpo-
czynały się prace przy budowie 
kamienicy, Maciej Pol w charak-
terystyczny, tajemniczy dla siebie 
sposób mówił o projekcie. Miesz-
kańcy podejrzewali, że w mieście 
buduje się kolejny market. 

- Na razie nie będę zdradzał, 

co tu będzie – 
usłyszeliśmy 
wówczas od 
magika.

Maciej Pol w 
dalszym ciągu 
jest zagadko-
wy w sprawie 
i n we s t yc j i . 
Na m ie jscu 
rozmawiali-
śmy jednak z 
robotnikami, 
którzy rzucili 
nieco światła 
na t rwające 
jeszcze prace. 

- Z tego co 
wiem, to bę-
dzie mieścić się w kamienicy ośro-
dek zdrowia – mówi jeden z robot-

ników. 
Mieszkańcy intere-

sują się także właśnie 
rozpoczętymi pra-
cami przy ul. Ozor-
kowskiej. Przez lata 
swoim wyglądem 
straszył zrujnowa-
ny dom. Inwestor 
z Wartkowic też 
niechętnie mówi o 
planach na biznes 
w Łęczycy. 

-  Je sz c z e  n ie 

Czy w tej kamienicy mieścić się będzie ośrodek 
zdrowia? 

wiem, na jaką działalność się 
zdecydujemy. Jest tu sporo pra-
cy. Musimy zastanowić się, czy 
wyburzyć budynek lub też gene-
ralnie go wyremontować – mówi 
Remigiusz Manista. 

Wiadomo jednak – o czym 
informuje stosowna tabliczka na 
elewacji domu – że przy ul. Ozor-
kowskiej powstanie pawilon han-
dlowo-usługowy. Przedsiębiorca 
nie chciał nam powiedzieć, czy 
zdecyduje się na profil spożywczy 
i czy w tym miejscu mieścić się 
będzie mini-market. 

(zz)Zrujnowany dom zamienić ma się 

w pawilon handlowo-usługowy 
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Łęczyca 

Łęczyca 

Łęczyca Znów, pomimo wcze-
śniejszych napraw, 

nie działa multimedialny ekran 
w Centrum Informacji Turystycz-
nej. Do awarii dochodzi dość 
często i z pewnością taka sytu-
acja nie jest z korzyścią dla tury-
stów, którzy za pośrednictwem 
ekranu chcieliby dowiedzieć się 
o istotnych walorach łęczyckiej 
ziemi. Miasto zapewnia jednak, 
że w czasie awarii wszelkich 
istotnych informacji udziela 

pracownik na miejscu. Dlaczego 
ekran przestał działać?

- Najprawdopodobniej przyczyną 
awarii jest błąd systemu komputero-
wego – mówi Jakub Pietkiewicz z 
urzędu miasta w Łęczycy.  - Awaria 
infokiosku została zgłoszona do 
firmy, która zajmuje się obsługą 
serwisową urządzenia i zostały 
już podjęte działania zmierzające 
do przywrócenia funkcjonowania 
urządzenia. 

(zz)

O interwencję popro-
sili nas pracownicy 

Zieleni Miejskiej, którzy narze-
kają na dyrektora Arkadiusza 
Podawczyka. Zdaniem części 
załogi szef Zieleni nie przejmu-
je się warunkami atmosferycz-
nymi i wysyła ludzi do pracy 
nawet w czasie największych 
upałów. Niedawno – jak usły-
szeliśmy – jeden z pracowników 
miał lekki udar. 

- Pojechaliśmy na strefę do 
wykaszania rowu melioracyjne-
go. Na polu nie było ani jednego 
drzewa a temperatura w słońcu 
grubo przekraczała 30 stopni C. 
Nie było się gdzie schować. Nasz 
kolega zemdlał. Teraz jest na 
chorobowym, prawdopodobnie 
miał lekki udar – twierdzi jeden 

Po naszym ubiegłotygodniowym artykule, w którym pracownicy muzeum negatywnie wypowiadali się na temat relacji z dyrek-torem muzeum i braku podwyżek, pismo do redakcji przysłał Andrzej Borucki, dyrektor muzeum w Łęczycy. „Pragnę oświadczyć, że wielokrotnie zgłaszałem propozycje pod-wyżek dla pracowników muzeum w Łęczycy oraz apelowałem do moich przełożonych o zwiększenie dotacji na płace. Każdego roku składamy z główną księgową propozycje planu budżetu wyższe niż później przyznawana dotacja. W 2008 roku odmówiłem przyjęcia pod-wyżki pensji (600 zł brutto) ówczesnemu burmistrzowi Andrzejowi Olszewskiemu ze względu na brak środków na podwyżki dla pracow-ników muzeum. W kwietniu ubiegłego roku złożyłem na prośbę pana burmistrza Krzysztofa Lipińskiego obszerną dokumentację moich kilkuletnich działań w tych sprawach po tym, jak na forum publicz-nym poinformowałem o skromnych zarobkach w mojej instytucji.  Nie lekceważyłem również trudnej sytuacji materialnej personelu muzealnego. Wprowadziłem zmiany w dystrybucji środków z fun-duszu socjalnego tak, aby mogły obejmować możliwie szerokie grono osób potrzebujących. Nigdy również nie zalegałem z terminowymi wpłatami na tenże fundusz (co zdarzało się moim poprzednikom) oraz starałem się niezwłocznie przekazywać na jego konto niezbędne środki jeśli zachodziła nagła potrzeba pomocy zgłaszana mi przez za-kładową komisję socjalną. Wprowadziłem system nagród pieniężnych dla osób wzorowo wykonujących swoje zadania oraz podejmujących dodatkowe inicjatywy na rzecz muzeum. Od tej pory, nagrody są wypłacane nie tylko „tradycyjnie” na koniec roku, przed świętami Bożego Narodzenia, ale niemal każdego miesiąca, przede wszystkim, ze względu na aktywność zawodową poszczególnych osób. Starałem się ułatwiać podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracownikom poprzez dofinansowanie ich kursów i studiów podyplomowych oraz zwrot kosztów podróży. Po osiągnięciu wyższego statusu osoby te otrzymywały wyższe uposażenie (na marginesie, jako adiunkt muzeum w Łęczycy swoje studia podyplomowe z muzealnictwa zrobiłem za własne pieniądze, w ramach urlopu wypoczynkowego nie otrzymując potem podwyżki). Nie potrafię zrozumieć obaw o wyrzucenie kogokolwiek z pracy, jeśli przez prawie 9 lat mojego dyrektorowania nie zwolniłem ani jednej osoby! W skrajnym tylko przypadku zastosowałem odebranie funkcji lub przeniesienie na inne stanowisko. Wynikało to jednak z przypadku wysługiwania się oraz poniżania młodej stażem pracownicy przez wyższe stażem osoby. Pragnę wyrazić moje zdumienie, że istnieje jakakolwiek konieczność obrony pracowników muzeum w Łęczycy przed moją osobą. Ponadto wiadomo mi, że trwają prace sprawdzające możliwości finansowe mia-sta w celu podniesienia pensji pracownikom jednostek budżetowych. Mam nadzieję, że tym razem uda się wygospodarować niezbędne środki w tym również dla muzeum w Łęczycy” - czytamy w piśmie.

Oświadczenie dyrektora muzeum

Kolejna awaria w CIT

Zainteresowanie 
pracami w parku

Mieszkańcy przygląda-
ją się pracom i pytają o 

modernizację miejskiego parku. 
W wielu miejscach pojawiły się 
w parku głębokie wykopy wzbu-
dzając ciekawość spacerowiczów. 
Doły zostały zabezpieczone ja-
skrawą taśmą i tak od wielu dni 
pozostają w niezmienionej formie. 

Udało nam się dowiedzieć, że już 
niedługo posadzone będą w nich 
drzewa ozdobne. W parku ruszyły 
też prace przy budowie boiska do 
popularnej we Francji gry w bule. W 
planach jest również m.in. montaż 
urządzeń fitness, utworzenie ścieżki 
edukacyjnej. 

(zz)

Głębokie wykopy 
zabezpieczone taśmą 
wzbudzają ciekawość 

W parku 
będzie można 
pograć w bule

Robotnicy mdleją podczas pracy

Na osiedlu, przy ul. Konopnickiej, nie udało nam się porozmawiać z dyrektorem Podawczykiem 

z pracowników Zieleni Miejskiej.
Dowiedzieliśmy się, że pra-

cownikiem, który źle się poczuł 
podczas wykaszania rowu był 
62-letni Sylwester N. (nazwi-
sko do wiadomości redakcji). 
Przebywa teraz na zwolnieniu 
chorobowym. 

To już druga taka sytuacja, 
w której pracownik z powodu 
upału mdleje. Niedawno zaj-
mowaliśmy się skargą na dy-
rektora Podawczyka od Bożeny 
U., która przypłaciła zdrowiem 
pracę w upale na miejskim tar-
gowisku.

- Napisaliśmy prośbę do dy-
rektora Podawczyka, aby nas nie 
kierował do pracy w godzinach 
największych skwarów – dodają 
pracownicy, którzy spotkali się z 

naszym reporterem. - Zostaliśmy 
zignorowani. 

Próbowaliśmy porozmawiać 
z dyrektorem Zieleni Miejskiej, 
gdy przyjechał na osiedle przy 
ul. Konopnickiej, aby zobaczyć 
postępy w pracach przy budowie 
parkingu. Nie udało się. Dyrektor 
po krótkiej rozmowie z pracow-
nikami szybko wsiadł do auta i 
odjechał. 

O rozżaleniu pracowników 
poinformowaliśmy urząd miasta. 

- Od dyrektora Podawczyka 

mam informację, że pracow-
nicy nie wystąpili z pismem o 
przesunięcie godzin pracy. Jak 
co roku, po uzgodnieniu z bhp- 
owcem zmieniono czas pracy, w 
ten sposób ograniczona została 
praca w trakcie największych 
upałów zgodnie z obowiązu-
jącymi przepisami.  Ponadto 

Od pracowników usłyszeliśmy, że podczas wykaszania rowu 
zemdlał 62-letni Sylwester N.

pracownicy mają wprowadzo-
ne dodatkowe przerwy oraz 
dostarczane napoje, które są 
dostępne w ciągu całej zmiany 
roboczej – mówi Jakub Pietkie-
wicz,  pełnomocnik burmistrza 
ds. mediów i komunikacji spo-
łecznej.

(zz)
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Na autostradzie A-2 w kierunku 
Warszawy, kierujący ciągnikiem 
siodłowym wraz z naczepą na 
skutek najprawdopodobniej 
wystrzelenia opony, zjechał 
na lewy pas jezdni i uderzył w 
fi lar wiaduktu. 39-latek został 
przewieziony do szpitala w 
Poddębicach. 

5 lipca ok. godz. 14.00 na odcinku 
autostrady A2 w kierunku Warsza-
wy doszło do zdarzenia drogowego 
z udziałem cysterny przewożącej 
paliwo. Ze wstępnych ustaleń wyni-
ka, że 39-letni mieszkaniec powiatu 
brodnickiego kierujący ciągnikiem 
siodłowym marki renault, na skutek 
najprawdopodobniej wystrzelenia 
opony, zjechał na lewy pas jezdni i 
uderzył w znajdujący się pomiędzy 
pasami autostrady fi lar wiaduktu. 

Kierowca o własnych siłach wy-
szedł z pojazdu, ale został przewie-
ziony przez załogę pogotowia do 
szpitala w Poddębicach. Ustalono, 
że mężczyzna był trzeźwy i do-
znał jedynie ogólnych potłuczeń. 
W wyniku zdarzenia kabina 
pojazdu została doszczęt-
nie zmiażdżona a naczepa 
pojazdu wywróciła się 
na lewy bok. W sumie 
z uszkodzonej cysterny 
wyciekło około 12,5 tys. 
litrów paliwa. Policjan-
ci zamknęli lewe pasy 
jezdni w obu kierun-
kach. Ruch odbywał się 
płynnie prawymi pasami. 
Utrudnienia w ruchu trwały 
4 godziny.

(ps)

jest icH wyjĄtkowo duŻo

To najbardziej za-
niedbana nekropo-

lia w regionie – uważają mieszkań-
cy, którzy odwiedzają cmentarz 
przy ul. Łódzkiej. 

Skargi dotyczą głównie wszech-
obecnych chwastów. Zielone są nie 
tylko cmentarne alejki. Duże chwasty 
rosną na terenie przygotowanym pod 
rozszerzenie cmentarza. Pokrzywy, 
zaorana ziemia, śmieci tylko dopeł-
niają złego wizerunku. Widać, że 
nieczystości nie są systematycznie 
wybierane z pojemników. 

Negatywne komentarze dotyczą 
również toalety. 

- Nie mogłem uwierzyć w to, co 
zobaczyłem. Przecierałem oczy 
ze zdumienia. Na cmentarzu 

jest ubikacja bez muszli. Jest 
tylko dziura i na podłodze 

Składa 
oryginalne 
motory 
Poddębice

Poddębice

                              Chyba nie ma 
przechodnia, który nie obejrzałby 
się za pojazdami złożonymi przez 
Jacka Pilazy, właściciela serwisu mo-
tocyklowego na obrzeżach miasta. 
Jedyne w swoim rodzaju pojazdy – jak 
usłyszeliśmy – powstają w wolnym 
czasie. Serwis specjalizuje się także w 
modernizacji starych motocykli. 

- Ostatnio z pomocą kolegi prze-
robiliśmy typowy skuter na trojkę. Z 
przodu zamontowane zostały dwa 
koła, trzecie tylne koło zostało. W ten 
sposób pojazd jest stabilny. Na pewno 
mógłby być z powodzeniem używany 
przez starszych kierowców – słyszymy 
od J. Pilazy. - Mamy też trojkę, w której 
dwa koła są z tyłu. 
Pan Jacek pokazał na m także zmoder-
nizowany motorower Ogar 200. Produ-
kowany był w latach 80-tych. 

(ps)

CYSTERNA Z PALIWEM 
UDERZYŁA W WIADUKT

WSTYD NA CMENTARZU

wydzielone ślady na stopy. Kiedyś 
mówiło się na takie ubikacje „na 
narciarza”. Myślałem, że już ich nie 
ma. A tu proszę – mówi zaskoczony 
pan Piotr, który zadzwonił do naszej 
redakcji. 

Trzeba jednak dodać, że pozycja 
„na narciarza” jest naturalną dla 
człowieka pozycją załatwiania się. 
Poza tym (i tu ukłon w stronę kultur 
azjatyckich) taki typ toalet jest o wiele 
bardziej higieniczny – naga skóra nie 
ma kontaktu z potencjalnie brudną 
powierzchnią sanitariatów używa-
nych wcześniej przez wiele osób (np. 
w miejscach publicznych). Osobnym 
problemem jest brak papieru toaleto-
wego. Niestety, w toalecie kucanej na 
cmentarzu papieru nie uświadczysz. 

(ps)

Poddębice
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mówiło się na takie ubikacje „na 
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Kucana 
toaleta na 
cmentarzu

Chwastów na 
cmentarzu 
nie brakuje 

Przepełnione 
kontenery na 
śmieci 

Są wszędzie. Opa-
nowały miejskie 

skwery, osiedla, place zabaw. 
Mieszkańcy z obrzydzeniem 
przyglądają się pluskwiakom, 
których w tym roku jest wyjąt-
kowo dużo. 

- Nawet nie można spokojnie 
posiedzieć na ławce. Wchodzą 
wszędzie. Brzydzę się tego – mówi 
pani Anna, która chciała odpocząć 
na pl. Kościuszki.

Jeszcze bardziej narzekają rodzi-
ce maluchów.

- Dosłownie uciekłam dzisiaj z 
placu zabaw. Moja mała chciała 
się pohuśtać. Nic z tego. Jak zoba-
czyłam te robale, to zrobiło mi się 
niedobrze – usłyszeliśmy od Ewy 
Rogozińskiej. 

Z n a w c y 
przyrody 

Kolonia pluskwiaków na skwerze w centrum miasta

Plaga pluskwiaków 

twierdzą, że jest to chyba jeden z 
bardziej zauważalnych owadów w 
mieście. Mało który owad tak rzuca 
się w oczy. Głównie dzięki czerwo-
no-czarnym barwom.

Inną ich cechą, na którą na pewno 
każdy zwrócił uwagę, jest to, że bar-
dzo często można je zobaczyć pod-
czas kopulacji sczepione tylnymi 
częściami ciała (dlatego pluskwiaki 
zwane są też tramwajarzami). 

Poddębiczanie pytają, czy lokalne 
władze mają pomysł w jaki spo-
sób pozbyć się 
tych owa-
dów z pu-
blicznych 
terenów? 
O d p o -
w i e d ź 
z urzę-
du nie 

dzo często można je zobaczyć pod-
czas kopulacji sczepione tylnymi 
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częściami ciała (dlatego pluskwiaki 

Poddębiczanie pytają, czy lokalne 
zwane są też tramwajarzami). 

Poddębiczanie pytają, czy lokalne 
zwane są też tramwajarzami). 

władze mają pomysł w jaki spo-
Poddębiczanie pytają, czy lokalne 
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dów z pu-
tych owa-
dów z pu-
tych owa-

blicznych 
terenów? 
O d p o -
w i e d ź 
z urzę-

ucieszy mieszkańców. Nie są 
planowane żadne opryski lub 
inne działania, które mogłyby 
skutecznie zniwelować liczbę 
pluskwiaków w centrum miasta. 

(ps)
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Modernizacja ulicy Miłej budzi 
emocje. Wiadomo już, że dwa stare 

słupy średniego napięcia nie zostaną usunięte. 

Stanowić będą spore utrudnienie. Czy również 

stare krawężniki pozostaną na swoim miejscu? 

Kilka dni temu od kierownika robót i właści-

ciela fi rmy budowlanej usłyszeliśmy, że część 

zdewastowanych krawężników nie zostanie 

wymieniona.

Poddębice

Poddębice

Poddębice M i e j s c o w a 
Ochotnicza Straż 

Pożarna po raz kolejny ma 
nowego prezesa. Ostatnio był 
nim wicestarosta Piotr Binder, 
teraz za sterami jednostki stanął 
Tomasz Kapituła – wybrany już 
wcześniej szefem OSP podczas 
nadzwyczajnego walnego ze-
brania.

- Przyznam szczerze, że już się 
w tym gubię – mówi pan Paweł, 
miłośnik straży pożarnej w Pod-
dębicach. - Szkoda, że w jednostce 

Szybka reakcja po-
licjantki z poddę-

bickiej komendy uratowała życie 
36-letniemu mężczyźnie, który 
próbował popełnić samobójstwo. 

6 lipca po godzinie 22.00 dyżurny 
z poddębickiej komendy otrzymał 
zgłoszenie o próbie samobójczej. 
Z relacji zgłaszającej wynikało, 
że jej 36-letni syn, zamknął się 
w pokoju i ma zamiar odebrać 
sobie życie. Dyżurny poddębickiej 
policji natychmiast skierował tam 
patrol, który na miejscu zastał już 
policjantkę będącą w tym czasie 
po służbie i jej szwagra udzie-
lających pomocy mężczyźnie. Z 
ustaleń wynika, że kilkanaście 
minut wcześniej 36-latek zamknął 
się w jednym z pokoi i próbował 
popełnić samobójstwo przez po-
wieszenie. Widząc to matka despe-
rata natychmiast zadzwoniła po 
pomoc. Krzyk przerażonej kobiety 

usłyszała policjantka z Poddębic 
mieszkająca w pobliżu, która wraz 
ze swoim szwagrem przybiegła na 
miejsce zdarzenia. Widząc, że nie 
ma czasu do stracenia obydwoje 
wypchnęli zamknięte od we-
wnątrz drzwi i dostali się do po-
mieszczenia, w którym znajdował 
się desperat. Mężczyzna wisiał 
na kablu, który był zaczepiony do 
haka przy sufi cie. Widząc tę dra-
matyczną sytuację natychmiast 
ruszyli mu na ratunek odcinając 
pętlę zaciśniętą na szyi. To był 
decydujący moment z uwagi na to, 
że 36-latek już był nieprzytomny. 
Policjantka natychmiast podjęła 
reanimację ratując mu tym samym 
życie. Po odzyskaniu przytomności 
desperat został przekazany załodze 
ratownictwa medycznego, która 
przewiozła go do szpitala gdzie 
pozostaje na obserwacji.

(ps)

Jeden ze słupów pozostanie blisko 
ulicy. Drugi słup znajdzie się w czę-
ści parkingowej. Z całą pewnością 
leciwe słupy na wyremontowanej 
ulicy pasować będą jak przysłowio-
wy kwiatek do kożucha. 

- Nic na to nie poradzimy. Nie wy-
kopiemy tych słupów, bo to nie jest 
majątek gminy. Niestety, energetycy 
nie spieszą się z takimi pracami. I 
choć wiedzą, że droga jest właśnie 
modernizowana, to słupy pozostają 
w swych starych miejscach – mówi 
Jacek Tusiński, kierownik budowy. 

Część krawężników również nie 
zostanie wymieniona – usłyszeli-
śmy w ub. tygodniu od kierownika. 

Dokładnie 139 tys. 297 zł i 10 gr 
wygrał w niedzielnym losowa-
niu Mini lotto gracz, który pu-
ścił szczęśliwy los w kolekturze 
przy ul. Targowej w Wartkowi-
cach. Wybrał szczęśliwe liczby 

samodzielnie. Były to: 5, 16, 24, 
26 i 38. Kupił kilka zakładów na 
jedno losowanie. Szczęśliwiec z 
Wartkowic jest 1.805 zwycięzcą 
Mini lotto w całej Polsce i pierw-
szym w tej miejscowości. Od 
wygranej zostanie mu potrącone 
10 procent podatku. Na odbiór 
nagrody ma 60 dni od dnia na-
stępnego po losowaniu. 

(ps) 

Wygrana w Wartkowicach

Policjantka po służbie uratowała 
mężczyźnie życie 

Jak w kalejdoskopie.   Znów nowy prezes...

Jest już pewne, że w jednostce OSP nastąpił rozłam

jest tyle sporów. Druhowie się 
podzielili i powstały dwie wrogie 
grupy.

O rozłamie mówi też Piotr 
Binder.

- Nie udało się doprowadzić 
do porozumienia. Takie były 
moje intencje, aby skonsolido-
wać środowisko. Jednak druga 
grupa druhów, która popiera 
pana Kapitułę, odwołała się do 
KRS w sprawie wyboru prezesa. 

Na czele OSP stanął nowy szef. 
Moim zdaniem wybór zarzą-
du podczas walnego zebrania 
nastąpił z naruszeniem prawa 
i dlatego nie pozostało mi nic 
innego, jak również odwołać 
się do KRS.

Trzeba poczekać na kolejną 
decyzję KRS ws. jednostki OSP w 
Poddębicach. Póki co, prezesem 
jest Tomasz Kapituła. 

(ps)
Prezesem jest teraz Tomasz 
Kapituła 

Słupy na razie 
zostają

Szkoda, bo 
remont po-
w i n ien być 
kompleksowy. 
Na szczęście 
prace przebie-
gają planowo – 
pomimo pew-
nych kłopotów 
na początku in-
westycji, kiedy 
jeden z opera-
torów koparki 
wykopał z zie-
mi niewybuch z 
czasów II wojny 
światowej. 

- Nie będzie 
żadnego pośli-
zgu – zapew-
nia Piotr Peraj, 
właściciel fi rmy 
z Uniejowa wykonującej remont 
ul. Miłej. - Zakończymy wszyst-
kie prace do końca tego miesiąca. 
Zmodernizowaliśmy kanalizację 
deszczową, telekomunikacyjną. 
Ulica mierzyć będzie 6 metrów 
szerokości, po bokach pojawią się 
chodniki z kostki a także miejsca 
parkingowe. Ponadto wkopanych 
zostanie 16 słupów oświetlenio-
wych. 

Zmotoryzowani mieszkańcy 
musieli uzbroić się w cierpliwość. 
Na razie jest zakaz poruszania się 
autami po remontowanej drodze. 

W sprawie słupów średniego 
napięcia i krawężników wysłaliśmy 
mailem pytania do urzędu. 

Drugi słup znajduje się tuż przy ulicy 

Na szczęście stare krawężniki 
zostaną wymienione 

Magdalena Jaworska, z poddę-
bickiego magistratu, przyznała, 
że póki co słupy średniego napię-
cia pozostaną w swoich starych 
miejscach. Co do krawężników, 
to władze zmieniły zdanie. 

Modernizacja ulicy Miłej budzi 

Słupy na razie Słupy na razie 
Jeden ze słupów 
stoi pośrodku alei 
parkingowej

Dokładnie 139 tys. 297 zł i 10 gr 
wygrał w niedzielnym losowa-

cach. Wybrał szczęśliwe liczby 
samodzielnie. Były to: 5, 16, 24, 
26 i 38. Kupił kilka zakładów na 
jedno losowanie. Szczęśliwiec z 
Wartkowic jest 1.805 zwycięzcą 
Mini lotto w całej Polsce i pierw-
szym w tej miejscowości. Od 

Wygrana w Wartkowicach

  Znów nowy prezes...

deszczową, telekomunikacyjną. 
Ulica mierzyć będzie 6 metrów 
deszczową, telekomunikacyjną. 
Ulica mierzyć będzie 6 metrów 
deszczową, telekomunikacyjną. 

szerokości, po bokach pojawią się 
Ulica mierzyć będzie 6 metrów 
szerokości, po bokach pojawią się 
Ulica mierzyć będzie 6 metrów 

chodniki z kostki a także miejsca 
szerokości, po bokach pojawią się 
chodniki z kostki a także miejsca 
szerokości, po bokach pojawią się 

parkingowe. Ponadto wkopanych 
chodniki z kostki a także miejsca 
parkingowe. Ponadto wkopanych 
chodniki z kostki a także miejsca 

napięcia i krawężników wysłaliśmy 

- Mam informacje od pana bur-
mistrza, że wszystkie krawężniki 
zostaną wymienione na nowe – 
zapewnia M. Jaworska. 

Koszt inwestycji, to milion zło-
tych. 

(ps)

Na zdjęciu szef fi rmy 
z Uniejowa (z prawej) 
i kierownik budowy 
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Oryginalne potrawy 
i porady kulinarne

Rozwiązanie krzyżówki z numeru 194: Nie każdy chory, co stęka.

UŚMIECHNIJ SIĘ
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UŚMIECHNIJ SIĘ
* - Edek, dalej pracujesz? 
- Pracowałem na pół etatu, ale mnie 
zwolnili. 
- Dlaczego? 
- Bo to była praca na pełny etat. 

* * *
* - Dlaczego jeszcze nie wyszłaś za 
mąż, nikt cię nie prosił? 
- Prosili i to nie raz! 
- A kto? 
- Mama z tatą. 

* * *
* Stary, umierający Żyd leży na łożu śmierci, przy nim 
czuwa żona. Słabnącym głosem mówi do niej: 
Kiedy wiele lat temu płynęliśmy w podróż poślubną i 
leżałem w kajucie złożony chorobą morską - byłaś przy 
mnie. Kiedy parę lat później złamałem nogę i leżałem w 
szpitalu - też byłaś przy mnie. Gdy zbankrutowała moja 
fi rma - byłaś przy mnie. A teraz kiedy umieram - znów 
jesteś przy mnie. I ja się tak zastanawiam: czy ty mi nie 
przynosisz pecha?! 

* * *
* Mówi sąsiad do sąsiada 
- Co Ci się stało w oko? 
- Dostałem śrubokrętem od Kowalskiej 
- Przez przypadek? 
-Nie, przez dziurkę od klucza. 

* * *
* Przychodzi facet do dentysty: 
- Dzień dobry, mam pewien problem. 
- Jaki? 
- Wydaje mi się, że jestem ćmą. 
- Hm, to panu jest potrzebny psychiatra a nie dentysta! 
- Wiem.... Ale u pana paliło się światło. 

* * *
* Żona żali się mężowi:  -Stefan czemu ja mam ciągle tyle 
roboty w mieszkaniu!? 
- Śpisz w nocy to ci się zbiera! 

Cy TryNOWE 
SZAlEŃSTWO
Składniki:
1 1/2 bulionu z drobiu
50 dag ryżu długoziarnistego (ok. 
2,5 łyżki)
4 jajka
sok z 2 cytryn
Etapy przygotowania:
Bulion z drobiu zagotować. Ryż 
umyć, odsączyć, wsypać do bu-
lionu, a następnie gotować pod 
przykryciem 15 - 20 minut na ma-
łym ogniu. Jajka wbić do miseczki, 
lekko ubić na pianę, stopniowo 

dolewając sok cytry-
nowy. Odlać szklankę 
wrzącego bulionu, 
po trochu wlewać do 
masy jajecznej, sta-
le mieszając. Garnek 
z bulionem zdjąć z 
ognia, a następnie cią-
gle mieszając, wlewać 
masę jajeczną. Zupę 
podgrzać, ale nie go-
tować, doprawić do 
smaku solą i pieprzem.

WąTróBKA DrOBIOWA 
DUSZONA Z JABŁKAMI
Składniki:
20 dag wątróbek drobiowych
2 cebule
1/2 jabłka
1 łyżka masła
2 łyżki oleju ( używam z pestek wi-
nogron)
majeranek
2 łyżki natki pietruszki pokrojonej
Etapy przygotowania:
Usmażyć na rumiano na tłuszczu ce-

bulki pokrojone w piórka . Wątróbkę 
posolić, posypać majerankiem i popie-
przyć.Dodać do cebuli i usmażyć na ru-
miano. Na patelnię wrzucić pokrojone 
drobno jabłko i dusić aż zmięknie i sok 
odparuje. Doprawić do smaku. 

CIASTO MArChEWKOWE
Składniki:
Na ciasto:
150 g masła, w temperaturze poko-
jowej
150 g brązowego cukru

3 jajka
200 g mąki razowej
1 ł y żeczka sody 
oczyszczonej
pół łyżeczki soli
1 łyżeczka cynamonu
pół łyżeczki gałki 
muszkatołowej
skórka starta z 1 cytry-
ny, posiekana drobno
100 g rodzynek
200 g marchewek, obra-
nych i startych na tarce
masło do wysmarowania formy

Na polewę:
150 g serka śmietankowego
3 łyżki masła
200 g cukru pudru
sok i skórka z połowy cytryny
Etapy przygotowania:
Rozgrzać piekarnik do 180 stopni 
i nasmarować formę masłem. Wy-
mieszać masło z cukrem i jajkami. 
Ucierać kilka minut aż składniki 
dobrze się połączą i masa zwiększy 
swoją objętość prawie dwukrotnie. 
W oddzielnym naczyniu wymieszać 

mąkę z sodą, solą, cynamonem, 
gałką muszkatołową i skórką cy-
trynową. Połączyć obie masy ze 
sobą mieszając delikatnie. Następ-
nie dodać rodzynki, marchewki 
i zamieszać. Przelać powstałą 
masę do formy i wyrównać jej 
powierzchnię. Wstawić do pie-
karnika na 30 minut a następnie 
wyjąc i odstawić do ostygnięcia. 
Wymieszać wszystkie składniki na 
polewę przy pomocy miksera i po-
smarować nimi ostudzone ciasto. 
Podawać gdy polewa zastygnie.
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Wakacje to czas odpoczynku dla dzieci i młodzieży, niektórzy wyjeżdżają ale są też tacy, którzy 
czas wolny od nauki spędzają w domu. Dla nich głównie skierowana jest oferta Łęczyckiego Domu 
Kultury.
- Tradycyjnie, już od dawna organizujemy wakacje tematyczne, w tym roku zaproponowaliśmy 
dzieciom wakacje pod hasłem czterech żywiołów czyli spotkań z siłami natury: wodą, ogniem, 
powietrzem i ziemią. Proponujemy po trzy spotkania w tygodniu - mówi Przemysław Podwysocki, 
pracownik domu kultury w Łęczycy.
W ubiegłym tygodniu uczestnicy zajęć poznali żywioł, jakim jest woda. Oprócz zabaw w domu 
kultury i na Orliku, ogromną frajdą była wizyta na basenach termalnych w 
Poddębicach. W tym tygodniu, wspólnie ze strażakami, dzieci spotkają się z 
ogniem, a w sierpniu zgłębią tajemnice powietrza i ziemi.

Pierwszy tydzień wakacji z DK za nami

fo
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reklama reklama

Wojewódzki fundusz Ochrony 
Środowiska i gospodarki Wodnej 
w Łodzi ogłosił wyniki konkursu 
pn. ” Nasza Eko-pracownia”. 
Dofi nansowanie otrzymały m.in. 
Zespół Szkół w Solcy Wiekiej 
oraz Zespół Szkół Zawodowych 
w Ozorkowie.
Zespół Szkół w Solcy Wiekie j otrzy-
mał dofi nansowanie w kwocie 30 
037 zł na zadanie pn. „Ekomaniacy 
potrzebni od zaraz!” Pieniądze 
przeznaczone będą na utworzenie 
pracowni przyrodniczej.
Natomiast Zespół Szkół Zawo-
dowych w Ozorkowie na zadanie 
związane z utworzeniem „Eko – pra-
cowni” otrzymał dofi nansowanie w 
kwocie 28 513 zł.

(stop) 

Przechodnie zastanawiają się, co 
robi przenośna ubikacja toi-toi 
ustawiona przy ul. Wyszyńskiego. 
Pytają, czy to jakaś nowa akcja 
miasta. Taka sama przenośna 
toaleta ustawiona również zo-
stała niedawno na placu zabaw 
w miejskim parku. 

- Ubikację przy ul. Wyszyńskie-
go postawili pracownicy MPK, 
którzy przygotowują się już do 
remontu torowiska tramwajowego 
na mostku – informuje Izabela 
Dobrynin, rzecznik urzędu mia-
sta w Ozorkowie. - Wydaje mi się, 

że do czasu rozpoczęcia remontu z 
ubikacji, jeśli będzie taka potrzeba, 
będą mogli skorzystać również 
mieszkańcy. 

Toi-toi, póki co, jest otwarty. 
Niektórzy mieszkańcy chcieliby, 
aby takie toalety miasto ustawiło 
w niektórych punktach w Ozor-
kowie. 

- Mogliby z ubikacji korzystać ci, 
którzy czekają na busa lub tramwaj. 
Dobrze, że ustawiono ubikację na 
placu zabaw w parku. Tam na pew-
no też jest potrzebna – usłyszeliśmy. 

(stop)

Pieniądze dla szkół 

Ubikacja dla mieszkańców?

Toi-toi stoi też na placu zabaw w miejskim parku
Przenośna toaleta ustawiona 
została przy ul. Wyszyńskiego 

Spaliły się altanki i kury 

Ozorków Ogień błyskawicznie 
rozprzestrzeniał się 

i zajmował kolejne drewniane 
domki. Na domiar złego istniało 
poważne zagrożenie wybuchem. 
W niektórych altankach znajdowa-
ły się butle gazowe. 

- Jak zauważyliśmy pierwsze pło-
mienie, to od razu zadzwoniliśmy 
po straż. Tak szczerze mówiąc, to 
przestraszyliśmy się tego pożaru 
właśnie ze względu na te butle 
gazowe. Trzymaliśmy kciuki, aby 
strażacy przyjechali szybko – usły-
szeliśmy od działkowiczów, którzy 
z niepokojem obserwowali strażac-
ką akcję. 

Na miejsce przyjechały cztery wozy 
gaśnicze. Strażacy mieli utrudniony 
dostęp do miejsca, w którym płonęły 

altanki. Trzeba 
było rozwijać 
węże. Jeden z 
wozów wjechał 
na działkowy 
teren. 

- Szybciej 
szybciej – mo-
b i l i z ow a l i 
s t ra ż a ków 
działkowcy. 
- Proszę spoj-
rzeć, pali się 
już następna 
altanka.

A k c j i 
gaśn icze j 
przyglądał 
się również 
właściciel 

Dowódca akcji 
rozmawia z 
działkowiczem 

Ogień szybko strawił drewnianą konstrukcję 

Spaliły się altanki i kury 

Strażacy 
szybko 
rozwinęli 
węże

altanki od której wszystko się zaczęło. 
To właśnie w jego dom-

ku pojawił się 
ogień. Jaka była 
przyczyna poża-
ru? Z działkowi-
czem rozmawiał 
dowódca akcji, 
kapitan Sylwester 
Pawlak. 

- Był pan w tej al-
tance do momentu 
wybuchu ognia? - 
dopytywał strażak 
z ozorkowskiej JRG. 

- Nie, byłem rano a 
później poszedłem do 
domu. Gdy wróciłem, 
to już altanka się paliła 
– odpowiadał roztrzę-
siony działkowicz. 

Kapitanowi udało 

Gaszenie 
jednej z 
altanek 

Działkowcy z niepokojem obserwowali akcję gaśniczą

się ustalić, że działkowicz razem 
z kompanami spożywał w 
tym dniu alkohol w altance. 
Uczestnicy imprezy powie-
dzieli jednak, że nie palą 
papierosów. 

-  Przypuszczalną 
przyczyną pożaru było 
zaprószenie ognia – 
informuje kpt. S. Paw-

lak. -Straty oszacowaliśmy na 
ponad 35 tysięcy zł. Całkowicie 

spaliła się jedna altanka a wraz 
z nią osiem kur. Nadpalił się też 
sąsiedni domek a także drewniany 
składzik i ogrodowe zadaszenie 
z folii.

Pożar altanek wzbudził duże zain-
teresowanie okolicznych mieszkań-

ców. W krótkim czasie w pobliżu 
strażackich wozów zrobił się spory 
tłumek gapiów. 

- Słup dymu był duży. Na szczę-
ście nikt w tym pożarze nie ucier-
piał. To jest najważniejsze – usły-
szeliśmy od lokatorki pobliskiego 
bloku. 

tekst i fot. (stop) 



1111 LIPCA 2016
Nowy
Tygodnik
RegionalnytraGedia wciĄŻ jest zaGadkĄ 

Ozorków 

reklamareklama

Daria P. (nazwisko 
do wiadomości re-

dakcji) miała dopiero 21 lat. 
Została zamordowana w leeds. 
W ubiegłym tygodniu matka 
zamordowanej ozorkowianki 
pojechała do Anglii na ostatnią 
już rozprawę. Nie zgadza się z 
ofi cjalną wersją śmierci córki. 

Do dziś mówi się w Ozorkowie 
o tragedii. Mieszkańcy pamiętają 
głośną historię 21-latki, która w 
nadziei na lepsze życie wyjechała 
do Anglii. Pomimo, że od śmierci 
dziewczyny minęło już pół roku, 
to wciąż jej grób odwiedzają na-
wet obcy ludzie.

- Wiem, że leży tu ta nieszczęsna 
dziewczyna. Tak jest mi smutno. 
Współczuję rodzinie – usłyszeliśmy 
na Nowym Cmentarzu od ozorko-
wianki, która na chwilę zatrzymała 
się przy grobie Darii. 

21-latka, zanim wyjechała z Ozor-
kowa, mieszkała w centrum mia-
sta – blisko placu Jana Pawła II. 
Wchodzimy do kamienicy w której 
dorastała.

- Mieszkała na pierwszym piętrze. 
Była uśmiechnięta, pełna życia – 
mówi jedna z lokatorek. 

Kolejni mieszkańcy opisują 
21-latkę podobnie. Nie usłyszeli-
śmy złego słowa o Darii. Dlaczego 

więc w mieście niektórzy oczernili 
dziewczynę.

- To wszystko przez ten internet 
– słyszymy od siostry matki Darii. 
- Niektórzy są podli. Rozpowiadają 
w Ozorkowie, że się wzbogaciliśmy. 
Dużo złego przyniosły też medialne 
wieści z Anglii. Nie chcę już o tym 
mówić. 

Docieramy do artykułu. 21-letnia 
Daria z Ozorkowa została w nim 
przedstawiona źle. Autor sugeruje, 
że dziewczyna była prostytutką. 

„Informacje o odnalezieniu Da-
rii w rejonie Emmanuel Trading 
Estate w Leeds, gdzie na co dzień 
spotykają się prostytutki, wywoła-
ły spore kontrowersje. Osoby, któ-
re znają ofi arę twierdzą, że policja 
mylnie zinterpretowała zastane 
okoliczności. 38-letni mężczyzna, 
którego zatrzymano podczas 
pierwszej doby śledztwa, został 
zwolniony po przesłuchaniu bez 
postawienia zarzutów. Po trzech 
dobach od napaści zakończonej 
śmiercią młodej emigrantki, bry-
tyjska policja nie zatrzymała in-
nych podejrzanych” - to fragment 
artykułu.

Czytelnicy dowiadują się rów-
nież, że bliscy Polki oraz jej znajo-

Lokatorzy dobrze 
mówią o Darii 

kto zAMorDoWAŁ DArIę I DLACzeGo?

Przy grobie Darii zatrzymują się mieszkańcy Ozorkowa
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21-latka mieszkała 
w centrum miasta

mi mieszkający w Leeds, twierdzą 
zgodnie, że ciężko pobita 21-latka 
została podrzucona w miejsce 
gdzie odnaleziono ją po północy 
w dniu 24 grudnia. Ich zdaniem 
cała sprawa miała zupełnie inny 
przebieg niż opisuje to w swoich 
oficjalnych komunikatach West 
Yorkshire Police.

Miejsce zdarzenia to parking sa-
mochodowy przy Springwell Road 
w Leeds na terenie Emmanuel Tra-
ding Estate. Za dnia jest to bardzo 
ruchliwa dzielnica przemysłowa. 
Swoją siedzibą ma tu kilkadziesiąt 
fi rm. Większość z nich wyposażyły 
swoje budynki w kamery przemy-
słowe CCTV, które rejestrują obraz 
w trybie 24/7.

Jeśli faktycznie było tak jak twier-
dzą znajomi ciężko pobitej ozorko-
wianki, to policja powinna odnaleźć 
potwierdzające taką hipotezę na-
granie. Z pewnością pomoże to w 
wyjaśnieniu okoliczności zdarzenia 
oraz tego, kto oraz kiedy wszedł na 
parking. Tymczasem zatrzymany 
38-latek, po przesłuchaniu przez 

policję, został zwolniony bez po-
stawienia zarzutów.

Z informacji zawartych w 
oficjalnym komunikacie West 
Yorkshire Police wynika, że Polka 
była prostytutką. Tuż po zdarze-
niu pomocy udzielała jej obecna w 
pobliżu kobieta. Obie nie znalazły 
się w tym miejscu przypadkowo. 
Czy poszkodowana bywała tam 
regularnie, a może przyszła tam 
pierwszy raz i pobiły ją pracujące 
na miejscu konkurentki? – pyta 
autor artykułu.

- Niektórzy rozpowiadając takie 
historie o Darii zrobili rodzinie 
ogromną krzywdę. Daria z całą 
pewnością nie była prostytutką. 
Znałam ją bardzo dobrze – mówi 
sąsiadka rodziny państwa P. - 
Miała w Anglii stałą pracę. Była 
ubezpieczona. Jej matka pojechała 
teraz na ostatnią rozprawę do An-
glii w roli oskarżyciela posiłkowe-
go. Mam nadzieję, że wywalczy 
sprawiedliwy wyrok i winny 
śmierci Darii zostanie skazany. 

(stop)
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Ozorków 

W 2017 r. 300 tys. złotych z budżetu miasta 
zostanie wydanych na inwestycje, które 
wskażą sami mieszkańcy. Burmistrz Jacek 
Socha zaprasza ozorkowian do uczestnictwa 
w pracach nad Budżetem Obywatelskim 
gminy Miasto Ozorków na 2017 rok. 
Projekty inwestycyjne do realizacji w 2017 r. roku 
można zgłaszać do 31 lipca 2016 r.
Do budżetu obywatelskiego mogą być 
zgłaszane zadania o charakterze infrastruk-
turalnym z zakresu:
• realizacji chodników, ciągów pieszo-jezdnych
• realizacji placów zabaw
• realizacji obiektów i urządzeń sportowo-rekre-
acyjnychktóre są możliwe do realizacji w trakcie 
jednego roku budżetowego
Teren przeznaczony do realizacji w ramach 
budżetu obywatelskiego stanowić musi własność 
Miasta nieobciążoną na rzecz osób trzecich. 
Każde zadanie musi być zgłoszone przez co 
najmniej 20 pełnoletnich osób, zameldowanych 
na terenie miasta Ozorków.
Zgłoszeń należy dokonywać na formularzu, 
który jest dostępny na stronie internetowej mi-
asta: www.umozorkow.pl oraz w sekretariacie 
Urzędu Miejskiego w Ozorkowie, ul. Wigury 1, 
95-035 Ozorków. 
Wypełniony formularz należy wysłać na adres 

Urzędu Miejskiego w Ozorkowie z dopiskiem 
„Budżet Obywatelski” lub złożyć osobiście w  
sekretariacie urzędu.
Zgłoszenia projektów, których szacunkowy koszt 
realizacji przekracza kwotę 300 tys. zł nie będą 
rozpatrywane.
Wykaz zgłoszonych projektów będzie udostęp-
niony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego 
w Ozorkowie oraz w gazecie „Wiadomości 
Ozorkowskie”.

Weryfi kacja Zgłoszonych Projektów
Złożone zadania zostaną zweryfi kowane przez 
Zespół powołany przez Burmistrza Miasta 
Ozorkowa pod względem formalnym, prawnym, 
rzeczowym i kosztowym, a także pod względem 
znaczenia dla społeczności lokalnej.
Z zaopiniowanych zadań zostanie sporządzona 
przez Zespół lista, która zostanie opublikowana 
na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w 
Ozorkowie www.umozorkow.pl oraz w gazecie 
„Wiadomości Ozorkowskie”.
Odrzucone propozycje oraz powody ich odrzu-
cenia zostaną ujawnione na stronie internetowej 
Urzędu Miejskiego w Ozorkowie.

Działania Informacyjne
Z chwilą ogłoszenia listy projektów mieszkańcom 

przysługuje prawo prowadzenia akcji informa-
cyjnej dotyczącej projektów dopuszczonych do 
głosowania. 

Wybór Projektów 
O wyborze projektów do realizacji, w drodze 
bezpośredniego głosowania, zdecydują osoby, 
które są zameldowane na stałe na terenie Mi-
asta Ozorkowa oraz w dniu głosowania mają 
ukończone 18 lat.
Głosowanie odbywać się będzie poprzez wpis na 
kartę danego zadania, której wzór jest dostępny 
na stronie internetowej miasta: www.umozor-
kow.pl oraz  w sekretariacie Urzędu Miejskiego w 
Ozorkowie, ul. Wigury 1, 95-035 Ozorków.
Głosować można tylko na jeden projekt. W razie 
wyboru więcej niż jednego projektu głos będzie 
nieważny.

harmonogram Budżetu Obywatelskiego
Zgłaszanie zadań do 31 lipca 2016 roku
Weryfi kacja zadań przez Zespół do 31 sierpnia 
2016 roku
Głosowanie do 30 września 2016 roku
Ogłoszenie wyników do 31 października 2016 roku

Ustalenie i Ogłoszenie Wyników głosowania
Za wybrane do realizacji uznaje się zadania, 

które uzyskały największą liczbę głosów, aż do 
wyczerpania puli środków przeznaczonych na 
budżet obywatelski.
W przypadku takiej samej liczby głosów kole-
jność tych zadań ustali Zespół.
Jeżeli środki na realizację kolejnego zadania z listy 
nie będą wystarczające, uwzględnione zostanie 
pierwsze z następnych zadań na liście, którego 
koszt nie spowoduje przekroczenia dostępnych 
środków.
W wypadku, gdy suma kosztów projektów, które 
uzyskały największą liczbę głosów wyczerpuje 
pulę budżetu obywatelskiego na dany rok, a 
wybrane projekty są istotne z punktu widze-
nia interesów mieszkańców Miasta, wysokość 
budżetu obywatelskiego na dany rok może być 
podwyższona przez Burmistrza Miasta Ozorkowa 
o 10% w stosunku do wysokości budżetu oby-
watelskiego ustalonej na dany rok.
Wyniki głosowania w ramach budżetu obywatel-
skiego ogłoszone zostaną na stronie internetowej 
Urzędu Miejskiego w Ozorkowie oraz w gazecie 
„Wiadomości Ozorkowskie”.
Szczegółowe informacje w Regulaminie budżetu 
obywatelskiego Miasta Ozorkowa, który jest 
dostępny na stronie www.umozorkow.pl i w 
sekretariacie Urzędu Miejskiego w Ozorkowie, 
ul. Wigury 1.

Mieszkańcy decydują! – II edycja ozorkowskiego budżetu obywatelskiego
materiał płatny

Kto zyska a kto straci 
na zmianach? W apte-

kach ożywienie w związku z nową 
listą refundacyjną. 

Leki z nowymi substancjami lecz-
niczymi dla chorych na raka piersi, 
chłoniaka, czerniaka, ostrą białaczkę 
szpikową, stwardnienie rozsiane oraz 
POChP znajdują się na nowej liście le-
ków refundowanych, która obowiązuje 
od 1 lipca.

Ogółem do listy refundacyjnej zosta-
ło dodanych 107 nowych produktów. 
Dla 705 ceny detaliczne brutto spadną 
(od 215,24 zł do 1 gr), a dla 161 produk-
tów - wzrosną (od 1 gr do 6,37 zł). Przy 
czym ceny urzędowe zbytu obniżone 
zostały dla 265 produktów, w tym 
180 produktów z listy aptecznej. W 
przypadku 7 produktów cena zbytu 
wzrośnie.

Dopłaty pacjentów rosną w przy-
padku 230 preparatów znajdujących 
się na liście refundacyjnej. Najmniej o 1 
grosz, najwięcej - o 395,21 zł. Aż o 235,11 
zł spadnie cena preparatu Novo-Heli-
sen Depot stosowanego do odczulania 
pacjentów cierpiących na alergię na 
roztocza kurzu domowego. Za opako-
wanie 3 fiollki po 4,5 ml (stężenia 1-3) 
pacjenci zapłacą w aptece tylko 3,20 zł. 
Mocno spadnie także dopłata pacjenta 
do ceny roztworu do wstrzykiwań 
Nivestim stosowanego w celu zwięk-

s z e n i a 
produkcji 
białych 
krwinek 
przez or-
ganizm. 
P o d a -
w a n y 
jest przy 
chemio-
terapii, 
przesz-
c z epie 
szpiku 
k o s t -
n e g o , 
ciężkiej 
p r z e -

wlekłej neutropenii.
W przypadku 599 produktów pa-

cjenci dopłacą więcej (od 235,11 zł do 1 
gr). Najbardziej - do leków stosowanych 
przy raku prostaty. Np. z 52,97 zł do 
448,18 zł rośnie dopłata w przypadku 
Eligardu 45 mg (proszek i rozpusz-
czalnik do sporządzania roztworu do 
wstrzykiwań) , a z 38,32 zł do 273,51 zł 
implantu podskórnego Zoladex LA 10,8 
mg. Neulasta stosowana w chemiotera-
pii zdrożała z 3,20 zł do 337 zł.

W ramach listy aptecznej refundacją 
zostały objęte dwie nowe substancje 
czynne. Pierwsza to Nasometin (Mo-
metasonum) - preparat stosowany w 
alergologii i otolaryngologii do leczenia 
m.in. objawów alergicznych nieżytów 
nosa. Refundacją lek objęto we wszyst-
kich wskazaniach zarejestrowanych 
na dzień wydania decyzji. Na liście 
pojawił się też Incruse (Umeclidinii 
bromidum) - we wskazaniu przewle-
kła obturacyjna choroba płuc POChP, 
leczenie podtrzymujące u pacjentów 
powyżej 18 roku życia.

Są też dwa odpowiedniki leków 
dotychczas refundowanych: Ursocam 
(Acidum ursodeoxycholicum - wyka-
zujący właściwości żółciotwórcze) oraz 
Reseligo (Goserelinum stosowane w 
leczeniu raka piersi).

Najbardziej oczekiwane zmia-
ny dotyczą leków stosowanych w 
programach lekowych. Refundacją 
zostaną objęte dwa nowe leki dla 
chorych na stwardnienie rozsiane: 
Tecfidera (dimethylis fumaras) i 
Plegridy (Peginterferonum beta-1a). 
W programie „Leczenie czerniaka 
skóry lub błon śluzowych” państwo 
postanowiło refundować Keytruda 
(Pembrolizumabum) i Opdivo (Ni-
volumabum). W programie „Leczenie 
raka piersi” pacjentki będą mogły 
liczyć na zastosowanie substancji 
Perjeta (Pertuzumabum) . Gazyvaro 
(Obinutuzumabum) będzie refundo-
wany w ramach programu „Leczenie 
ostrej białaczki limfocytowej obinu-
tuzumabem”.

(stop), źródło: rp.pl

ZMIANY W REFUNDACJI LEKÓW

Ozorków Do redakcj i  za-
dzwonili mieszkań-

cy ulicy Krzeszewskiej, którzy 
poskarżyli się na zły stan drogi 
a także dziury i zapadniętą 
studzienkę telekomunikacyjną. 
Powiedzieli również o zdewa-
stowanym mostku w ul. Kowa-
lewickiej. 

- Jeśli chodzi o studzienkę, to 
chyba już z miesiąc jak prosimy 
o interwencję – mówi Stanisław 
Janicki. - Najpierw próbowali-
śmy skontaktować się z teleko-
munikacją, ale się nie udało. Nie 
wiadomo do którego 

konkretnie operatora należy 
ta studzienka. Postanowiliśmy 
więc, że pójdziemy w tej sprawie 
do magistratu. 

Mieszkańcy obawiają się, że z 
powodu zapadniętej studzienki 
może dojść do nieszczęścia. 

- Albo ktoś tu wpadnie i złamie 
sobie nogę, albo w dół wjedzie 
auto i też dojdzie do wypadku. 
Nie mówiąc już o tym, że teraz 
z przejechaniem przez drogę ma 
problem rolniczy sprzęt. 

Nasz reporter usłyszał też na 
miejscu głosy niezadowolenia z 

powodu nieutwardzonej drogi 
z której w czasie słonecznej aury 
wzbijają się w powietrze tumany 
kurzu. Okoliczni mieszkańcy 
narzekają również na dziurawy 
drewniany most w ul. Kowale-
wickiej.

O sprawie poinformowaliśmy 
ozorkowski magistrat. 

- W najbliższym czasie na ul. 
Krzeszewskiej nie będzie ukła-
dany asfalt. Termin wykonania 
tej inwestycji jest uzależniony od 
terminu wybudowania kanaliza-
cji sanitarnej przez OPK. Asfalt 
zostanie położony po wybudo-
waniu infrastruk-
tury technicznej w 
ulicy – informuje 
Izabela Dobrynin, 
rzecznik burmi-
strza. - Miasto zgło-
siło fakt uszkodze-
nia studzienki wła-
ścicielowi sieci te-
lekomunikacyjnej 
Netii, niezwłocznie 
po otrzymaniu ta-
kiej informacji od 
mieszkańców. Ro-
boty na mostku zo-
staną wykonane we 
wtorek, 12 lipca.

(stop)

Kiedy studzienka będzie naprawiona? - pytają mieszkańcy

Niezadowolenie na Krzeszewskiej 

Kiedy studzienka będzie naprawiona? - pytają mieszkańcy

Niezadowolenie na Krzeszewskiej 
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Rabarbar

Urazów w wakacje nie brakuje. Na 
szpecące ciało siniaki też są meto-
dy. Wystarczy udać się do apteki 
po specjalistyczne maści na bazie 
ziół, które skutecznie uszczelniają 
naczynia krwionośne i zmniejszają 
objętość krwiaków. Można także 
wypróbować domowe sposoby na 
siniaki, m.in.: tradycyjny kompres 
z octu lub okład z lodu, a nawet z 
liścia kapusty. Sprawdź, jak pozbyć 
się sińców na ciele.

Sposoby na siniaki:
Maść z arniki górskiej, kaszta-

nowca lub żywokostu

Tego typu maści są stosowane po-
mocniczo w stłuczeniach, ponieważ 
uszczelniają naczynia krwionośne i 
zmniejszają obrzęki. Pamiętaj jednak, 
że zawierają one substancje uwrażli-
wiające na słońce, w związku z tym nie 
wolno posmarowanego takim środ-
kiem miejsca wystawiać na działanie 
promieni UV. Można też sięgnąć po 
kremy i maści wspomagające leczenie 
drobnych stłuczeń i siniaków powsta-
łych w wyniku łagodnych urazów. 

Kompres z roztworem sody lub octu

Jedną łyżkę sody lub octu rozpuść w 
100 ml zimnej wody, a następnie nasącz 
nią gazę i przyłóż na 10-15 minut do 
siniaka.

Okład z czosnkiem i oliwą

Rozgnieć 5 ząbków czosnku i wymie-
szaj z 2 łyżkami oliwy z oliwek. Tak 
przygotowaną maść nanieś na stłuczo-
ne miejsce i przykryj gazą. Pozostaw 
na kilkanaście minut. WAŻNE! nie 
stosuj okładu, jeśli na siniaku są nawet 
najmniejsze uszkodzenia naskórka czy 
rany - związki siarki zawarte w czosn-
ku mogą dodatkowo je podrażnić.

Woreczki z lodem 
lub zimny okład

Zimny okład i lód spowodują obkurcze-
nie drobnych naczyń krwionośnych, co 
zapobiegnie rozprzestrzenianiu się 
krwiaka i zmniejszy odczuwany ból. 
Zimne okłady przykładamy w ciągu 
doby od wystąpienia sińców na ciele 
na max. 10 minut.

Masaż

Wykonaj kulistymi ruchami delikatny 
masaż - najlepiej podczas aplikacji 
maści na siniaki. Dzięki temu składniki 
aktywne zawarte w tego typu prepara-
tach szybciej zaczną działać.

Podnieś kończynę do góry

Jeśli siniak pojawił się na ręce lub nodze, 
ułatwisz wchłonięcie się krwi, gdy 
uniesiesz stłuczoną kończynę ponad 

serce. Krew znajdująca się pod skórą 
zacznie spływać, więc szybciej zostanie 
wchłonięta.

Ciepłe okłady

Po upływie 24 godzin od pojawienia 
się siniaków możesz zacząć stosować 
ciepłe okłady, które mają na celu po-
prawę krążenia.

Okład z liści kapusty

Liście kapusty zawierają dużo witami-
ny C, która zmniejsza krwiaki. Stłucz 
wewnętrzną część liścia kapusty cięż-
kim przedmiotem (najlepiej tłuczkiem 
do moździerza) tak, by puścił sok. Ze-
wnętrzna część liścia powinna zostać 
nienaruszona. Liść kapusty przyłóż 
bezpośrednio na skórę wewnętrzną 
stroną i owiń kończynę bandażem. 
Okład z kapusty możesz zastosować 
na noc.

Długie piesze wędrówki po górskich 
szlakach dostarczają nie tylko nieza-
pomnianych wrażeń, ale też świetnie 
poprawiają kondycje. Spędzając urlop w 
górach, masz szanse wzmocnić mięśnie 
i stawy oraz zahartować organizm, bo 
klimat górski jest ostrzejszy niż morski. 
Wycieczki górskie to również dobry 
trening dla serca, bo stopniowo przy-
zwyczaja się ono do dużego wysiłku, 
oraz płuc, które zwiększają swoja 
wydolność, gdyż są zmuszane do 
intensywniejszej pracy, zwłaszcza 
gdy np. podchodzisz pod górę.
Góry przynoszą też wytchnienie 
– w otoczeniu pięknej przyrody 
można doskonale się odprężyć i 
wsłuchać w siebie. Pod warunkiem 
że będziesz rozsądnie dawkować 
sobie wysiłek. Klimat górski cechują 

częste i nagłe wahania temperatury, 
suche powietrze, gwałtowne zmiany 
ciśnienia. Takie bodźce świetnie 
pobudzają system immunologiczny 
do wytężonej pracy, ale mogą także 
powodować ogólne osłabienie, bóle 
głowy, uczucie niepokoju. Dlatego 
na adaptację do nowych warunków 
zwykle potrzeba kilku dni.

Rabarbar jest źródłem witamin A, C, E, a także potasu, kwasu foliowe-
go i błonnika. W rabarbarze znajduje się dużo szkodliwego kwasu 
szczawiowego, dlatego nie powinny go jadać osoby chore na ner-

ki i reumatyzm. Z kolei lecznicza odmiana rabarbaru - rzewień 
lekarski - ma właściwości antyrakowe, antyoksydacyjne i 
przeczyszczające. Rabarbar dostarcza dużo potasu, sód, 

magnez, żelazo, fosfor, witaminę C, beta-karoten. 
Jest niskokaloryczny - ma zaledwie 20 kcal w 

100 g - i błonnik, dlatego jest pole-
cany osobom dbającym o 

linię.

W góry po kondycję

UŻĄDLENIE przez pszczołę lub osę
gdy użądli cię pszczoła lub osa, może być niebezpiecz-nie. Szczególnie wtedy, gdy osoba użądlona jest uczu-lona na jad owada lub żądło trafi  w gardło - powstający obrzęk może utrudnić oddy-chanie. Obie sytuacje mogą zagrażać życiu i wymagają jak najszybszej interwencji lekarskiej.
W dwóch przypadkach użądlenie przez owada jest szczególnie niebezpieczne: jeżeli pszczoła albo osa zaatakowała okolicę ust, gardła lub języka (powstający obrzęk może być przyczyną zablokowania droż-ności dróg oddechowych) lub jeśli osoba użądlona jest uczulona na jad owada. 

Jak udzielić pierwszej pomocy w przypadku użądlenia?
» Jeśli żądło pozostało w ranie, postaraj się je usunąć (ale nie wyci-skać!), następnie użądlone miejsce zdezynfekuj i przyłóż okład z lodu. » Gdy osoba użądlona skarży się na silny ból, podaj leki przeciwbólowe. » W wypadku wystąpienia re-

akcji uczuleniowej (świąd, po-krzywka, duszność, zaburze-nia oddychania), jeśli to moż-liwe, jak najszybciej podaj leki przeciwuczuleniowe (alergicy zwykle się z nimi nie rozstają).» Jeżeli osoba użądlona traci przytomność, ułóż ją w pozy-cji bezpiecznej na boku i kon-troluj funkcje życiowe; jeśli to konieczne, rozpocznij sztucz-ne oddychanie i masaż serca. » W przypadku gdy nastąpiło użądlenie przez wiele owadów, może dojść do reakcji toksycznej (objawy jak przy zatruciach, tzn. wymioty, biegunka, nudności, utrata przytomności), jak najszyb-ciej skontaktuj się z lekarzem.

JAK POZBYĆ SIĘ SINIAKÓW NA CIELE?

Udar słoneczny u dzieci naj-
częściej objawia się wysoką 
temperaturą ciała, sięgającą 
nawet do 42 stopni Celsjusza. 
To stan zagrażający ich życiu, 
bo małe dzieci nie mają w pełni 
wykształconego mechanizmu 
termoregulacyjnego, nie pocą 
się i nie odprowadzają ciepła tak 
efektywnie jak dorośli. 

Udar cieplny u dzieci, zwany 
także porażeniem cieplnym, jest 
wynikiem przegrzania organi-
zmu, czyli nadmiernego napły-
wu ciepła z zewnątrz do organi-
zmu dziecka przy jednoczesnym 
utrudnionym oddawaniu jego 
nadmiaru do otoczenia. Rodza-
jem udaru cieplnego jest udar sło-
neczny, czyli 
przegrzanie 
orga n i zmu 
w w y n i k u 
silnego na-
słonecznie-
n i a .  Ud a r 
s ł o n e c z n y 
p o w s t a j e 
przy dużym, 
bezpośred-
nim nasło-
necznieniu 
–  p r z e d e 
w s z y s t -
kim głowy 
oraz karku. 
Miejscowe 
działanie promieni słonecznych 
na skórę głowy prowadzi do 
przekrwienia opon mózgowych 
i mózgu. 

Zagrożenie tego rodzaju uda-
rem dotyczy w szczególności 
dzieci, ponieważ mechanizmy 

termoregulacyjne ich organi-
zmu nie działają jeszcze w pełni 

s p r aw n ie, 
przez co 
u dzieci 
sz yb c ie j 
dochodzi 
do całko-
w i t e g o 
rozreg u-
l o w a n i a 
c i e p l n e -
go orga-
n i z m u . 
Przestają 
pracować 
g r uczoł y 
p o t o w e , 
d l a t e g o 
organizm 

nie jest w stanie ochłodzić się 
przez pocenie i odprowadzić 
nadmiaru ciepła do otoczenia. 
W konsekwencji ciało nagrzewa 
się coraz bardziej, osiągając czę-
sto temperaturę ponad 40 stopni 
Celsjusza.

Udar cieplny (słoneczny) 
u dziecka: objawy

Zagrożenie udarem słonecz-
nym u dzieci wzrasta, gdy ich 
ubiór nie jest dostosowany do 
temperatury otoczenia, np. pod-
czas długich spacerów w upalne 
dni, czy przy zbyt słabym nawod-
nieniu organizmu. W takich sytu-
acjach temperatura ciała dziecka 
rośnie i może osiągnąć nawet 42 
stopnie Celsjusza. Poza gorączką 
objawami udaru słonecznego są 
także: bóle i zawroty głowy, za-
czerwienienie i poparzenia skóry, 
ogólny niepokój, wycieńczenie 
organizmu, apatyczność, płacz 
(który jest najczęściej wywołany 
bólem głowy), nudności i wy-
mioty, brak potliwości, dreszcze, 
przyśpieszony oddech, wysokie 
ciśnienie krwi, zapadnięcie oczu 
i ciemiączka, biegunka, skąpo-
mocz lub zahamowanie oddawa-
nia moczu, zwiotczenie mięśni, 
utrata przytomności.

rozreg u-
l o w a n i a 
rozreg u-
l o w a n i a 
rozreg u-

c i e p l n e -
go orga-
n i z m u . 
Przestają 
pracować 
g r uczoł y 
p o t o w e , 
d l a t e g o 
organizm 

TEgO NIE róB! Dziecko, które cierpi na udar sło-neczny, musi unikać gwałtow-nych zmian temperatur. W związ-ku z tym nie wkładaj dziecka do zimnej kąpieli, ani nie ochładzaj lodem, ponieważ w ten sposób przyczynisz się do powstania szoku termicznego, którego skutkami mogą być m.in. niekontrolowane i szybkie oddechy, zaburzenia krą-żenia krwi, a nawet denaturacja (ścinanie się białka w komórkach).

UDAr sŁoNeCzNy u dzieci
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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 
Konstruktor odzieży z 
możliwością odszywania wzorów
Wykształcenie średnie 
włókiennicze (mile widziane), 
umiejętność konstrukcji odzieży 
oraz odszywania wzorów.
P.P.H.U ELIZABETH
ul. M. Konopnickiej 2
99-100 Łęczyca
tel. 507 085 169

Szwaczka
Umiejętność szycia, min.1 rok 
doświadczenia.
P.P.H.U. ELIZABETH
ul. M. Konopnickiej 2
99-100 Łęczyca
tel. 500 106 370

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

Sprzedawca
Rzetelność, sumienność, obsługa 
kasy fiskalnej, książeczka zdrowia.
Piekarnia Antoni Wojtczak
ul. E. Orzeszkowej 1
99-100 Łęczyca
tel. 24 721 24 76
Praca w Łęczycy, ul. Kaliska, 
Belwederska,  
E. Orzeszkowej.

Monter/monterka
Zdolności manualne, dokładność.
WORK SERVICE S.A. 
ul. Gwiaździsta 66
53-413 Wrocław 
tel. 508 040 120
Praca w Strykowie.

Sprzątaczka
Chęć do pracy.
Firma „KO-MAR” Michał Malicki
ul. Dobiegniewska 21
87-820 Kowal
tel. 510 700 962
Miejsce pracy: Łęczyca

Szwaczka
Umiejętność szycia, chęć do pracy, 
min. 1 rok doświadczenia.
PPHU „KAROLA” Grzegorz 
Pawłowski 
ul. Słowackiego 42
99-100 Łęczyca
tel. 502 73 42 61

Monter sieci 
elektroenergetycznych
Chęć do pracy.
Budownictwo 
Elektroenergetyczne SELPOL S.A.
ul. Ratajska 14/18
91-231 Łódź
tel. 605 896 005

Ciastowy
Książeczka zdrowia, doświadczenie 
na danym stanowisku.
Piekarnia Stanisław Kaźmierczak
Leźnica Mała 27A
99-100 Łęczyca
tel. 24 721 18 21

Kierowca autobusu
Wykształcenie zasadnicze 
zawodowe mechaniczne, prawo 
jazdy kat. D, 2 lata doświadczenia.
Przedsiębiorstwo Komunikacji 
Samochodowej w Łęczycy Sp. z o.o.
ul. Belwederska 7A
99-100 Łęczyca
tel. 517 180 774

Obsługa wesołego miasteczka
Chęć do pracy, mile widziane prawo 
jazdy kat. B.
Działalność Kulturalno-Rozrywkowa 
„WESOŁE MIASTECZKO” Mirosław 
Jabłoński
ul. Fiołkowa 2
91-601 Łódź
tel. 665 150 147

Kierowca autobusu 
Prawo jazdy kat. D, aktualny kurs 
na przewóz osób, mile widziane 
doświadczenie zawodowe.
DYNAMIC Travel
Kurzawa i Kurzawa Sp. j.
ul. klonowa 43
99-200 Poddębice
tel. 603 960 871
Praca w Łęczycy 

Pomoc lakiernika
Wykształcenie podstawowe.
KMPERFORMANCE MARIANNA 
KMIECIAK
Zagaj 10
99-122 Góra Św. Małgorzaty
tel. 514 195 642

Murarz
Systematyczność, 
odpowiedzialność, wymagane 
doświadczenie w zawodzie 
murarza.
DAR-BUD Krzysztof Oleski
ul. Słowackiego 30
99-100 Łęczyca
tel. 519 056 415

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

Sprzedawca części
Wykształcenie min. średnie 
zawodowe techniczne.
EXTEME RIDE Andrzej Szczypiński
ul. Sienkiewicza 19
99-100 Łęczyca
tel. 600 892 831

Ogrodnik
Wykształcenie średnie, wymagane 

OGŁOSZENIA DROBNE

doświadczenie min. 3 lata poparte 
świadectwami pracy.
Jednostka Budżetowa „Zieleń 
Miejska”
ul. M. Konopnickiej 14, 
99-100 Łęczyca
tel. 24 721 03 47

Magazynier
Wykształcenie zasadnicze 
zawodowe lub średnie, 
uprawnienia na wózki widłowe 
mile widziane doświadczenie.
K-FLEX POLSKA Sp. z o.o.
ul. Pucka 112, 84-154 Gdynia
Miejsce pracy: Wielenin-Kolonia
CV drogą e-mail: praca@k-flex.pl 

Kierowca ciągnika siodłowego 
(kat. C+E)
Prawo jazdy kat. C+E, karta do 
tachografu, kurs na przewóz 
rzeczy.
PHPU MIRATRANS
Mirosław Stasiak
Błonie 39, 99-100 Łęczyca
tel. 601 383 850
Praca na terenie Europy.

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

Brukarz
Chęć do pracy, mile widziane 
prawo jazdy kat. B, wymagane 
doświadczenie.
Zakład Remontowo-Budowlany 
„AGATEK” Krzysztof Kopka
Dzierzbiętów Mały16
99-100 Łęczyca
tel. 502 587 017

Szwaczka (stębnówka, overlock)
Umiejętność szycia, mile widziane 

doświadczenie.
Usługi Krawieckie Stanisława 
Brączkowska
ul. Kaliska 18, 99-100 Łęczyca
tel. 783 121 155
Praca w Łęczycy na ulicy 
Poznańskiej.

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

Ślusarz/monter
Dobra znajomość rysunku 
technicznego, uprawnienia Mag 
135-mile widziane, uprawnienia 
do obsługi suwnic – mile 
widziane, zdolności manualne.
Sanpro Job Service BPO Sp. z o.o. 
Sp. k.
ul. A. Słonimskiego 6
50-304 Wrocław
tel. 510 015 157
e-mail: k.szafraniec@impel.pl
Praca w Górze Św. Małgorzaty

Magazynier
Umiejętność pracy w zespole, mile 
widziane doświadczenie w pracy 
na magazynie.
DPD POLSKA Sp. z o.o.
ul. Mineralna 15
02-274 Warszawa
tel. 660 777 097
e-mail: Cs-praca@dpd.com.pl
Praca w Dobrej k. Strykowa

Kucharz/kucharka
Wykształcenie gastronomiczne, 
prawo jazdy kat. B, książeczka 
sanepid, doświadczenie w 
gastronomi.
G.P. KASZTELAN Sp. z o.o.
Łubno 63B, 99-107 Daszyna
tel. 601 235 171

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

SPOŁEM PSS „MAZUr” 
W ŁęCZyCy WyNAJMIE: lOKAl 
hANDlOWy Pl. KOŚCIUSZKI 11 
– róg KAlISKA OrAZ PAWIlON 
hANDlOWy PrZy Ul. BElWE-

DErSKIEJ 9. INfOrMACJI UDZIE-
lA ZArZąD SPóŁDZIElNI, 

TEl.: 505-266-210 
lUB 506-856-382

Sprzedam mieszkanie własnościowe 
w Ozorkowie, M-4, pow. 60,67 m², 

parter, 3 pokoje, kuchnia, łazienka, wc, 
c.o. lub zamienię na M-3 z dopłatą. 

Tel.: 42-277-25-94

Sprzedam mieszkanie własnościowe 

o pow. 60,84 m² na II piętrze. Tel.: 
604-869-985

Sprzedam działkę budowlaną 
2030 m² tanio – prąd, blisko 

wodociąg, ok/ Ozorkowa. Tel.:  
511-509-716

Kafle 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 
winylowe – sprzedam. 

Tel.: 500-336-322

reklama

Widziałeś 
coś 

ciekawego? 
Daj znać!

tel. 24 257 63 87
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ogłoszenie płatne

gm. grabów

Łęczyca

FESTIWALFESTIWALFESTIWAL
ORKIESTR DĘTYCH
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GMINY UNIEJÓW UNIEJÓW UNIEJÓWGMINY UNIEJÓW UNIEJÓW UNIEJÓWGMINYGMINY UNIEJÓWGMINYGMINY

zapraszają

Radni Rady Miejskiej w Uniejowie 

Burmistrz Miasta Uniejów 

OSP Spycimierz 

Zarząd O MG ZOSP RP w Uniejowie 

Sołectwo Wsi Spycimierz 

PGK Termy Uniejów 

MGOK Uniejów

w programie

ORKIESTRA DĘTA ZHP-OSP UNIEJÓW

ORKIESTRA DĘTA OLD BAND UNIEJÓW

ORKIESTRA DĘTA OSP WIELENIN

ORKIESTRA DĘTA DŁUTÓW

ORKIESTRA DĘTA OSP SPYCIMIERZ

KONKURSY DLA PUBLICZNOŚCI

DISCO NIGHT

16 LIPCA 2016 R.

 GODZ. 19.00

SPYCIMIERZ-REMIZA STRAŻACKA

Na stadionie lKS w grabowie 
odbyła się wczoraj gala 
Zespołów Disco Polo, pod 
hasłem – Charytatywnie 

dla Kasi Wincior. Koncert  
we współpracy z gminą, 
Bankiem Spółdzielczym w 
grabowie i jednostkami OSP  
zorganizowało Stowarzyszenie 
na rzecz Wspierania Inicjatyw 
lokalnych lABOr  z Chorek. 
Wszystkie zespoły biorące 
udział w gali wystąpiły 
charytatywnie, a pieniądze 
zebrane  z  kwesty prowadzonej 
podczas koncertu zostaną 
przeznaczone na zakup wózka i 
rehabilitację dla Kasi.

(mku)

Sezonowe 
owoce i 

warzywa cieszą 
się dużym zain-
teresowaniem 
łęczycan. Na 
świeżą fasol-
kę czy so-
czyste wiśnie 
prosto z sadu 
czekamy cały 
rok. 

Dużą ilość ofero-
wanych na łęczyckim 
targowisku produktów 
potwierdzają nie tylko klienci, ale i 
sami sprzedawcy. Czy dla każdego to 
dobrze?

- Dla sprzedających duża ilość to-
waru nie jest korzystna - mówi Piotr 
Żakowiak, jeden z handlujących - Jest 
większa konkurencja, bo ludzie mają w 
czym wybierać.

- A i towar też trzeba mieć ładny, bo 
jak jest trochę gorszy, to klient pójdzie 
do innego straganu - wtrąca żona pana 
Piotra, Helena.

Dla kupujących zbyt duży wybór 
nie stanowi problemu. Większość 
kupuje towar od zaprzyjaźnionego 
sprzedawcy. Faktem jest również, że im 
więcej sprzedawców, tym cena będzie 
niższa. I tak rzeczywiście jest. Ceny są 
na umiarkowanym poziomie. Za kilo-
gram czereśni zapłacimy 8 zł, wiśni – 3,5 
zł. Kilogram pomidorów kosztuje 8 zł, 
a fasoli 4 zł. Kilogram ogórków kupi-
my już za 1,5 - 2 zł, podobnie kosztują 
ziemniaki, burak czerwony i kalafior.

Klienci na ceny nie narzekają.

- Nie ma się nawet o co targować - 
mówi jedna z kupujących. - Przecież 
produkcja też kosztuje.

Z tym stwierdzeniem zgadza się 
chyba każdy rolnik.

- Ten rok nie należy do najlepszych, 
ale żeby mieć dobre warzywo czy owoc, 
trzeba dostarczać roślinom wody i 
nawozów. Produkcja co roku kosztuje 
więcej, a ceny praktycznie utrzymują 
się na tym samym poziomie - mówi 
Sławomir Tański.

- To prawda, ale przecież coś trzeba 
robić. Od zawsze się tym zajmowaliśmy 
i będziemy dalej produkować warzywa 
i owoce – wtrąca z uśmiechem Tadeusz 
Góra.

Lato to czas, kiedy trzeba w pełni 
korzystać ze świeżych produktów. Naj-
więcej i najlepszej jakości znajdziemy 
ich właśnie na targu.

(mku)

Gala disco polo 
w Grabowie

Na targu jest w czym wybierać

r o z -
strzy-

gnięto konkurs na sta-
nowisko dyrektora szkoły 
podstawowej w Starej 
Sobótce, ale wybór kan-
dydata wzbudził konfl ikt 
w radzie pedagogicznej 
i wśród rodziców. Dla-
czego?

Zgodnie z procedurą, w 
sytuacji, w której dotych-
czasowy dyrektor szkoły 
w Starej Sobótce, Anna 
Kowalczyk, była powołana na rok, 
gmina jako organ prowadzący ogło-
siła konkurs. Do współzawodnictwa 
przystąpiło dwoje kandydatów, obec-
na pełniąca obowiązki dyrektor Ko-
walczyk i nauczyciel tej szkoły Paweł 
Pawłowski.

Dokumenty złożone przez Pawłow-
skiego nie odpowiadały wymogom 
formalnym, toteż do drugiego etapu 
zakwalifikowała się tylko Anna Ko-
walczyk. Kandydatka uzyskała równą 
ilość głosów za i przeciw. W tej sytuacji 
ostateczną decyzję musiał podjąć wójt 
jako przedstawiciel organu prowadzą-
cego. Desygnował więc Annę Kowal-
czyk na stanowisko dyrektora szkoły.

Decyzja ta została źle przyjęta przez 
radę pedagogiczną, która wyraźnie nie 
akceptuje dyrektorki. Niezadowolenie 
prezentuje też pewna część rodziców, 
czego efektem było spotkanie zwołane 

w trybie pilnym, niestety 
odbywało się ono za za-
mkniętymi drzwiami.

- Nie życzymy sobie 
obecności mediów - po-
wiedziała przewodni-
cząca Rady Rodziców 
Wioletta Bauer.

O komentarz poprosi-
liśmy więc radną gminy 
Małgorzatę Matusiak, 
członka komisji oświa-
towej.

- Nie rozumiem dzi-
siejszych, mocno moim zdaniem 
spóźnionych, działań Prezydium 
Rady Rodziców. Konsultacje społeczne 
to bardzo ważny atrybut demokracji, 
ale przeprowadzone w odpowiedni 
sposób i w odpowiednim czasie. A 
czasu było dużo – zauważa radna. - 
Wiadomym było, że na stanowisko dy-
rektora szkoły jest dwóch kandydatów, 
należało zwołać 
zebranie wszyst-
kich rodziców i 
wypracować sta-
nowisko… Ze-
branie zwołane 
dzień wcześniej 
wieczorem, dro-
gą esemesową, 
przy udziale czę-
ści Rady Pedago-
gicznej, gdy kon-
kurs się odbył, 

SPÓR O FOTEL DYREKTORA 
jest „musztardą po 
obiedzie”. Powiem 
więcej – jest wcią-
ganiem rodziców 
w konflikt między panią dyrektor a 
częścią grona pedagogicznego.

Radna uważa, że szkoda na takie 
spotkania czasu. Szkoła jest takim 
samym zakładem pracy jak każdy 
inny i panuje w niej normalna hierar-
chia – ktoś wydaje polecenia, ktoś jest 
zobowiązany je wykonać, a nadzór 
pedagogiczny jest konieczny. Spotka-
nie w szkole, nie tylko niczego nie wy-
jaśniło a wręcz przeciwnie, zarysował 
się wyraźny podział wśród rodziców. 
I komu to miało służyć? Na pewno nie 
uczniom, którzy we wrześniu znów 

zasiądą w szkolnych ławkach
Wójt gminy Grabów, Tomasz 

Pietrzak nie ma wątpliwości, co do 
prawidłowości przeprowadzonej 
procedury.

- Zarządzenie o powołaniu pani 
Anny Kowalczyk na stanowisko dy-
rektora szkoły podstawowej w Starej 
Sobótce jest podpisane, placówka nie 
może być bez osoby zarządzającej, a 
konkurs rozstrzygnął kto ma pełnić tą 
funkcję – komentuje włodarz gminy 
Grabów.

(mku)

Na zebranie w 
sprawie powołania 
dyrektorki przyszło 
wielu rodziców

Radna M. 
Matusiak

Na zdjęciu 
Anna 

Kowalczyk
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Największe stopyDostawa pizzy – największa wysokość Warzywa z księżyca

Role się 
odwróciły

Holenderscy naukowcy pracują nad hodowlą roślin w 
warunkach przypominających marsjańskie i księżycowe. 
Hodowane przez nich rośliny mają podobną koncentrację 
metali ciężkich co gleba Księżyca i Marsa. Przeprowadzo-
ne właśnie badania wykazały, że cztery gatunki roślin 
wyhodowane w warunkach marsjańskich charakteryzuje 
bezpieczny dla człowieka poziom metali ciężkich. Można 
więc je bezpiecznie spożywać.
- Badania rzodkiewki, groszku, żyta i pomidorów przy-
niosły bardzo obiecujące wstępne wyniki. Możemy je 
bezpiecznie jeść i jestem bardzo ciekaw, jak smakują 
pomidory. Niestety, nie byliśmy w stanie przetestować 
wszystkich warzyw, dlatego rozpoczęliśmy zbieranie pie-
niędzy przez internet, dzięki czemu zwykli ludzie mogą 
wspomóc nasze badania - mówi ekolog Wieger Wamelink.

Po górskiej wspinaczce dobrze jest czasem coś przekąsić. 
A najlepiej byłoby… zadzwonić po pizzę z poleceniem do-
starczenia jej na sam wierzchołek góry! Tanzański oddział 
Pizza Hut Africa odebrał nietypowe zgłoszenie. Otrzymali 
zadanie dostarczenia pizzy pepperoni na… wierzchołek 
góry Kilimandżaro! Najwyżej dostarczona pizza została 
przetransportowana na wysokość 5,897 metrów nad pozio-
mem morza. Pokonała tę trasę trzema środkami lokomocji: 
najpierw została wrzucona na pokład samolotu, później do 
samochodu a na koniec odebrała ją i zaniosła do miejsca 
pobytu alpinistów profesjonalna, pięcioosobowa grupa 
trekkingowa. Niestety, fi rma nie zdążyła dostarczyć zamó-
wienia na czas – zazwyczaj Pizza Hut gwarantuje dostawę 
swoich produktów w ciągu 30 minut. Ze względu na trudne 
warunki towarzyszące kurierom, czas realizacji zamówienia 
wydłużył się aż do 3 dni! Jeison Orlando Rodriguez Hernandez z Wenezueli skoń-

czył dopiero 20 lat, jednak już jest rekordzistą Guinnessa 
w kategorii największych stóp u żyjącego człowieka. 
Stopy Wenezuelczyka mają odpowiednio 40,1 centymetra 
długości (prawa) i 39,6 centymetra (lewa).
Jak łatwo się domyśleć, posiadanie tak dużych stóp wiąże 
się z wieloma utrudnieniami w życiu, jak problem ze znale-
zieniem butów – w młodości Jeison sam szył sobie obuwie 
z tkanin, jednak wytrzymywało na jego nogach kilka tygo-
dni i zmuszało go niekiedy do wędrówek boso. Jego lata 
szkolne również nie należały do najłatwiejszych, bowiem 
wyróżniając się ogromnymi stopami, często padał ofi arą 
dyskryminacji i przytyków ze strony rówieśników.

Dostawa pizzy – największa wysokość 

ciekawie i Na wesoŁociekawie i Na wesoŁo

Nałogowa 
rodzina

Informatyk na 
wczasach

Witaj 
poniedziałku


