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WieLKa KOmPrOmitacJa 
W KRÓLEWSKIM MIEŚCIE W KRÓLEWSKIM MIEŚCIE W KRÓLEWSKIM MIEŚCIE 

Mieszkańcy coraz mniej z tego rozumieją. Sytuacja zmienia się jak w kalejdoskopie i jest coraz gorzej. Pełniący obowiązki burmistrza Andrzej Rokicki miał dość i zrezygnował. Trudno mu się dziwić skoro sesje przypominają karczemne awantury na które musi przyjeżdżać policja. Jedno jest pewne – w Łęczycy rządzić będzie niedługo komisarz. 
więcej str. 5

znów bunt 
w Zieleni 
Miejskiej

Czy nauczyciele 
z Łęczycy i ozorkowa 
po wakacjach nie 
stracą pracy?

jeden dźgał nożem, 
drugi strzelał z broni

Kamperem 
przez świat

w ozorkowie zięć sprzedał 
dom razem z... teściową

str. 10

Na sesji pojawił się Krzysztof Lipiński a także policjanci, których wezwał radny Zasada 
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Łęczyca

Łęczyca

Gm. Łęczyca, Gm. Grabów

Łęczyca

Właściciel jednej z 
działek przy ul. Za-

chodniej popsuł sporo nerwów 
okolicznym lokatorom. Aby pło-
szyć szpaki wyjadające jego czere-
śnie kupił armatkę hukową. Urzą-
dzenie wydające bardzo głośne 
dźwięki włączane było już wcześnie 
rano.

W tej sprawie do redakcji zadzwo-
niła nasza Czytelniczka. Nie kryjąc 
zdenerwowania negatywnie wy-
powiadała się o właścicielu armatki.

- Już nawet 5 minut po godzinie 6 
rano słyszę te huki. Nie mogę przez 
nie spać a mój pies wariuje. Boi się 
wystrzałów i biega po całym miesz-
kaniu. W ciągu dnia też ciężko to 
wytrzymać. Ja rozumiem, że chodzi 
o straszenie ptaków, ale są na to inne 
sposoby. Huki dochodzą od strony 
działek – usłyszeliśmy. - Rozmawia-
łam na ten temat w straży miejskiej, 
z tego co wiem, nie tylko ja. Mam 
nadzieję, że znajdą źródło huków i te 

męczarnie się skończą.
Zlokalizowanie działki, z której 

dochodziły huki, jak się okazało nie 
było trudne dla strażników miejskich. 
Podobny problem powtarza się co 
roku, jednak teraz po raz pierwszy z 
armatką hukową.

- W latach wcześniejszych właści-
ciel działki włączał muzykę odstra-
szającą szpaki. Nie była ona tak uciąż-
liwa dla sąsiadów. Wówczas mieliśmy 
pojedyncze zgłoszenia. W tym roku 
odebraliśmy kilkanaście sygnałów od 
mieszkańców w tej sprawie. Źródłem 
hałasu była armatka hukowa zasilana 
gazem ziemnym. Jest to w pełni auto-
matyczne urządzenie. Można ustawić 
godziny i częstotliwość wystrzałów. 
Aby móc używać armatek potrzebna 
jest zgoda Generalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska, ponieważ huki 
płoszą nie tylko szpaki. Reagują na nie 
też inne zwierzęta, również te pod 
ochroną – wyjaśnia Tomasz Olczyk, 
komendant straży miejskiej w Łęczy-

cy. - Wspólnie z policją rozwiązaliśmy 
problem. Funkcjonariusz, który 
pojechał na miejsce ustalił, że właści-
ciel działki nie ma zgody GDOŚ na 
używanie armatki. Zanim zdobyłby 
pozwolenie, minęłoby sporo czasu. 
Póki co, wrócił do włączania odgło-
sów ptaków, które straszą szpaki i nie 
przeszkadzają sąsiadom. 

Armatki hukowe są łatwo dostęp-
ne. Można kupić je na przykład w 
sklepach internetowych. Cena od 800 
do ponad 1000 złotych. Urządzenie, 
zasilane jest gazem. Emituje huk, 
podobny do wystrzału. Hałas sięga 
120 decybeli. To tak jakby stać pięć 
metrów od pracującego wirnika heli-
koptera. Nic dziwnego, że mieszkają-
cy w pobliżu sąsiedzi, mieli już dosyć.

(zz)

Z dzikiej plaży nad miejskim zalewem trudno 
jest korzystać. Dawno nie było tam służb po-
rządkowych. Butelki, potłuczone szkło, foliówki i 
mnóstwo palenisk po ogniskach. Do tego chwasty 
i wielka trawa w drodze do plaży. Chodząc po 
piasku można nie tylko pobrudzić sobie stopy, 
ale też trzeba uważać, żeby ich nie pokaleczyć. Z 
pewnością nie jest to miejsce, w którym ktoś miał-
by ochotę spędzać czas. Gdyby miasto zadbało o 
dziką plażę, chętnych na odpoczynek by nie bra-
kowało. Na sprzątanie plaży szybko się nie zanosi. 

Na pytanie kiedy teren będzie doprowadzony do 
porządku magistrat odpowiada „w najbliższym 
możliwym terminie zgodnie z harmonogramem 
prac porządko-
wych jednostki 
budże towe j 
„Zieleń Miejska” 
w Łęczycy.” A 
więc mało kon-
kretnie. 

(zz)  

Czworo najlepszych 
uczniów z Łęczycy zo-

stało docenionych nie tylko świa-
dectwami z czerwonym paskiem, 
ale także cennymi nagrodami. Mło-
dzież z gimnazjum m.in. za bardzo 
dobre wyniki w nauce oraz za 100% 
frekwencję w całym cyklu nauki 
otrzymała rowery.

Zgodnie z regulaminem nagrody 
mogą otrzymać najwybitniejsi ucznio-
wie na zakończenie danego poziomu 
szkoły, czyli klas szóstych szkół podsta-
wowych oraz klas trzecich gimnazjum, 
dla których organem prowadzącym 
jest miasto Łęczyca. Nagroda przyzna-
wana jest na wniosek dyrektora danej 
placówki. Tego typu nagrody zostały 
przyznane po raz pierwszy na zakoń-

czenie roku szkolnego w 2015 roku. 
- W tym roku 4 uczniów z łęczyc-

kiego gimnazjum spełniło kryteria 
wskazane w regulaminie (wysoka 
średnia ocen, wzorowe zachowanie, 
100% frekwencji w obowiązkowych 
zajęciach szkolnych w całym okresie 
nauki w danej szkole oraz udział w 
konkursach, turniejach, praca spo-
łeczna na rzecz szkoły i środowiska) i 
otrzymało nagrody rzeczowe w postaci 
rowerów. Byli to następujący ucznio-
wie: Paulina Kaszubska, Magdalena 
Nowińska, Kamil Zatyka, Dominik 
Jakubowski – informuje Wioletta Ste-
faniak, kierownik wydziału promocji, 
oświaty kultury i sportu UM. - Koszt 
zakupu 4 rowerów wyniósł 2.538,00 zł.

(zz)

Podczas ubiegłotygodniowej sesji 
rady gminy Łęczyca radni udzielili 
wójtowi jackowi Rogozińskiemu 
absolutorium z realizacji budżetu 
gminy w 2016 roku.

Podjęcie uchwały w sprawie abso-
lutorium poprzedziło przedstawienie 
stanowiska RIO i komisji rewizyjnej 
rady gminy. 

Z opinii RIO wynika, że plan do-
chodów w wysokości 28 144 459,63 
zł został wykonany w kwocie 28 443 
794,07 zł, co stanowi 101,06%. Plan 
wydatków w kwocie 28 746 948,16 zł 
został wykonany w wysokości 26 755 
407,16 zł, co stanowi 93,07%. Gmina 
osiągnęła nadwyżkę nad wydat-
kami w wysokości  2 694 844,23 zł. 
Zmniejszeniu o 802 118,00 zł uległa 
w porównaniu z rokiem 2015 kwota 
długu. Wyżej wymienione kryteria 
przesądziły o wydaniu pozytywnej 
opinii o złożonym przez wójta spra-
wozdaniu z realizacji budżetu za 2016 

rok. Również pozytywną opinię w 
sprawie wydała komisja rewizyjna. 
Przy 12 głosach za i 3 wstrzymujących 
rada udzieliła wójtowi absolutorium 
za 2016 rok.     

Rozmowę o absolutorium po-
przedziła dyskusja na temat spraw 
bieżących, zarówno dla radnych jak i 
sołtysów jednym z ważniejszych pro-
blemów było zniwelowanie skutków 
ulewy, jaka miała miejsce na naszym 
terenie w pierwszych dniach czerwca. 
Podkreślano jak ważne jest wyka-
szanie rowów melioracyjnych oraz 
udrażnianie przepustów i mostków.

***
Następnego dnia absolutorium 

wójtowi gm. Grabów Tomaszowi Pie-
trzakowi nie udzieliło ośmiu radnych. 
Jeszcze przed piątkową sesją było wia-
domo, że komisja rewizyjna wydała w 
tej sprawie opinię negatywną.

- Komisja rewizyjna rady gminy 
Grabów wydała negatywną opinię 
na temat sprawozdania budżeto-
wego za 2016 rok z istotnych powo-

dów - wyjaśniał przewodniczący 
Henryk Pabin. - W ocenie tej nie 
jesteśmy odosobnieni. Regional-
na Izba Obrachunkowa w Łodzi 
przedmiotowy dokument przyjęła 
także z istotnymi zastrzeżeniami. 
Największe pretensje mamy z po-
wodu braku inwestycji. Przecież 
pieniądze podatników nie mogą być 
przeznaczane wyłącznie na pensje 
dla pracowników.

Sytuację wypłaty wynagrodzeń 
pracowniczych skomentował wójt.

- To prawda, wypłaciłem pracow-
nikom pieniądze. Zbliżały się święta 
Bożego Narodzenia, rada nie wyraziła 
zgody na zmianę w budżecie, a mnie 
obligował Kodeks Pracy. Podjąłem de-
cyzję wypłaty środków. Przyznaję się 
do naruszenia prawa w tym zakresie 
– stwierdził T. Pietrzak.   

Ostatecznie na 13 obecnych na sesji 
radnych 8 głosowało za nieudziele-
niem absolutorium dla wójta, 5 było 
przeciwnych nieudzieleniu.

(mku)

Rowery dla najlepszych

ZGUBIONY TORNISTER

W czwartek na ław-
ce przy alejach jana 

Pawła II znaleźliśmy chłopięcy 
tornister fi rmy Endo. Tornister jest 
granatowy z piłkarskimi motywa-
mi i napisem „mistrz boiska”. Przez 
dość długi czas (co najmniej 1,5 
godz.) nikt się po niego nie wrócił. 
Nie było w nim legitymacji szkolnej 
ucznia, więc znalezienie właściciela 
jest niemożliwe. Zgubę przekaza-
liśmy straży miejskiej w Łęczycy, 
gdzie można ją odebrać. 

Pawła II znaleźliśmy chłopięcy 
tornister fi rmy Endo. Tornister jest 
granatowy z piłkarskimi motywa-
mi i napisem „mistrz boiska”. Przez 
dość długi czas (co najmniej 1,5 
godz.) nikt się po niego nie wrócił. 
Nie było w nim legitymacji szkolnej 
ucznia, więc znalezienie właściciela 
jest niemożliwe. Zgubę przekaza-
liśmy straży miejskiej w Łęczycy, 
gdzie można ją odebrać. 

Rogoziński na tak, Pietrzak na nie 

Wójt J. Rogoziński otrzymał 
absolutorium od radnych

Głosowanie nad nieudzieleniem absolutorium T. Pietrzakowi 
pełne było emocji

Hałas na działkach 

Armatką dręczył nie tylko szpaki

dzika 
plaża 
jeszcze 
bardziej 
dzika

Łęczyca Zakończenie roku 
szkolnego wywołało 

szerokie uśmiechy na twarzach 
wszystkich uczniów. Nie ważne jaka 
szkoła – dzieci i młodzież mówili 
zgodnie, że przed nimi upragnione 
dwa miesiące laby.

W szkole podstawowej nr 3, podob-
nie jak w innych placówkach oświato-
wych, niemalże wszyscy uczniowie 
odpowiadali twierdząco na pytanie 
czy cieszysz się z rozpoczynających się 
wakacji. I trudno się dziwić. Lato to czas 
odpoczynku, wyjazdów na wczasy i 
beztroskiej zabawy.

- Wakacje są super. Nie trzeba sie-
dzieć w ławkach i codziennie się uczyć 
– powiedziały nam uczennice po uro-
czystym zakończeniu roku szkolnego. 

Po wakacjach powrót do szkoły 

zmienionej. 1 września 2017 r. wrócą 
8-letnie szkoły podstawowe, 4-letnie 
licea ogólnokształcące, 5-letnie tech-
nika. Rozpocznie się też wygaszanie 
gimnazjów. Jak reforma oświatowa 
wpłynie na zatrudnienie w Łęczycy i 
regionie? Czy nauczyciele stracą pracę?

- Zarówno w powiecie łęczyckim, 
jak i w samej Łęczycy, nauczyciele nie 
mają powodu do zmartwień. Dzięki 
postawie głębokiego zrozumienia 
dla problemów oświatowych, jaką 
wykazały samorządy i dyrektorzy na 
naszym terenie nikt z nauczycieli nie 
straci pracy w związku z wejściem w 
życie reformy oświatowej - zapewnia 
Irena Jercha prezes oddziału ZNP w 
Łęczycy. 

Słonecznych wakacji i udanego 
wypoczynku wszystkim uczniom i 
nauczycielom życzy Reporter.

(mku)

NARESZCIE WAKACJE

Uczniowie cieszą się, że przez 
najbliższe dwa miesiące 
odpoczną od nauki

Uczennice łęczyckiej 
podstawówki są zadowolone z 
minionego roku szkolnego
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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

STUDIO

NAJWIĘKSZY WYBÓR STOŁÓW I KRZESEŁ

KUCHENNEMEBLENA KAŻDYWYMIAR

899zł

499zł

899zł

Niebezpiecznie na drogach

Do bardzo groźnego wypadku 
doszło w czwartek w Budkach 
(gm. Grabów). Osobowy renault 
zderzył się z dostawczym busem. 
Osobówka została niemalże cał-
kowicie zniszczona, zarówno z 
przodu, jak i z tyłu. Bus dachował 
i wylądował w polu przy drodze. 
Póki co szczegóły wypadku nie 
są znane. Okoliczności zdarzenia 
ustalają policjanci z Łęczycy. Dro-
ga była zablokowana.

Dzień wcześniej również było 
niebezpiecznie. W miejscowości 

Ogrodzona (gm. Daszyna) doszło 
do wypadku, w którym ucierpiał 
50 – latek kierujący oplem.

Policjanci ustalili, że 34 – latek 
kierujący scanią z naczepą nie za-
uważył kierowcy opla, który skręcał 
w lewo z drogi krajowej i uderzył 
w jego tył. Droga krajowa 91 przez 
blisko cztery godziny była zabloko-
wana w obu kierunkach. Policjanci 
wyznaczyli objazdy. Uczestnicy 
zdarzenia byli trzeźwi a sprawca 
kolizji został ukarany mandatem.

(zz)

W Ogrodzonej ciężarówka wjechała w tył osobowego opla

W Budkach renault został 
całkowicie zniszczony

Bus po wypadku leżał w polu

Radny krytykuje na cmentarzu 
Łęczyca - Osoby odpowiedzial-

ne powinny się wsty-
dzić – grzmi radny Zenon Koperkie-
wicz pokazując zaniedbane groby 
żołnierzy na łęczyckim cmentarzu. 
Trawa i chwasty niemalże zakrywają 
tablice upamiętniające poległych 
żołnierzy, zarówno polskich, jak i 
radzieckich oraz niemieckich.

M.in. o miejsca na cmentarzu przy 
ul. Kaliskiej, w których spoczywają 
żołnierze powinna dbać Zieleń Miej-
ska. Kiedy w czwartek około godz. 14 
odwiedziliśmy nekropolię, wyglądała 
na zapomnianą. Zarówno w części, 
gdzie spoczywają Polacy, oraz w 
części niemiecko-radzieckiej. Ale nie 
tylko miejsca pochówku żołnierzy 
wyglądają na zaniedbane. Na łęczyc-
kim cmentarzu znajduje się m.in. grób 
rejenta Remigiusza Białkiewicza, 
uczestnika powstania 1863 r. O jego 
pomnik od lat dba osobiście radny 
Zenon Koperkiewicz.

- Pamiętam jak przychodziłem w 
to miejsce jeszcze z moim ojcem. 

Grobem tego powstańca nikt 
się nie interesuje. Nawet teraz, 
oset rośnie już na wysokość 
ponad 1,5 m. W najbliższym 
czasie po raz kolejny upo-
rządkuję ten teren. Zwłaszcza 
na wakacje należy zrobić po-
rządek na cmentarzu – mówi 
radny Zenon Koperkiewicz. 
- Mam już coraz mniej siły, 
dlatego wystąpię z propozycją 
do dyrektorów szkół, żeby 
uczniowie zajmowali się gro-
bami bohaterów. Mamy ak-
tywną, patriotyczną młodzież, 
która na pewno chętnie podejmie 
inicjatywę.

Nie tylko na cmentarzu dawno nie 
robiono porządku. Przy ogrodzeniu 
parku miejskiego znajduje się miejsce 
pamięci narodowej, również zanie-
dbane. W tej sprawie dostaliśmy mejla 
od czytelnika.

- Od dłuższego czasu obserwuję 
miejsce pamięci narodowej znajdu-

jące się za parkiem, przy wylocie 
z Łęczycy w kierunku na Piątek. 
Chodzi mi o to, że nikt się tym 
miejscem nie interesuje. Zarośnięte 
chwastami, gałęziami drzew. Uwa-
żam, że nie przynosi to chwały 
wielu instytucjom i osobom z 
Łęczycy, które słowa ,,patriotyzm” 
i ,,pamięć” wysoko wypisały na 
swoich sztandarach – czytamy. 

Będąc na miejscu w czwartko-
we południe potwierdziliśmy, że 
dawno nie robiono tam porządku.

Na zadane przez nas pytania 

Radny Koperkiewicz pokazuje 
wysokie chwasty rosnące przy grobie 
Białkiewicza

Miejsce upamiętniające żołnierzy z 

czasów II wojny światowej jeszcze 

w czwartek było porośnięte 
wysoką trawą 

magistrat odpowiedział, że porządki 
już się rozpoczęły.

- Tereny zostaną wykoszone, na 
cmentarzu zostaną uprzątnięte alejki. 
Następnie będą zastosowane środki 
ochronne roślin, jednocześnie prze-
ciwdziałające chwastom – informuje 
urząd miejski.

Miejsca ważne historycznie powin-
ny być porządkowane na bieżąco, a 
nie dopiero kiedy praktycznie nie 
widać ich zza wysokich chwastów.

(zz)

W miejscu, gdzie w 1939r. 
hitlerowcy rozstrzelali 
Polaków również nie było 
porządku
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Łęczyca

materiał płatny

W poniedziałek grono laureatów 
konkursu „Polski Parlament i 
Unia Europejska okiem Młodego 
Obywatela”, zorganizowanego 
przez senatora RP Przemysława 
Błaszczyka, wraz z opiekunami 
zwiedziło Warszawę. Wśród 
zwycięzców znalazło się sporo 
osób z powiatów łęczyckie-
go i poddębickiego. Konkurs 
wzbudził ogromne zainte-

resowanie wśród uczniów szkół 
podstawowych i wychowanków 
przedszkoli, gdyż wzięło w nim 
udział ponad 600 osób z 42 
placówek edukacyjnych. Każdy, 
kto otrzymał I miejsce w swojej 
szkole, został nagrodzony, a 
dodatkowym wyróżnieniem była 
wycieczka do Warszawy na za-
proszenie senatora Błaszczyka.

P i e r w s z y m  j e j 
punktem była Tele-
wizja Polska, w której 
wszyscy mogli obej-
rzeć studia nagrań 
znanych programów 
TVP, a także prze-
konać się na własne 
oczy, jak realizowa-
na jest bajka Domi-
sie. Następnie, po 
obiedzie w restaura-
cji sejmowej i zwie-
dzeniu Parlamentu, 
senator Przemy-
sław Błaszczyk 
wręczył zwycięz-
com podpisane 
przez Marszałka 
Senatu Stanisła-
wa Karczewskie-
go dyplomy oraz 
upominki. Ostat-
nim punktem 

Laureaci konkursu 
o Parlamencie RP i Unii 

Europejskiej zwiedzili stolicę

zwiedzania był ogród na dachu 
Biblioteki Uniwersyteckiej. 

Laureatami konkursu z powiatów 
łęczyckiego i poddębickiego zostali: 
-  Klaudia Sałata z Zespołu Szkół w Zygrach;
-  Maciej Kordjalik z Gminnego Przed-

szkola w Piątku;
-  Weronika Kozińska z Zespołu Szkół w 

Wartkowicach;
-  Błażej Kaźmierczak ze Szkoły Podsta-

wowej w Siedlcu;
-  Amelia Gładczak ze Szkoły Podsta-

wowej nr 3 w Łęczycy;
-  Jakub Sobczak ze Szkoły Podstawo-

wej w Sługach;
-  Barbara Wnuk ze Szkoły Podstawo-

wej w Leźnicy Małej;
-  Zofia Bartczak z Zespołu Szkol-

no-Przedszkolnego w Świnicach 
Warckich Filia w Piaskach;

-  Sylwia Mamos ze Szkoły Podstawo-
wej w Zadzimiu;

-  Wojciech Tomes ze Szkoły Podstawo-
wej w Witoni;

-  Aleksandra Brejner i Zuzanna Kru-
szyńska ze Szkoły Podstawowej w 
Pęczniewie;

-  Joanna Malinowska ze Szkoły Pod-
stawowej w Daszynie;

-  Nikodem Kwapisz ze Szkoły Podsta-

wowej w Czernikowie;
-  Jakub Kaczmarek ze Szkoły Podsta-

wowej w Topoli Królewskiej;
-  Hanna Derkowska i Lena Frontczak 

ze Szkoły Podstawowej w Chorkach.
Serdeczne gratulacje!

Po wielu interwen-
cjach miejskiego rad-

nego, Pawła Kurczewskiego, w 
końcu zrealizowano pomysł urzą-
dzenia w budynku magistratu 
punktu obsługi dla osób niepeł-
nosprawnych. Zagospodarowano 
miejsce przy wejściu, gdzie wcze-
śniej mieściło się ksero.

Problemem z załatwianiem 
spraw przez niepełnosprawnych 
klientów władze miejskie próbowa-
ły rozwiązać już wcześniej, kiedy 
to w planach było zamontowanie 
w budynku windy. Na planach się 
skończyło. Windy nie ma i szybko 
nie będzie. W tej sytuacji  jeszcze w 
ubiegłym roku radny  Kurczewski 
wyszedł z propozycją zorganizo-

Łatwiej załatwić sprawę

Radny Paweł Kurczewski był 
pomysłodawcą utworzenia 
punktu informacji w 
magistracie

wania w miejscu nieistniejącego 
ksero, punktu obsługi osób niepeł-
nosprawnych.

Po upływie ponad pół roku pro-
jekt radnego doczekał się realizacji.

- Naprawdę nie trzeba było aż 
tak wiele zachodu, żeby wyjść 
naprzeciw potrzeb ludzi, dla 
których wejście na drugie piętro 
jest niemożliwe. Podkreślam, że 
takie rozwiązanie jest bardzo 
ważne dla tych osób, bo nie cho-
dzi tu tylko o bariery związane 
z niepełnosprawnością fizyczną. 
Nie mniej istotnym dla  osób 
niepełnosprawnych jest pokony-
wanie tzw. barier społecznych 
polegających na możliwości sa-
modzielnego załatwienia sprawy 
– komentuje radny P. Kurczewski.

(mku)

Przewodniczącego nie zmienią
Gm. Grabów Większość rad-

nych gminy Gra-
bów zdecydowała, że Czesław 
Krawczyk dalej będzie pełnił 
funkcję przewodniczącego rady. 
Za obecnym szefem rady opo-
wiedziało się ośmiu samorzą-
dowców.

Tydzień temu pisaliśmy w Re-
porterze o inicjatywie siedmiu 
grabowskich radnych w sprawie 
odwołania przewodniczącego. 
Do głosowania w tej sprawie nie 
doszło, bo większościowa grupa 
samorządowców nie przyjęła re-
gulaminu i nie powołała komisji 
skrutacyjnej.

Tym razem, na kolejnej nad-
zwyczajnej sesji przedstawicielka 
wnioskodawców odwołania radne-
go Czesława Krawczyka z funkcji 
przewodniczącego, Małgorzata 
Matusiak przedstawiła uzasadnie-
nie wniosku.

- Przewodniczący naruszył art.20 
ustawy o samorządzie gminnym 
odmawiając zwołania sesji w dniu 22 
grudnia 2016 roku, jak również art.19 
poprzez dokonywanie w niektórych 
przypadkach głośnej oceny wypo-
wiedzi radnych. Nie mniej istotnym 
jest także fakt braku umiejętności 
zaprowadzenia porządku podczas 
obrad i nieterminowe przygotowy-

wanie materiałów na sesje – ar-
gumentowała radna.

Przewodniczący w podzięko-
waniu za zaufanie zapowiedział 
dalszą współpracę ze wszystkimi 
organami gminy.

(mku)

W sprawie odwołania 
Czesława Krawczyka 
przeprowadzono tajne 
głosowanie

Mamy tego dosyć! – mówią 
pracownicy Zieleni Miejskiej

Pracownicy Zieleni Miej-
skiej, z którymi rozma-

wialiśmy w ubiegłym tygodniu, 
nie kryją zdenerwowania. Chodzi o 
dodatek stażowy do pensji, którego 
od początku roku jeszcze im nie 
wypłacono. 

- Wiemy, że rada miasta przezna-
czyła dodatkowe pieniądze dla naszej 
jednostki, żebyśmy mieli uwolniony 
dodatek stażowy z pensji podstawowej. 
Niestety, mija już czerwiec a my do tej 
pory nie dostajemy dodatku. To skandal, 
żeby tak traktować pracowników! To są 
nasze pieniądze, ciężko wypracowane 
przez lata – usłyszeliśmy. - Trzeba o 
tym głośno mówić, bo tak się nie robi. 
Jeżeli za czerwiec nie dostaniemy sta-
żowego, będziemy zmuszeni sprawę 
zgłosić znacznie dalej. Nie mamy nawet 
najniższej krajowej!

Jak zapewnia Karol Niewiadomski, 
dyrektor ZM, pieniądze przysługujące 
za wysługę lat, z końcem czerwca zosta-
ną wypłacone razem z wyrównaniem 
od początku roku. Problem w tym, że na 
pewno nie będą to pełne kwoty.

- Rozmawiałem na ten temat z załogą 
i przedstawiłem obecną sytuację. Wy-
gląda ona tak, że pieniądze przekazane 
przez radę miejską nie są wystarczające. 
Z budżetu, jakim dysponuje jednostka 
zrobiłem podwyżki płacy dla pracow-
ników, ale z bólem serca przyznaję, 
że dodatek stażowy nie zostanie w 
pełni uwolniony. Na koniec czerwca 

pracownicy otrzymają podwyżki z 
wyrównaniem od początku roku – 
mówi szef ZM. - Na pewno w lipcu 
wystąpię do rady miasta o przyznanie 
dodatkowych pieniędzy dla Zieleni 
Miejskiej, żeby stażowe mogło zostać 
w pełni uwolnione. Mam nadzieję, że 
rada wyasygnuje odpowiednie środ-
ki. Rozumiem tych, którzy czują się 
skrzywdzeni. Nie jest sprawiedliwe, 
żeby wieloletni, zasłużeni pracownicy 
zarabiali niemalże tyle samo, co osoby 
nowo zatrudnione. Niestety, z obecnym 
budżetem mam związane ręce i nie 
mogłem nic więcej zrobić.

Włączenie dodatku stażowego do 

pensji podstawowej jest zgodne z obo-
wiązującym prawem. Niestety, to prawo 
nie jest sprawiedliwe.

(zz)

- Z tym budżetem mam 
związane ręce – mówi dyrektor 
Zieleni Miejskiej
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Łęczyca Takiego obrotu spraw 
chyba nikt się nie spo-

dziewał. Miasto zostało całkowicie 
pozbawione włodarza, po rezygnacji 
Andrzeja Rokickiego. Sytuacja w 
Łęczycy nabrała zawrotnego tempa. 
Miniony tydzień będzie z pewnością 
na długo zapamiętany w historii 
miasta. Nagły zwrot akcji rozpoczęła 
wtorkowa, pierwsza rozprawa Krzysz-
tofa Lipińskiego. Każdy kolejny dzień 
przynosił nowe informacje związane 
z łęczyckim samorządem. Sprawa jest 
już przesądzona – w Łęczycy rządzić 
będzie komisarz.

RUSZyŁ PROCES LIPIńSKIEGO

W wtorek odbyła się pierwsza rozpra-
wa zawieszonego w czynnościach służ-
bowych burmistrza Łęczycy Krzysztofa 
Lipińskiego. Postawione przez proku-
raturę zarzuty dotyczą płatnej protekcji 
i żądania 50 tys. zł korzyści majątkowej 
w czasie od grudnia 2014 r. do lutego 
2015 r. oraz przekroczenia uprawnień w 
lipcu 2015 r. 

- Uważam te zarzuty za absurdalne, 
nie przyznaję się do winy, ponieważ 
jest to dowolna interpretacja ze strony 
oskarżenia. W dniu dzisiejszym nie 
będę składał żadnych wyjaśnień – mówił 
podczas rozprawy K. Lipiński. 

Przesłuchanie świadka, Jana Budziń-
skiego poprzedził wniosek obrońcy K. 
Lipińskiego o wyłączenie ze sprawy 
sędziego. Powodem była obawa o stron-
niczość sędziny prowa-
dzącej. Wniosek został 
odrzucony. 

Jan Budziński zeznawał 
jako pierwszy i jedyny w 
tym dniu świadek. Jego 
przesłuchanie trwało po-
nad dwie godziny. Były 
prezes PEC mówił m.in. o 
spotkaniu w magistracie w 
dniu 15 lipca 2015 r., kiedy 
to usłyszał od burmistrza, 
że straci pracę, jeśli ówcze-
sny przewodniczący rady 
miasta zostanie odwołany 
z tej funkcji. Spotkanie zo-

stało nagrane na dyktafon a stenogram 
rozmowy rozpowszechniony przez J. 
Budzińskiego po sesji na której odwo-
łano przewodniczącego rady miejskiej. 
Zdaniem J. Budzińskiego postawienie 
przez burmistrza takiego ultimatum 
było zastraszeniem. Świadek odpowia-
dał na pytania prokuratora, obrońcy K. 
Lipińskiego oraz swojego pełnomocnika. 

Następna rozprawa odbędzie się w 
czwartek, 29 czerwca. Przesłuchana 
zostanie Teresa Budzińska, od której K. 
Lipiński próbował pożyczyć 50 tys. zł. 

WNIOSEK O REfERENDUM

W środę, przedstawiciele klubu rad-
nych „Dla Łęczycy” złożyli do Pawła Ku-
leszy, przewodniczącego rady miejskiej 
w Łęczycy, wniosek o podjęcie kroków 
uchwałodawczych w sprawie ogłoszenia 
referendum lokalnego. Radni wnioskują 
o odwołanie z funkcji burmistrza miasta 
Krzysztofa Lipińskiego. W uzasadnieniu 
czytamy:

„(...) Pan Krzysztof Lipiński zawiódł 
wyborców swoją postawą, która godzi 
w dobre imię wszystkich mieszkańców 
Królewskiego Miasta Łęczyca. W roku 
2014 podczas wyborów samorządo-
wych społeczność lokalna zaufała panu 
Krzysztofowi Lipińskiemu i wybrała go 
na funkcję burmistrza miasta. Biorąc pod 
uwagę w jakiej sytuacji na obecną chwilę 
znalazł się łęczycki samorząd, jako radni 
miejscy mamy obowiązek i ustawowe 
prawo oddania 

ogłoszenie

To jUż PEwnE. Przyjdzie komisarz...
głosu mieszkańcom Łęczycy, wypowie-
dzenia się w referendum nad dalszym 
sprawowaniem funkcji burmistrza przez 
pana Krzysztofa Lipińskiego i jednocze-
śnie możliwości zweryfikowania naszej 
postawy jako radnych miasta Łęczycy.”

Pod wnioskiem podpisali się radni: 
Robert Łukasiewicz, Tomasz Czajkowski, 
Zenon Koperkiewicz, Paweł Kurczewski, 
Krzysztof  Razik.

Co jest powodem złożenia wniosku 
dopiero teraz? 

- Myśleliśmy o tym wcześniej, ale 
niestety, nie mamy większości w radzie. 
Dysponujemy tylko pięcioma głosami. 
Zdecydowaliśmy się jednak na ten krok 
z uwagi, że ta awantura trwa już za długo 
a cierpią na tym mieszkańcy. Jesteśmy 
zdecydowani zapytać wyborców o ich 
zdanie - mówi radny Robert Łukasie-
wicz. - Wniosek składamy i czekamy na 
rozstrzygnięcie. Jeżeli będzie negatywne, 
to wystąpimy z inicjatywą zwołania sesji 
nadzwyczajnej, podczas której będziemy 
procedować projekt uchwały w sprawie 
referendum.

- Nie mniej istotną kwestią, w sprawie 
terminu zgłoszenia naszego wniosku, 
jest fakt, że my w przeciwieństwie do 
radnych stanowiących większość, sta-
ramy się oceniać sytuację jak najbardziej 
obiektywnie. Jesteśmy za udzieleniem 
burmistrzowi absolutorium za wyko-
nanie budżetu za 2016 rok, gdyż de facto 
został on wykonany na 100% - komentuje 
radny Zenon Koperkiewicz.

- Uważam, że tak jak my, większość 
mieszkańców ma już dość tych awantur 
do niczego nie prowadzących. Uważam, 
że skoro 10 radnych ciągle krytykuje po-
czynania władz to poprze nasz wniosek 
- stwierdza radny Krzysztof Razik.

POLICjA W MAGISTRACIE 
I PRZERWANA SESjA MIEjSKA

Od samego początku czwartkowa 
sesja rady miasta Łęczyca pełna była 
niespodzianek i ogromnych emocji. 
Niektórzy przecierali oczy ze zdumienia, 
kiedy swoje stałe miejsce przy stole obrad 
zajął zawieszony burmistrz Krzysztof 
Lipiński. 

- Pan nie ma prawa zajmować tego 
miejsca. Nie jest pan burmistrzem, jest 
pan zawieszony w czynnościach - argu-
mentował Paweł Kulesza, przewodniczą-
cy rady miasta.

- Nie mogę wykonywać czynności 
służbowych, ale czy to się komu podoba 
czy nie, dalej jestem burmistrzem i mam 
prawo tu przebywać. Nie jestem pozba-
wiony praw obywatelskich - ripostował 
Krzysztof Lipiński.

I tak już mocno zaognioną atmosferę 
w magistracie podsyciło wkroczenie 

funkcjonariuszy policji wezwanych 
przez radnego Marcina Zasadę. Stróże 
prawa próbowali wyjaśnić konfliktową 
sytuację związaną z obecnością zawie-
szonego burmistrza. 

- Przebieg i okoliczności zdarzenia 
zostaną opisane w notatce służbowej - po-
informował funkcjonariusz, jdnocześnie 
stwierdzając, że K. Lipiński może zostać 
w sali obrad. 

Po wyjściu policjantów kontynuowa-
no sesję. Wyjątkowo, punkt zapytania 
i wolne wnioski radni przesunęli na 
początek posiedzenia, podobnie jak spra-
wy różne, zmieniając tym samym cały 
porządek sesji. Po lawinie przeróżnych 
pytań do sekretarza miasta, prawnika i 
kierowników wydziałów, w sprawach 
różnych o możliwość zabrania głosu 
poprosił zawieszony burmistrz Krzysz-
tof Lipiński. Jego wystąpienie zdumiało 
zebranych a postawione ultimatum dało 
do myślenia.

- Żeby uprościć pewne procedury i 
oszczędzić czasu na referendum, chcę 
wrócić do pewnej propozycji – mogę 
już teraz złożyć rezygnację z pełnienia 
funkcji burmistrza, jednakże pod warun-
kiem, że rezygnację złożą też członkowie 
klubu „Od Nowa”. Przypominam w 
tym miejscu radnemu Zasadzie, że takie 
oświadczenie z jego strony padło i było 
faktem – mówił Krzysztof Lipiński.

- To było aktualne do 9 grudnia (do 
dnia zawieszenia K. Lipińskiego w czyn-
nościach służbowych, przyp. red.), ale nie 
teraz. Poza tym, ja mówiłem wówczas tyl-
ko o sobie, a nie o wszystkich członkach 
klubu – wyjaśnił radny Marcin Zasada.

Na sali wywiązała się żywa dyskusja. 
Propozycja K. Lipińskiego w myśl „jak 
ty zrezygnujesz, to ja też” nie spotkała 
się z aprobatą. Zawieszony burmistrz 
ostatecznie nie złożył rezygnacji z peł-
nionej funkcji.

Przewodniczący rady przerwał dys-
kusję i przeszedł do realizacji punktu 
dotyczącego sprawozdania finansowego 
za 2016 rok. Co już nikogo nie zdziwiło, 
okazało się, że projekty uchwał przed-
łożone na sesję budziły wątpliwości 
przewodniczącego P. Kuleszy pod kątem 
oceny formalno-prawnej.

- Zwróciłem się z pytaniem do wojewo-
dy łódzkiego i RIO, czy projekty uchwał 
podpisane przez osobę nieuprawnioną, 
w tym przypadku sekretarza, są legal-
ne. Nie myliłem się, odpowiedź była 
jednoznaczna, jest to poważna wada 
prawna. W związku z tym, jak również 
ze względu na brak oryginałów wszyst-
kich uchwał, na mocy art.5 pkt 1. Ustawy 
o samorządzie gminnym,  przerywam 
sesję absolutoryjną. O wznowieniu ob-
rad powiadomię – poinformował Paweł 
Kulesza.

Po zakończeniu sesji, awantury się nie 
skończyły. Przewodniczący rady P. Kule-
sza zażądał od sekretarz miasta zwrotu 
dokumentów budzących wątpliwości 
prawne.

MIASTO BEZ WŁADZy, 
CZEKAMy NA KOMISARZA

Emocje po czwartkowej sesji miejskiej 
jeszcze nie opadły, a już w piątek przed 
południem do kancelarii urzędu miej-
skiego wpłynęło oświadczenie zastępcy 
burmistrza Łęczycy Andrzeja Rokickie-
go. Łowiczanin zrezygnował z pełnionej 
funkcji zostawiając miasto bez władzy 
wykonawczej. Ruch A. Rokickiego na do-
bre pogrzebał nadzieje niektórych, że uda 
się uniknąć komisarza. A. Rokicki miał 
już dosyć ciągłych zgrzytów z radnymi.

„Głównym powodem rezygnacji 
jest narastający konflikt z Radą Miej-
ską w Łęczycy. Sytuacja w łęczyckim 
samorządzie miejskim, pomimo wielu 
podejmowanych przeze mnie prób, nie 
rokuje poprawy ze względu na postawę 
łęczyckich radnych. W mojej ocenie brak 
jest realnej szansy na unormowanie tej 
ważnej dla samorządu relacji, co sku-
tecznie przekreśla lub mocno ogranicza 
wszelkie starania o rozwój miasta. (...)” 
- czytamy w oświadczeniu A. Rokickiego, 
który funkcję zastępcy burmistrza Łęczy-
cy pełnił od 9 grudnia 2016 r. 

Przewodniczący rady miasta w piątek 
podjął już działania dotyczące powiado-
mienia wojewody łódzkiego o rezygnacji 
A. Rokickiego. Co dalej? Zostanie wyzna-
czony komisarz, który będzie pełnił funk-
cję burmistrza Łęczycy. Dla przyszłości 
miasta nie wróży to niczego dobrego.

(mku), (zz)

K. Lipiński podczas czwartkowej 
sesji był gotów złożyć rezygnację 
z pełnionej funkcji, jeśli 
członkowie klubu radnych „Od 
Nowa” również zrezygnują

Członkowie klubu radnych „Dla 

Łęczycy” w środę złożyli wniosek o 

przeprowadzenie referendum w sprawie 

odwołania burmistrza Krzysztofa 

Lipińskiego

W piątek Andrzej Rokicki, 
zastępca burmistrza Łęczycy 
złożył w kancelarii urzędu 
miejskiego oświadczenie w 
sprawie swojej rezygnacji
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Poddębice 

Miażdżącą przewagą głosów Sła-
womir Gławęda, prezes spółdziel-
ni mieszkaniowej w Poddębicach, 
uzyskał poparcie od członków 
SM. Pozostali członkowie zarządu 
– Cezary Makowski i Tomasz Ta-
baczyński również otrzymali po-
zytywną ocenę od spółdzielców. 
Sobotnie walne przyniosło zmiany 
w Radzie Nadzorczej. Nowe osoby 
to Renata Maciaszczyk (warto 
przypomnieć, że była już w radzie 
w roku 2011.), Włodzimierz Klim-

kowski i Roman Osmulski. 
W radzie znaleźli się również 

Halina Cieślak, Wojciech Kabaciń-
ski, Janina Przybylska, Bogumiła 
Pukowska, Maria Wójcik i Karol 
Szczodrowski. 

- Walne mogę ocenić jako bardzo 
konstruktywne spotkanie podczas 
którego spółdzielcy podjęli szereg 
ważnych decyzji. Jedno z takich 
istotnych postanowień zapadło 
w sprawie przyszłości starej ko-
tłowni, przy ul. Krasickiego 1 a. 

Spółdzielcy wyrazili 
zgodę na rozbudowę 
i remont budynku 
w którym mogłoby 
się mieścić nawet 10 
mieszkań – mówi 
prezes Sławomir 
Gławęda. 

S z a c u n k ow y 
koszt inwestycji 
wyceniony został 
na 700 tys. – 1 mln 
złotych. Czy pie-
niądze mają po-
chodzić z kredytu?

- Jestem prawie pewien, że nie 
będziemy musieli zaciągać kredytu. 
Inwestycja prawdopodobnie zo-
stanie sfinansowana z własnych, 
spółdzielczych środków – dodaje szef 
SM. - Cieszę się, że po wielu latach w 
końcu nieczynna kotłownia zostanie 
zaadaptowana pod potrzeby miesz-
kaniowe. To bardzo ważne, bo wia-
domo przecież jak duża jest potrzeba 
na rynku nowych mieszkań. Póki co 
za wcześniej jest mówić, czy lokale 
zostaną wystawione na sprzedaż, czy 
też będą to mieszkania pod wynajem. 

Prezes uzyskał absolutorium 

W zasobach spółdzielczych 
mieszka ok. 3 tysięcy 
mieszkańców 

Prezes Sławomir Gławęda pozytywnie ocenia walne zebranie 
członków SM

Kotłownia przy ul. Krasickiego zostanie 

przekształcona w budynek mieszkalny 

Remont kotłowni rozpocz-
nie się wiosną przyszłego roku. 
Spółdzielnia chciałaby zakończyć 
inwestycję maksymalnie w pół-
tora roku. 

Na walnym zatwierdzone rów-
nież zostało sprawozdanie finan-
sowe oraz sprawozdanie rady i 

zarządu. Przyjęty też został protokół 
z lustracji. Spółdzielcy wybrali rów-
nież delegatów na 7 zjazd związku 
rewizyjnego spółdzielni miesz-
kaniowych RP w Warszawie. W 
listopadzie na zjazd pojadą prezes 
S. Gławęda i członek zarządu C. 
Makowski. 

W zasobach spółdzielczych 

materiał płatny

Miłośnicy termal-
nych kąpieli jeszcze 

w ub. tygodniu mogli cieszyć się 
względnym luzem na terenie kom-
pleksu basenów, przy ul. Mickiewi-
cza. Teraz – w okresie wakacyjnym, 
w wodzie termalnej z całą pewno-
ścią będzie więcej kąpiących. 

- Oby tylko pogoda dopisywała – 
słyszymy od pana Adama, który na 
poddębickie baseny przyjechał z Łę-
czycy. - Lubię tu wypoczywać. Ceny 
biletów nie są wygórowane a woda 
termalna jest przecież taka sama jak 
w Uniejowie. 

- No tak – wtrąca pani Anna, która 
również korzystała z kąpieli. - Ale 
w Uniejowie jest więcej atrakcji. Z 
drugiej strony, zależy kto co lubi. Ja 
nie potrzebuję zjeżdżalni, biczów 
wodnych i tym podobnych atrakcji. 

Ważne, aby popływać i korzystać z 
termalnej oferty w naszych Poddę-
bicach. 

Warto przypomnieć, że przygo-
towania do letniego sezonu trwały 
od kilku tygodni. Prace związane 
z czyszczeniem basenów i porząd-
kowaniem termalnego kompleksu 
przebiegały sprawnie. Inspektorzy z 
sanepidu nie mieli żadnych zastrze-
żeń co do czystości wody. 

Ceny są atrakcyjne. W dni robocze 
normalny bilet kosztuje 12 zł (ulgowy 
6 zł). W soboty, niedziele i święta za 
bilet normalny zapłacimy 15 zł (cena 
biletu ulgowe bez zmian). Z basenów 
od poniedziałku do czwartku można 
korzystać w godzinach 10 – 19. W 
weekendy kąpać można się godzinę 
dłużej. 

(ps)

Barbara i Kazimierz Przybylscy od 
wielu lat podróżują po całej Europie 
kamperem. Niedawno przyjechali 
do Poddębic. Zaparkowali na pły-
cie starego boiska przy basenach 
termalnych. Chwalą sobie takie 
podróżowanie a że mają sporo wol-
nego czasu nigdzie się nie spieszą. W 
domu w jeleniej Górze przebywają 
zaledwie dwa z dwunastu miesięcy 
w roku. 

- Mąż ma cygańską duszę. Zawsze 
lubił podróże, ale takie niezorgani-
zowane. Zaraził mnie swoją pasją, 
potrzebą wolności i zwiedzania świata. 
I choć jesteśmy już na emeryturze, to nie 
zrezygnowaliśmy z jazdy kamperem – 
mówi pani Barbara. 

Kamper państwa Przybylskich z 
daleka rzuca się w oczy. W ub. tygodniu 
był jedynym pojazdem zaparkowanym 
na boisku. 

- Nie jesteśmy tu pierwszy raz.  Tego 
miejsca nie wybraliśmy przypadkowo. 
Blisko są baseny termalne. Lubimy tu 
przyjeżdżać – zdradza K. Przybylski. 
- Nie wiem, jak długo będziemy w 
Poddębicach. Nie planujemy takich 
rzeczy. Nie wiemy jeszcze tego, gdzie 
pojedziemy dalej. Taka swoboda, to 
podstawa naszego podróżowania. 

Wielu z pewnością 

zazdrości kamperowcom. Państwo 
Przybylscy postanowili, że wykorzy-
stają swój wolny czas na emeryturze 
aktywnie. 

- Lepiej jest jeździć po świecie, niż 
siedzieć w domu. Choć oczywiście w 
domu w Jeleniej Górze też jesteśmy. 
Jakby tak policzyć, to może z dwa 
miesiące w ciągu roku – mówi z uśmie-
chem pan Kazimierz. - Jedziemy tam, 
gdzie mamy ochotę. Jak w Polsce robi 
się chłodniej, to jedziemy na południe 

Europy. W kamperze 
mamy wszystko, czego 
potrzebujemy. Jest miej-
sce na spanie, wydzielo-
na kuchnia, ubikacja. 

Goście z Jeleniej Góry 
twierdzą, że karawa-
ning wcale nie jest taki 
drogi. 

- Kiedy znajomi mó-
wią: “Tyle po świecie 
jeździcie, ale macie 
pieniędzy!”, Przybyl-
scy odpowiadają: “My 
dlatego tak jeździmy, 
że mało pieniędzy 
mamy. Nie wydajemy 
pieniędzy na hotele. 

Możemy zgromadzić jedzenie na kilka 
dni i w ten sposób też zaoszczędzić. 
Na paliwo też nie idzie tak dużo. Nie 
musimy być cały czas w trasie. Kiedyś 
wyliczyliśmy, że na przykład w Grecji 
wydajemy przeciętnie w ciągu miesią-
ca 400-500 euro – słyszymy. 

Z roku na rok rośnie liczba osób, 
decydujących się na spędzenie wa-
kacji w kamperze. Jak się okazuje 
niezależne wojaże nie są zarezer-
wowane jedynie dla najbardziej 
majętnych podróżników. Koszty 
wyjazdu kamperem nie prze-
kraczają bowiem zwykle tych, z 
którymi wiąże się wyjazd zor-
ganizowany z biurem podróży. 
Nieporównywalnie większa jest 
natomiast swoboda przemieszcza-
nia się domem na kółkach. 

tekst i fot. (ps)

Ale frajda. Znów można się kąpać...

„Dzień dobry wakacje” w Uniejowie
M a r c i n  P r o ko p , 
który podczas po-
rannego progra-
mu, emitowanego 
w ubiegłe wakacje 
w telewizji  TVN, 
prowadził relację 
bezpośrednio ze 
studia w Uniejowie, 
musiał wyjątkowo 
polubić to miejsce. 
Skąd takie domysły? Gwiazda „Dzień Dobry TVN” niebawem 
odwiedzi uzdrowisko termalne po raz kolejny, tym razem ze 
swoją telewizyjną „drugą połówką” – Dorotą Wellman. 
1 i 2 lipca - sobotni i niedzielny poranek będzie należał do Unie-
jowa! 

Z Jeleniej Góry do Poddębic  

- A może by tak na Kretę? Państwo Przbylscy mogą pojechać 
tam, gdzie chcą...

Prawie jak w domu. Jest kącik 

wypoczynkowy, kuchnia, sypialnia i łazienka 
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Poddębice 

Przy Szkole Podstawowej w Wilamowie oddane zostało do użytku bo-
isko z trawy naturalnej o wymiarach 60 m na 35 m. Obiekt wyposażono 
w bramki, siatki, ogrodzenie, ławeczki, stojak z tablicą do koszykówki 
oraz piłkołapy, czyli wysokie ogrodzenie z siatki zatrzymujące kopniętą 
piłkę na terenie obiektu. Dodatkowo w ramach inwestycji zakupiono 
kosiarkę samojezdną oraz wózek do malowania linii. Układ boiska 
pozwala na wyznaczenie na nim pola (o wym. 18 m x 9 m) do gry w 
piłkę siatkową. Koszt inwestycji wyniósł 240 tys. zł. 

Nasz ubiegłotygo-
dniowy tekst, w 

którym opisaliśmy, że nie wszyscy 
stosują się do zakazu wjazdu na 
rowerze do miejskiego parku, 
wzbudził duże zainteresowanie. 
Okazało się bowiem, iż do parku na 
rowerach wjeżdżają też pracownicy 
PDKiS. Czy łamią przepisy?

- Zakazy wjazdu na rowerze do 
Parku Miejskiego - Ogrodu Zmysłów 
zawieszone są przy furtkach i zgod-
nie z treścią Regulaminu Korzystania 
z Parku Miejskiego – Ogrodu Zmy-
słów w Poddębicach dotyczą „jazdy 
po alejkach parkowych wszelkimi 
pojazdami, z wyjątkiem rowerków 
i wózków dziecięcych oraz wózków 
inwalidzkich, pojazdów służbowych 
(...)”.

Pracownicy Poddębickiego Domu 
Kultury i Sportu dojeżdżający do 

pracy rowerem nie poruszają się 
alejkami parkowymi. Ich dojazd 
przez teren parku ogranicza się do 
drogi utwardzonej, przeznaczonej 
do ruchu kołowego – od bramy 
głównej do obiektu pałacu. Z drogi 
tej korzystają nie tylko pracownicy 
tej instytucji, ale także inni użytkow-
nicy, tj. petenci oraz uczestnicy zajęć 
kulturalnych - wyjaśnia Magdalena 
Binder, dyrektor Poddębickiego 
Domu Kultury i Sportu.

(ps)

W ciągu ostatnich kilku dni do-
szło do dwóch sytuacji, które spo-
wodowały spadek poczucia bez-
pieczeństwa wśród mieszkańców. 
Pierwsza miała miejsce w lokalnej 
dyskotece, gdzie ugodzony został 
nożem 24-latek. Natomiast przy 
ul. Zamkowej 36-letni mężczyzna 
strzelał z broni gazowej. 

ogłoszenie

Nowe boisko w Wilamowie

Do parku na rowerze można...
ale tylko drogą utwardzoną

Dramatyczne zDarzenia w Uniejowie 
Popularna w regionie dyskoteka 

działa od blisko 15 lat. Do tej pory 
jeszcze nie było tam takich sytuacji. 
Poszkodowany, jak się dowiedzieli-
śmy, miał zatarg z młodszym o rok 
mieszkańcem Uniejowa.

- Napastnik został zatrzymany i 
przesłuchany – mówi st. asp. Elż-
bieta Tomczak, rzecznik policji w 
Poddębicach. - Nie potrafił racjonal-
nie wytłumaczyć, dlaczego ugodził 
nożem w okolicach klatki piersiowej 
24-latka z powiatu poddębickiego. 
Napastnik był pod wpływem alko-
holu. Sprawdzamy też to, czy nie 
zażywał narkotyków. 

Na szczęście ugodzony nożem 
nie przypłacił ataku życiem. Trafił 
do szpitala, jego zdrowiu już nic 
nie zagraża. Właściciele domków 
jednorodzinnych, położonych w 
pobliżu dyskoteki, nie czują się już 
tak bezpiecznie jak wcześniej. 

- Mam małe dziecko i niepokoję 
się tym, co zaszło w dyskotece. Takie 
miejsca powinny być w szczególny 
sposób chronione. Wiadomo jest, że 
młodzież pije tam alkohol. Słyszy 
się również, że zażywane są nar-
kotyki. A na teren dyskoteki każdy 
może wejść. Płot jest zdewastowany, 
od tyłu tej posesji teren nie jest ogro-
dzony – słyszymy. 

Niebezpiecznie było także przy 
ul. Zamkowej. 36-latek pokłócił się 
z mężczyzną przed jednym z lokali. 
Sprzeczka miała bardzo burzliwy 
przebieg. W pewnej chwili 36-latek 
wyciągnął pistolet gazowy i oddał 
w kierunku swojego adwersarza 
strzał. 

- Mężczyzna uchylił głowę unika-
jąc w ten sposób obrażeń. Policjanci 
zatrzymali 36-latka, który został 
przewieziony do aresztu. Badanie 
wykazało, że miał w organizmie 
0,58 promila. Po sprawdzeniu 
w bazie danych okazało się, że 

W dyskotece po raz pierwszy doszło do tak dramatycznych 
zdarzeń 

Osiedle domków 
jednorodzinnych jest w 
pobliżu dyskoteki 

sprawca ma orzeczony beztermi-
nowy zakaz sądowy prowadzenia 
pojazdów mechanicznych. Podczas 
przeszukania mieszkania sprawcy 
policjanci ujawnili dwie sztuki 
broni gazowej oraz amunicję. Teraz 
36-latek odpowie za nielegalne po-
siadanie broni oraz złamanie zaka-
zu sądowego – dodaje E. Tomczak. 

(ps)
Policja zabezpieczyła broń i 
amunicję 36-latka
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Oryginalne potrawy 
i porady kulinarne

Rozwiązanie krzyżówki z numeru 240: Co dwóch, to nie jeden.

UŚMIECHNIJ SIĘ
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UŚMIECHNIJ SIĘ
* Co mówi kobieta po wyjściu z 
łazienki?
- Ładnie wyglądam?
Co mówi mężczyzna po wyjściu z 
łazienki?
- Na razie tam nie wchodź. 

* * *
* - Dyrektorze, jakiś facet czeka na pana w sprawie nieza-
płaconej faktury. Nie chciał się przedstawić.
- A jak wygląda?
- Wygląda tak, że lepiej zapłacić... 

* * *
* Jasio patrzy zafascynowany, jak jego mama kładzie 
maseczkę na twarz. 
- Po co to robisz, mamusiu? - pyta. 
- Bo chcę być piękna.
Po pewnym czasie mama zaczyna zmywać maseczkę. 
- Co się stało? - pyta Jasio. - Poddałaś się?! 

* * *
* W kościele Franek zaczepił w drzwiach księdza:
- Czy to w porządku, jeśli jedna osoba czerpie korzyść z 
pomyłki drugiej?
- Oczywiście, że nie!
- W takim razie - powiedział młody człowiek - chciałbym, 
żeby ksiądz rozważył zwrócenie mi pięciuset złotych, 
które zapłaciłem za ślub w lipcu. 

* * *
* Noc poślubna. Pan młody stanął w oknie, gapi się i 
wzdycha. W końcu panna młoda pyta co się dzieje. A on:
- mówią że noc poślubna jest taka piękna, a tu leje i leje... 

* * *
* Przeglądająca się w lustrze żona do męża:
- Powiedz mi, kochanie, za co ty mnie tak kochasz: za 
piękną buzię, czy za rewelacyjną fi gurę?
- Za poczucie humoru - odparł mąż.     

Chłodnik ogórkowo-miętowy
Składniki:
1 długi ogórek
1 cebula
1 łyżeczka oliwy z oliwek
2 łyżeczki cukru
400 ml bulionu warzywnego
2 łyżeczki soku z cytryny
tabasco
sól
pieprz świeżo mielony
1 łyżka listków świeżej mięty
100 ml jogurtu naturalnego

Etapy przygoto-
wania:
O g ó r e k  u m y ć , 
obrać, przekroić 
wzdłuż na pół, usu-
nąć pestki. Pokroić 
na cienkie plasterki. 
Cebulę obrać po-
siekać w drobną 
kostkę i zeszklić 
na oliwie, dodać 
ogórka, posypać 

cukrem i smażyć przez chwilę. 
Wlać bulion, zagotować, dodać 
miętę i zmiksować na gładkie puree. 
Zostawić do ostygnięcia, doprawić 
tabasco, sokiem z cytryny, 
solą i pieprzem, wstawić do 
lodówki na minimum pół 
godziny. Podawać wymie-
szany z jogurtem. 

Kibiny mazurskie (pierogi) 
z kiełbasą białą surową

Składniki:
mąka - 500 g 
masło - 150 g 

surowe żółtko i całe jajko
gęsta kwaśna śmietana 18% - ¾ 
szklanki
sól - ½ łyżeczki 
Farsz:
kiełbasa biała surowa 500 g 
białko
pieprz

Etapy przygotowania:
Na stolnicę przesiewamy mąkę, 
dodajemy masło, siekamy nożem 
na piasek. Następnie dodajemy sól, 
śmietanę, żółtko i zagniatamy ciasto. 
Owijamy je lnianą ściereczką lub folią 

i wkładamy na 2-3 godziny 
do lodówki. Z kiełbasy 
białej surowej zdejmu-
jemy osłonkę, a mięso 
doprawiamy pieprzem i 
mieszamy z surowym biał-
kiem. Schłodzone ciasto 
rozwałkowujemy niezbyt 
cienko, szklanką wykrawa-
my krążki. Napełniamy je 
mięsem, zlepiamy. Każdy 
pieróg smarujemy rozkłó-
conym jajkiem. Kibiny układamy 
na blasze zlepioną częścią do góry, 
wstawiamy do nagrzanego piekar-

nika i pieczemy 30-40 minut.

Placki z truskawkami
Składniki:
300g mąki pszennej
250 g jogurtu greckiego
2 łyżki oleju
3 łyżki cukru
3 łyżki miodu
2 jajka
2 łyżeczki proszku do pieczenia
truskawki pokrojone w kostkę 

Etapy przygotowania:
Wszystkie składniki (poza tru-
skawkami) umieścić w naczyniu 
u wymieszać blenderem do uzy-
skania gładkiej, jednolitej masy. 
Rozgrzać patelnię i wykładać po 
jednej łyżce ciasta na jeden placek. 
Smażyć aż ciasto zarumieni się 
od spodu i zacznie rosnąć, wtedy 
na wierzch placka ułożyć kawałki 
truskawek i energicznym ruchem 
obrócić na drugą stronę. Smażyć 
na złoty kolor. Podawać ze śmie-
taną, bitą śmietaną lub oprószone 
cukrem pudrem. 
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Kolejny już raz Muzeum Archeologiczno –Etnografi czne w Łodzi było organizatorem  Nocy Świętojańskiej 
w zagrodzie pod Tumem. W programie sobotniej imprezy znalazło się m.in. poszukiwanie kwiatu paproci, 
konkurs łowienia ryb, wystawa pt. „jak łowiono ryby” oraz występy zespołów ludowych. Można też było 
spróbować regionalnych smakołyków. Posiłek przygotowały członkinie koła gospodyń wiejskich z Góry 
Św. Małgorzaty. Spotkanie było bardzo udane a goście ze skansenu pod Łęczycą wyjeżdżali zadowoleni.
Noc Kupały to słowiańskie święto związane z letnim przesileniem Słońca, obchodzone w czasie naj-
krótszej nocy w roku.

Za nami noc Kupały
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Ozorków 

Ozorków 

Ozorków 

Policja notuje zwięk-
szoną liczbę inter-

wencji związanych z osobami, 
które nadużywają procentów. 
Letnia aura sprawiła, że zwięk-
szyła się liczba amatorów picia 
alkoholu na świeżym powietrzu. 
Ostatnio przeważnie można ich 
spotkać na ul. Wyszyńskiego. 

Niedawno policyjny radio-
wóz zaparkował przed jedną z 
ławek na której siedział pijany 
delikwent. Najprawdopodobniej 
funkcjonariusze chwilę wcze-
śniej zauważyli, jak mężczyzna 
pije alkohol. 

- Mieszkaniec przyznał się do 
tego, że spożywał alkohol – powie-
dział nam interweniujący policjant. 
- Nałożony został mandat. 

Policjanci kazali wylać mężczyź-
nie resztki wysokoprocentowego 
trunku (plastikowa butelka wska-
zywała, że alkohol został kupiony 
w melinie). 

Upalna pogoda spra-
wiła, że niektórzy 

mieszkańcy spacerujący po mie-
ście, zdejmowali koszulki. Raczej 
nie zdają sobie sprawy z tego, że 
mogą zostać za to ukarani man-
datem karnym. 

Wprawdzie nie ma takiego prze-
pisu, który zakazywałby chodzić 
po ulicach bez koszulki, ale jeśli 
wygląd lub zachowanie kogoś roz-
negliżowanego obrazi inną osobę, 
to służby mogą podjąć działania 
związane z naruszeniem przepisów 
o wybryku nieobyczajnym. Warto 
jednak zauważyć, że osoba zgłasza-
jąca taką sytuację powinna podać 
policji dokładny opis zdarzenia. 
Dopiero wtedy policjanci podejmą 
czynności, jeśli rzeczywiście będzie 
podejrzenie wybryku nieobyczaj-
nego, klasyfikowanego jako wy-
kroczenie w kodeksie wykroczeń. 
Grozi za to mandat w wysokości na-

Gołe torsy w mieście

wet 500 zł lub skierowanie sprawy 
do sądu. Jeśli zatem upalna pogoda 
zmusi nas do zdjęcia koszulki mu-
simy być przygotowani, że widok 
nagiego torsu może sprawić nam 
kłopoty. 

(stop) 

Problem z „zawianymi” mieszkańcami 

Kilka dni później policja po-
nownie interweniowała przy 
ul. Wyszyńskiego. Tym razem 
doszło w jednej z kamienic do 
awantury podczas alkoholowej 
libacji. 

- Nic się nie stało. Krew się nie lała 
– usłyszeliśmy od podchmielonego 
mężczyzny, który wyszedł przed 
budynek.

- To prawda – dodała kobieta, 
która też była pijana. 

Policjanci nie ukrywają, że eks-
cesy związane ze zbyt dużą ilością 
wypitego alkoholu są w mieście 
sporym problemem. 

(stop)Policjanci coraz częściej jeżdżą do pijanych mieszkańców

Dom w pakiecie 
z... teściową

Dość szybko 
znaleźli się chęt-

ni na kupno domu. Cena 
nie była wysoka. Nowi wła-
ściciele mają wprowadzić 
się do domu jeszcze w tym 
miesiącu. 91-latka ze łzami w 
oczach opowiedziała nasze-
mu reporterowi o rodzinnym 
dramacie. 

- Ja w tej sprawie niestety 
nie mam nic do powiedzenia. 
Wiele lat temu mój zmarły już 
mąż zapisał dom zięciowi. Teraz 
już wiem, że był to poważny 
błąd. Moja córka też umarła i 
zięć mógł dysponować całym 
majątkiem. Zdecydował się na 
sprzedaż domu i w ogóle się nie 
przejął, że ja tego nie akceptuję 

– mówi Jadwiga 
W. (nazwisko do 
wiadomości red.).

Zadzwoniliśmy 
do biura nierucho-
mości. Przedsta-
wiciel biura skupił 
się w rozmowie 
przede wszyst-
kim na aspektach 
prawnych.

- Wszystko jest 
zgodnie z pra-
wem. Właściciel 
n i e r u c h o m o -
śc i  postanowił 
sprzedać dom w 
którym prawo do 
wieczystego użyt-

kowania ma lokator-
ka. Kupcy zaakcep-
towali umowę, która 
niedawno została podpisana. 
Z tego co wiem, to starsza pani 
nie miała nic przeciwko temu – 
usłyszeliśmy. 

W biurze nieruchomości z 
całą pewnością nie wiedzą nic 
o nastroju 91-latki. 

- Jak będzie mi źle, to po 
prostu łyknę tabletki i już się 
nie obudzę. Spędziłam w tym 
domu tyle lat i nie spodziewa-
łam się tego, co się stało. Przyjdą 
tutaj obcy dla mnie ludzie. Jak 
będą mnie traktować? Czy będą 
czekać z utęsknieniem na moją 
śmierć? To takie smutne – mówi 
załamana pani Jadwiga.

W domu mieszkają jeszcze 
dwie wnuczki staruszki razem 
ze swoimi dziećmi. Jak oceniają 
sytuację? Odpowiedzi nie uzy-
skaliśmy. Nie chciano z nami 
rozmawiać. 

- One takie są. Wyprowadzą 
się niedługo i nie będą się inte-
resować moim losem – dodaje 
91-latka. 

Zięć pani Jadwigi argumen-
tuje, że musiał podjąć decyzję o 
sprzedaży domu. 

- Jestem pewien, że teściowa 
nie będzie miała źle. Kto wie, 
może w końcu będzie miała z 

Redakcja zainteresowała się jednym z ogłoszeń o 
sprzedaży domu z powodu nietypowej treści. Nieru-
chomość została bowiem wystawiona do sprzedaży 
razem z lokatorką – starszą panią. Okazuje się, że dom 
postanowił sprzedać zięć 91-letniej kobiety, która 
transakcją jest kompletnie załamana. 

Pani Jadwiga martwi się tym, że w domu zamieszkają obcy ludzie

Staruszka ma 
osobne wejście do 
domu. Dysponuje 
dwoma pokojami 
z kuchnią i 
łazienką 

– mówi Jadwiga 
W. (nazwisko do 
– mówi Jadwiga 
W. (nazwisko do 
– mówi Jadwiga 

wiadomości red.).

do biura nierucho-
mości. Przedsta-
wiciel biura skupił 
się w rozmowie 
przede wszyst-
kim na aspektach 
przede wszyst-
kim na aspektach 
przede wszyst-

prawnych.

zgodnie z pra-
wem. Właściciel 
zgodnie z pra-
wem. Właściciel 
zgodnie z pra-

n i e r u c h o m o -
śc i  postanowił 
sprzedać dom w 
którym prawo do 
wieczystego użyt-

kim porozma-
wiać. Nie będę ukrywał, że 
moje córki nie za bardzo inte-
resowały się losem babci – sły-
szymy. - Teściowa ma osobne 
wejście do domu, swoje dwa 
pokoje z kuchnią i łazienką. 
Także warunki są dobre. Jeśli 
chodzi o córki, to proponowa-
łem im darowiznę, ale córki 
nie chciały wyłożyć pienię-
dzy. Poza tym jako właściciel 
musiałem dbać o wszystko. 
Przyjeżdżałem zimą odśnie-
żać przed domem, a teraz 
kosić trawę. Płaciłem wszyst-
kie rachunki, podatki. Tak 
szczerze, to miałem już tego 
dość. Moim zdaniem nowi 
właściciele są w porządku. 
Na parterze ma zamieszkać 
starsza osoba, a na piętrze jej 
syn z żoną i dziećmi. 

Jadwiga W., jak sama nam 
powiedziała, może jeszcze 
liczyć na pomoc swojej córki a 
także syna. Mamy nadzieję, że 
nowi właściciele domu zwró-
cą uwagę na trudną sytuację 
91-latki i w razie potrzeby 
nie odwrócą się od staruszki 
plecami. 

(stop)
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reforma ośWiaty 

Ozorków 

Ozorków 

Ozorków - jak długo jeszcze będzie-
my się męczyć na tych kocich 

łbach? – pyta Tadeusz Sęk, były radny, który 
zwraca uwagę na fatalny stan wybrukowanej 
nawierzchni odcinka ul. Cmentarnej.

O problemie pisaliśmy już jakiś czas temu 
w Reporterze. Wówczas burmistrz Jacek So-
cha przekonywał, że miasto ma wąskie pole 
manewru. 

- Najpierw usłyszałem, że ten odcinek drogi 
jest pod jurysdykcją konserwatora zabytków. 
Później miasto zmieniło zdanie. Jak jest teraz 
i dlaczego ta droga nie jest remontowana? 
Mieszkańcy sami modernizują najbardziej 
zniszczone fragmenty nawierzchni. Być może 
warto położyć na tym odcinku asfalt – słyszymy 
od T. Sęka. 

Urząd miasta odpowiada, że pomysł zwią-
zany z położeniem asfaltu w ogóle nie wchodzi 
w grę. 

- Ulica Cmentarna jest drogą gminną, zarzą-
dzaną przez miasto. Z uwagi na bezpośrednie 
sąsiedztwo cmentarza ewangelicko-augsbur-
skiego wpisanego do ewidencji zabytków, 
zachowano jej dotychczasową nawierzchnię 
– informuje Izabela Dobrynin, rzecznik bur-
mistrza Ozorkowa. 

Póki co nie wiadomo, kiedy mógłby odbyć się 
generalny remont brukowanego odcinka ulicy. 

(stop)

Zatrudnieni w wielu 
placówkach na te-

renie całej Polski nauczyciele 
obawiają się, że po wakacjach 
nie będą już mieli pracy. Wizja 
związana z cięciem etatów i 
zmniejszaniem godzin lekcyjnych 
przyprawia pedagogów o ciarki. 
W Ozorkowie jest inaczej.

Warto przypomnieć, że ucznio-
wie po 1 września rozpoczną naukę 
w nowej szkolnej rzeczywistości; 
ośmioletnich podstawówkach i 
czteroletnich liceach. Zgodnie z 
nową reformą oświaty z systemu 
szkolnictwa znikają gimnazja; w 
tym roku nie prowadzono do nich 
naboru. 

 - Priorytetem przy wdrażaniu 
reformy oświaty w ozorkowskich 
szkołach miejskich było uwzględ-
nienie interesów dzieci, rodziców 
i nauczyli – mówi burmistrz Jacek 
Socha. - W wyniku licznych spo-
tkań i konsultacji udało się wdro-
żyć reformę w sposób spełniający 
oczekiwania wszystkich zaintere-
sowanych. Uczniowie trafili do kon-
kretnych placówek na podstawie 
dobrowolnych deklaracji rodziców, 
bez odgórnych nakazów. Nikt z 
pracowników pedagogicznych i 
niepedagogicznych od 1 września 
nie straci pracy. 

Największa zmiana to przekształ-
cenie Gimnazjum nr 1 w Szkołę 
Podstawową nr 2. Od 1 września w 
budynku przy ul. Lotniczej będzie 
działać podstawówka i klasy gim-
nazjalne, dopóki w 2019 r. obecni 
gimnazjaliści nie zakończą nauki. 

Od 1 września w Szkole Podsta-
wowej nr 2 będą 4 klasy pierwsze, 
3 klasy trzecie, 4 klasy czwarte i 2 
klasy siódme, z czego dwie klasy 
trzecie i jedna klasa szósta przejdą 
ze Szkoły Podstawowej nr 5. Na 
zmianę placówki uczniowie i ich 
rodzice zdecydowali się dobrowol-

nie. Także część uczniów ze Szkoły 
Podstawowej nr 4 zdecydowała się 
na kontynuację nauki w SP2. Kilko-
ro nauczycieli z obu podstawówek 
złożyło wnioski o przeniesienie do 
nowej SP2. 

Dzięki takim przejściom zosta-
ła zachowana równowaga, jeśli 
chodzi o liczbę uczniów w każdej 
z trzech szkół podstawowych, co 
pozwoli uniknąć dwuzmianowości 
i opracować optymalny plan zajęć 
szkolnych w każdej placówce. 

Bardzo ważne przy wdrażaniu 
reformy oświaty jest przystosowa-
nie bazy lokalowej i dydaktycznej 
do potrzeb uczniów; miasto złożyło 
wnioski do Ministerstwa Edukacji 
Narodowej o zwiększenie subwen-
cji oświatowej z tytułu doposażenia 
świetlic w gimnazjach, przekształ-
canych w podstawówki, a także w 
zakresie doposażenia pomieszczeń 
do nauki w odpowiednie meble i 
wykonania remontów w sanita-
riatach.

W nowej SP2 będzie uczyć się w 
sumie 552 uczniów (z klas szkoły 
podstawowej i klas gimnazjalnych), 
czyli więcej niż w roku szkolnym 
2017/2018, ale szkoła zachowa  
system jednozmianowy. Obecnie 
trwają prace związane z przysto-
sowaniem budynku dla klas I – III.

- Parter rezerwujemy dla naj-
młodszych uczniów, przystosowu-
jemy dla nich także świetlicę. W 
wakacje przeprowadzimy remont 
dwóch toalet i szatni. Przed nami 
także zakup mebli i pomocy dy-
daktycznych; środki na ten cel 
pozyskamy z rezerwy budżetowej 
ministerstwa i z budżetu miasta, 
częściowo wygospodarujemy sami 
– mówi dyrektor SP2 i Gimnazjum 
nr 1 Ewa Skrupska. -  Nikt z na-
uczycieli i pracowników obsługi 
pracujących obecnie w gimnazjum 
nie straci pracy od 1 września. 

W Szkole Podstawowej nr 4 w 
roku szkolnym 2017/2018 będą dzia-
łać 2 klasy pierwsze, 2 klasy drugie, 
4 klasy trzecie, 4 klasy czwarte, 3 
klasy piąte, 3 klasy szóste, 2 klasy 
siódme.

- Rodzice są na ogół zadowoleni, 
że wraca ośmioklasowa szkoła pod-
stawowa, nauczyciele też, ponieważ 
nie tracą pracy – mówi dyrektor 
SP4 Krystyna Ewiak. - Będziemy 
mieli mniej klas młodszych, co 
wyeliminuje dwuzmianowość, 
poza klasami trzecimi, ale to nie 
jest związane z wejściem w życie 
reformy, ponieważ po prostu w 
tym roczniku mamy dużo dzieci. 
Będziemy mieć dwie klasy siódme, 
udało nam się przekonać rodziców, 
by część dzieci kończących klasę 
szóstą przeszła do SP2, w innym 
przypadku mielibyśmy duże pro-
blemy z ułożeniem planu lekcji. 
Liczba dzieci ogółem nie zmieni 
się w naszej szkole od nowego roku 
szkolnego. Najwięcej uwag rodzi-
ców dotyczyło tego, że niektóre 
dzieci, zgodnie z nowymi rejonami 
szkolnymi, mają przejść do nowej 
szkoły przy ul. Lotniczej. Burmistrz 
Jacek Socha uwzględnił te obawy i 
zrezygnował z przenoszenia całych 
klas do SP2; przeniosły się tylko te 
dzieci, których rodzice wyrazili na 
to zgodę. 

W Szkole Podstawowej nr 5 będą 
działać od nowego roku szkolnego 
3 klasy pierwsze, 3 klasy drugie, 
3 klasy trzecie, 4 klasy czwarte, 4 
klasy piąte, 4 klasy szóste, 3 klasy 
siódme.

- Pierwszy raz od wielu lat będzie-
my mieli jedną zmianę, zarówno w 
budynku przy ul. Konarskiego jak i 
ul. Cegielnianej – mówi Beata Mali-
nowska, dyrektor SP5. - Jeśli chodzi 
o małe dzieci, czyli klasy I – III, to 
budynek tzw. „małej piątki” nie 
wymaga zmian, musimy tylko do-

To była partacka robota – twierdzi czytelnik
Kazimierz Sobiński negatyw-
nie ocenia wycinkę topól na 

wałach rzeki Bzury. 
- Dlaczego wycięto tylko niektóre drzewa? 

Pozostały suche topole, które też należałoby 
wyciąć. Poza tym niektóre drzewa zostały 
jedynie przycięte. Jedna z topól rosnących 
blisko mostka przy targowisku jest tak 
przycięta, że duża część drzewa oparta 
jest na ogrodzeniu. Widać, że drzewo jest 
spróchniałe, może się przewrócić na prze-
chodniów – słyszymy od pana Kazimierza. 
- Chętnie bym sobie pojeździł na wałach nad 

rzeką na rowerze, ale mam obawy co do tych 
spróchniałych topól. 

Poprosiliśmy magistrat o komentarz. 
„UM jest w trakcie wyboru wykonawcy 

usunięcia 12 topól w najgorszym stanie, 
mogących stanowić zagrożenie. Z uwagi na 
trudny dostęp i ograniczenie w zastosowa-
niu ciężkiego sprzętu, w zleceniu pominięto 
frezowanie pni. Zostaną one usunięte w 
późniejszym terminie. Drzewa są do połowy 
wycięte ze względu na okres lęgowy ptaków 
na nich gniazdujących. Wał rzeki Bzury jest 
utrzymywany przez Wojewódzki Zarząd 
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi – 
czytamy w odpowiedzi”. 

(stop)

Spróchniałe topole stanowią 
zagrożenie dla spacerujących 

Kazimierz Sobiński negatywnie ocenia 
wycinkę drzew na wałach

Mają dość bruku 

Były radny krytykuje burmistrza 

Tadeusz Sęk pyta o brukowany 
odcinek ul. Cmentarnej

W tym roku na pewno remontu tego 
odcinka ulicy nie będzie

Nauczyciele mogą być spokojni

posażyć klasy w lektury w związku 
ze zmianą podstawy programowej. 
Natomiast w budynku przy ul. 
Cegielnianej potrzeby są większe; 
wchodzi biologia, chemia, geogra-
fia, fizyka. Na szczęście mamy eko-
pracownię, gdzie będą prowadzone 
lekcje geografii.  Musimy wyposa-
żyć pracownię fizyczno-chemiczną 
i biologiczną. Nasi nauczyciele są 
przygotowania do prowadzenia za-
jęć dla klas siódmych i, w kolejnym 
roku szkolnym, ósmych. 

W SP5 nikt z pracowników nie 
straci pracy, część nauczycieli prze-
szła do SP2. 

W związku z doposażeniem pla-
cówek miasto musi wydatkować w 
tym roku z budżetu ok. 500 tys. zł. 

- Dostosujemy wszystkie placów-
ki do potrzeb wynikających z nowej 
podstawy programowej – mówi 
burmistrz Ozorkowa. - Złożyliśmy 
wnioski o przyznanie na ten cel 
środków z subwencji oświatowej 
i czekamy na informację w tym 
zakresie. Jeśli okaże się, że koszty 
związane z wdrożeniem reformy 
będziemy jednak musieli pokryć w 
całości z budżetu miasta, to wygo-
spodarujemy na to środki. 

Największa zmiana to przekształcenie Gimnazjum nr 1 w Szkołę 
Podstawową nr 2
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INfORMACjA 
o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości 

przeznaczonych do dzierżawy.
Wójt Gminy Ozorków informuje, że zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.), spo-
rządzono i podano do publicznej wiadomości wykazy następujących nieruchomości 
przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat  w drodze bezprzetargowej.

- część działki położonej w miejscowości Leśmierz, oznaczonej nr 22/2
- działki położonej w Sokolnikach-Lesie, przy ul. Łódzkiej 18 oznaczonej nr 775
- działki położonej w Sokolnikach-Lesie, przy ul. Żwirki 8, oznaczonej nr 836
- działki położonej w Sokolnikach-Lesie, przy ul. Łódzkiej 16 oznaczonej nr 769
- działki położonej w Sokolnikach-Lesie, przy ul. Wigury 28 oznaczonej nr 742
-  działki położonej w Sokolnikach-Lesie, przy ul. Narutowicza 1 oznaczonej nr 2864
 
Wykazy wywieszone zostały na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Ozorków w 
Ozorkowie, ul. Wigury 14, na tablicy ogłoszeń w miejscowości Leśmierz i Sokolniki-Las, 
a także na stronach internetowych Gminy Ozorków w dniach od 21 czerwca 2017 r. 
do 12 lipca 2017 r. 
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Niedługo rozpocz-
nie się budowa bo-

iska wielofunkcyjnego przy 
Szkole Podstawowej nr 5 przy ul. 
Cegielnianej. Koszt inwestycji to 
ponad 1 mln zł; miastu udało się 
pozyskać 50% dofi nansowania, 
czyli ponad 470 tys. zł, z budżetu 
państwa. 

Na przyszkolnym terenie po-
wstanie boisko o wymiarach 
31,10 m x 43,08 m, pokryte po-
liuretanową nawierzchnią, które 
służyć będzie do gry w siatkówkę, 
koszykówkę, piłkę ręczną, tenisa 
ziemnego, unihokeja i kometkę. 
Poza tym zbudowana zostanie 
trójtorowa bieżnia do biegów 
długich o długości 180 m, bieżnia 
do biegów krótkich o długości 
60 m, skocznia w dal i trójskoku 
z rozbiegiem, skocznia wzwyż 
z wykorzystaniem płyty boiska, 
rzutnia do rzutu kulą.

Kompleks sportowy uzupełniać 
będą alejki oraz teren przezna-
czony do ćwiczeń gimnastycz-
nych z nawierzchnią piaskową i 
trawiastą zlokalizowany w pół-
nocno-zachodniej części obiektu. 
Nawierzchnia boiska i bieżni 
zostaną wykonane w technologii 
umożliwiającej używanie butów 
typu kolce.

W pobliżu nowego boiska znaj-
dzie się też miejsce na magazynek 
na sprzęt sportowy, by 

nie trzeba było za każdym razem 
przynosić odpowiednich sprzę-
tów z budynku szkoły. Pojawią się 
także nowe ławki, kosze na śmieci 
i stojak na rowery. 

Boisko zabezpieczone będzie 
przed wypadaniem piłek pił-
kochwytami o wysokości 4 m, 
usytuowanymi za bramkami do 
piłki ręcznej i wzdłuż dłuższych 
boków boiska.

W ramach inwestycji planuje 
się też przebudo-
wę istniejącego 
odwodnienia bo-
iska oraz mon-
taż oświetlenia, 
łącznie z wy-
mianą masztów 
ośw ie t len io -
wych i reflek-
torów.

- Boisko wie-
lof u n kc y jne 
przy Szkole 
Podstawowej 
nr 5 będzie 

kolejnym obiektem sportowym 
wybudowanym w ramach reali-
zowanego od kilku lat programu 
budowy boisk przy każdej z 
miejskich szkół – mówi burmistrz 
Jacek Socha. – Z tego nowoczesne-
go obiektu będą mogli korzystać 
nie tylko uczniowie, ale wszyscy 
mieszkańcy. 

Pozyskanie dofinansowania 
było możliwe m.in. dzięki zaanga-
żowaniu posła Marka Matuszew-
skiego, wiceprzewodniczącego 
Sejmowej Komisji Kultury Fizycz-
nej, Sportu i Turystyki.

- Bardzo mi zależy na rozwoju 
bazy sportowej w Ozorkowie 
i zawsze wspieram wszystkie 
działania burmistrza Jacka Sochy, 
dotyczące modernizacji infra-
struktury sportowej – mówi poseł 
Marek Matuszewski. 

Przypomnijmy; w ciągu ostat-
nich kilku lat powstały boiska do 
gry w piłkę nożną przy SP4, SP5 
i Gimnazjum nr 1 oraz boisko 
wielofunkcyjne przy SP4.

After Party, Proletaryat, Storn, 
czeski Shookiees, a także młodzi 
twórcy z Ozorkowa pojawili się 
na scenie przy ul. Unii Europej-
skiej w sobotę, 17 czerwca, pod-
czas corocznego święta miasta. 
Mieszkańcy nie przestraszyli się 
pochmurnego nieba i niskiej 
temperatury i licznie przybyli, by 
posłuchać nie tylko koncertów, 
ale skorzystać również z innych 
atrakcji. 

Niektórzy mieszkań-
cy skarżą się na to, że 

kupcy tarasują swoimi kramami 
przejście na chodniku przed do-
mem handlowym przy ul. Starzyń-
skiego. Magistrat potwierdza, że 
handel w tym miejscu nie jest 
legalny. 
- Pracownicy UM znają sprawę. Miej-
sce to jest ciągiem komunikacyjnym i 
przepisy prawa nie dopuszczają han-
dlu w takim miejscu. Pracownicy UM 
kilkakrotnie pouczali handlujących 
w tym miejscu, że jest to niezgod-
ne z prawem i grozi za to mandat. 

Lp. jednostka 
organizacyjna Rodzaj zajęć

1. Młodzieżowy 
Dom Kultury

26.06-21.07. - zajęcia dla dzieci i mło-
dzieży (artystyczne, taneczne, akademii 

małolata oraz komputerowe).

2. Miejski Ośrodek 
Kultury

26.06. - 07.07. -  półkolonie dla dzieci i 
młodzieży pn. ,,Wesołe wakacje w mieście”.

Jest dofi nansowanie z budżetu państwa
Ozorków 

Ozorków 

Burmistrz Jacek Socha i poseł Marek Matuszewski 

Na zdjęciu boisko przy szkole podstawowej nr 4

Nielegalny handel przed „Stodołą”

Uprawnienia do karania nielegalnie 
handlujących ma policja – mówi Iza-
bela Dobrynin, rzecznik burmistrza 
Ozorkowa. 

(stop)

Zakończenie roku szkolnego 
w liceum i gimnazjum 

Uczniowie klas pierwszych i dru-
gich Liceum Ogólnokształcącego 
nr 1 w Ozorkowie uroczyście 
zakończyli 23 czerwca rok szkolny 
2016/2017. Podczas uroczystości, 
w której uczestniczył m.in. bur-
mistrz Jacek Socha, uhonorowano 
uczniów za bardzo dobre wyniki w 
nauce oraz za sukcesy artystyczne 
i sportowe. Warto dodać, że ozor-
kowskie LO jest jedną z lepszych 
szkół w województwie łódzkim jeśli 
chodzi o wyniki nauczania. 

22 czerwca w Gimnazjum nr 1 w 
Ozorkowie odbyło się uroczyste 
zakończenie roku szkolnego klas 
trzecich. W imieniu Burmistrza Jac-
ka Sochy nagrody dla najlepszych 
uczniów wręczył sekretarz Mariusz 
Ostrowski. 

Wykaz jednostek z terenu miasta Ozorkowa, 
które organizują zajęcia 

dla dzieci i młodzieży w okresie wakacyjnym 

Dni Ozorkowa 2017
skiej w sobotę, 17 czerwca, pod-
czas corocznego święta miasta. 
Mieszkańcy nie przestraszyli się 
pochmurnego nieba i niskiej 
temperatury i licznie przybyli, by 
posłuchać nie tylko koncertów, 
ale skorzystać również z innych 
atrakcji. 
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Wyjeżdżając na urlop nie zapo-
mnijmy o apteczce. jej skom-
pletowanie nie zajmie nam dużo 
czasu, nie jest też drogie. Ta 
zapobiegliwość nam się jednak 
opłaci, bo zapewni spokój pod-
czas wypoczynku.

Co włożyć do apteczki?
1. Leki przyjmowane stale - jeśli 
cierpimy na jakąś chorobę przewle-
kłą lub alergię, włóżmy do apteczki 
zapas leków na wyjazd.
2. Na przeziębienie - zawsze warto 
mieć pod ręką leki przeciwbólowe 
i zbijające gorączkę. Przyda się jakiś 
środek przeciwzapalny (aspiryna, 
ibuprofen) i inne leki tradycyjnie 
przyjmowane w takiej sytuacji. Dobrze 
zabrać coś od bólu gardła – pastylki 
lub spray – zwłaszcza, gdy jedziemy z 
dziećmi. Jeśli w miejscowości, w której 
będziemy wypoczywać jest apteka, 
nie bierzmy zbyt dużo leków – w razie 
potrzeby zawsze będzie je można 
dokupić. Jednak na wypoczynek 
z dala od siedzib ludzkich, solidnie 
wyposażmy swoją apteczkę.
3. Na biegunkę - zatrucie pokar-
mowe albo biegunka towarzysząca 
innej infekcji zawsze mogą się zda-
rzyć. Włóżmy więc do apteczki wę-
giel i jakiś środek przeciwbiegunko-
wy dostępny w aptece bez recepty. 
Przydadzą się także elektrolity, które 
rozpuścimy w wodzie. Gdy biegunka 
trwa dłużej niż dzień – dwa, warto się 
skonsultować z lekarzem. Być może 
potrzebujemy silnych środków prze-
ciwbakteryjnych.
4. Materiały opatrunkowe - pla-
ster z opatrunkiem, gaza, gaziki 
nasączone płynem dezynfeku-
jącym itp. przydadzą się zawsze. 
Jeśli zamierzamy uprawiać aktywny 
wypoczynek, chodzić po górach, 
weźmy koniecznie bandaż elastycz-

ny. Włóżmy do apteczki niewielkie 
nożyczki – bez nich przygotowanie 
opatrunku może być trudne. Nie 
zabierajmy spirytusu – do przemy-
wania ran zdecydowanie lepiej nada 
się woda utleniona lub zwykła woda 
butelkowana.
5. Higiena w podróży - warto do-
łożyć do apteczki lub zawsze mieć 
pod ręką płyn antybakteryjny do rąk 
albo wilgotne chusteczki higieniczne. 
Pomogą nam w utrzymaniu higieny 
w podróży.
6. Przeciw owadom - zabezpieczyć 
trzeba się przed atakiem komarów 
i kleszczy. Zabierzmy (i stosujmy) 
środek odstraszający te owady. 
Może być w sprayu lub w balsamie. 
Niestety, nie zawsze ustrzeżemy 
się przed ukąszeniami, a swędzące 
ślady są bardzo dokuczliwe. Atak 
owadów może także wywoływać 
poważniejsze reakcje uczuleniowe.
7. Od słońca - nie zapomnijmy 
spakować preparatu z filtrem UV. Na 
opakowaniu znajduje się informacja o 
wskaźniku ochrony przeciwsłonecznej 
(SPF) – im wyższy, tym lepsza ochrona 
przed UVB. Dla dzieci są osobne serie 
tego typu kosmetyków. Pamiętaj-
my – wysoki filtr nie pozbawi nas 
opalenizny, a może zapobiec wielu 
groźnym chorobom z rakiem skóry 
na czele! Mimo ochrony przeciwsło-
necznej zdarzają się oparzenia. Nie 
powinniśmy do nich dopuszczać,bo 
są bardzo bolesne. Dlatego warto 
mieć w apteczce środek łagodzący.
8. Na chorobę lokomocyjną 
- cierpią na nią nie tylko dzie-
ci. Samochód, autobus, samolot, 
prom – podróż bez odpowiednich 
środków może się okazać gehenną. 
W aptece kupimy wiele różnych 
leków, które przyniosą nam ulgę, 
np opaski na nadgarstki, syropy, 
pastylki do ssania.

Organizm człowieka prawidło-
wo funkcjonuje, kiedy zacho-
wany jest odpowiedni poziom 
elektrolitów. Są to jony soli 
znajdujące się we krwi, osoczu 
i innych płynach ciała. Najważ-
niejsze z nich to sód, potas, 
wapń i magnez. Ich niedobór 
może doprowadzić do zaburzeń 
pracy serca oraz układu nerwo-
wego i mięśniowego. Dlatego w 
przypadku utraty elektrolitów, 
musimy je szybko uzupełnić.

Co sprawia, że je tracimy?

Są one wypłukiwane wraz z wodą. 
Dlatego bardzo często przyczynę 
utraty elektrolitów stanowią do-
legliwości układu pokarmowego 
z towarzyszącą biegunką i inten-
sywnymi wymiotami. Podczas 
biegunki woda jest ściągana z 
organizmu do jelit i wydalana, a w 
wyniku torsji jest ona zwracana z 
treścią żołądka i nie może dostać 
się do jelit. Niedobory mogą też 
być spowodowane wzmożoną 
potliwością, wzmożonym wy-
siłku fizycznym czy gorączką. 
Niedostatek elektrolitów bywa 
też wynikiem nadużywania leków 
moczopędnych i zbyt skąpym 
przyjmowaniem płynów.

Kąpiel chłodząca to sposób na 
obniżenie temperatury ciała w 
czasie upałów. Mimo, że jest 
to doraźna pomoc, to pozwala 
czuć się lepiej przez jakiś czas. 
Chłodząca kąpiel jest przyjemna, 
przynosi ulgę i jest wybawieniem 
dla osób, które źle znoszą upały. 
Dowiedz się, jak przygotować 
kąpiel chłodzącą i cieszyć się 
urokami lata.

W upalne dni pomóc może relak-
sująca, chłodna kąpiel, która nie 
tylko odpręży umysł i ciało, ale 
także ukoi poparzenia słoneczne 
i zniweluje opuchliznę. Chłodzącą 
kąpiel można przygotować w domu 
według jednego z przepisów. Zanim 
jednak zdecydujesz się na taki relaks, 
sprawdź, czy nie uczulają cię poda-
ne w przepisach zioła. W tym celu 
przeprowadź próbę uczuleniową 
na skórze, najlepiej na dzień przed 
planowaną kąpielą.

Przepis na miętową kąpiel chło-
dzącą

Do letniej wody w wannie dodaj 
napar z mięty pieprzowej. Możesz 
sporządzić napar z liści mięty lub 
skorzystać z herbatki błyskawicznej. 
2-3 garści listków mięty (lub dwie 
torebki herbatki) zalej 1 l świeżo 

przegotowanej wody, po kilkunastu 
minutach odcedź napar i wlej do 
wanny z wodą.
- Pamiętaj, aby podczas miętowej 
kąpieli nie myć twarzy wodą z wan-
ny. Mięta może podrażniać skórę 
twarzy, a dodatkowo, gdy dostanie 
się w okolice oczu, wywołać nieprzy-
jemne uczucie i utrudniać widzenie. 

Przepis na rozmarynowa kąpiel 
pobudzającą

Rozmaryn ma właściwości pobudza-
jące. Kąpiele z dodatkiem naparu 

lub olejku rozmarynowego poleca 
się, gdy dopada wyczerpanie, brak 
energii. Do letniej wody w wannie 
wlej napar z rozmarynu (2/3 garści 
na 1 l wody) lub kilka kropel olejku 
rozmarynowego.
- Z kąpieli rozmarynowej nie 
mogą korzystać kobiety w ciąży, 
chorzy na nadciśnienie, padaczkę 
i osoby, które mają wrażliwą skórę. 
Nie zaleca się również kąpieli z 
dodatkiem rozmarynu wieczo-
rem, ponieważ może to utrudniać 
zasypianie.

Truskawki mają wiele dobro-
czynnych właściwości. Kosmety-
ki truskawkowe działają odżyw-
czo, ściągająco i bakteriobójczo. 
Same truskawki zawierają więcej 
witaminy C niż cytryna, czy 
grejpfrut. Co najważniejsze, 
w sezonie letnim możemy ła-
two przygotowywać świeże, 
domowe kosmetyki na bazie 
truskawek.

Przepis na peeling z truskawek

Wybierz kilka dużych, dojrza-
łych truskawek (wystarczy 5-6). 
Truskawki rozgnieć widelcem na 
gęstą masę, a następnie dodaj 
łyżkę cukru. Wybierz cukier brą-
zowy (gruboziarnisty), jeśli chcesz 
wykonać peeling nóg, pośladków. 
Jeśli decydujesz się na złuszczanie 
skóry twarzy, wtedy wybierz biały 
sypki cukier.

Przepis na pastę z truskawek 
wybielającą zęby

Do kilku rozgniecionych truskawek 
(muszą być dojrzałe) dodaj łyżkę 
sody oczyszczonej i dokładnie wy-
mieszaj. Następnie nałóż pastę na 
szczoteczkę do zębów i szczotkuj 
zęby przez kilka minut. Zęby wy-

płucz letnią wodą. Powtarzaj 
ten proces codziennie przez 
kilka tygodni, aż zauważysz 
bielszy odcień zębów.

Przepis na nawilżającą ma-
seczkę z truskawek

Garść dojrzałych truskawek 
rozgnieć widelcem na jednolitą 
masę. Następnie dodaj łyżeczkę 
miodu i kopiastą łyżkę tłuste-
go twarogu. Wszystko razem 
wymieszaj i nałóż maseczkę na 
twarz. Po kwadransie zmyj buzię 
letnią wodą i nałóż krem nawilża-
jący lub serum do twarzy.
 

Przepis na rozświetlającą, 
odżywczą maseczkę 

z truskawek

Do garści rozgniecionych truska-
wek dodaj jedno żółtko i łyżeczkę 
mąki ziemniaczanej. Powstałą 
masę dokładnie wymieszaj i nałóż 
na całą powierzchnię twarzy. Po 
20 minutach umyj twarz ciepłą 
wodą. Jeśli poczujesz, że twarz jest 
ściągnięta, wklep odrobinę kremu 
nawilżającego (nie powinien być 
zbyt tłusty).

Przepis na maseczkę 
z truskawek regenerującą 

włosy

10 dojrzałych truskawek roz-
gnieć widelcem lub zmiksuj w 
blenderze. Następnie dodaj 4 
łyżki mleka lub rzadkiej śmie-
tany (jeśli włosy są wyjątkowo 
suche i zniszczone). Całą maskę 
rozprowadź dokładnie na wło-
sach i trzymaj pod przykry-

c i e m 
przez ok. 15 minut. Po-

tem umyj włosy dokładnie letnią 
wodą i (opcjonalnie) delikatnym 
szamponem. Maseczkę można 
nakładać na włosy nawet kilka razy 
w tygodniu.

Przepis na maseczkę z truska-
wek dla cery tłustej

Garść zmiksowanych truskawek 
połącz z ubitym na sztywno 
białkiem. Taką maseczkę nałóż 
na całą powierzchnię twarzy 
(omiń jedynie okolice oczu i same 
powieki) i trzymaj przez 15 minut. 
Następnie umyj twarz dokładnie 
letnią wodą.

Przepis na maseczkę 
z truskawek dla cery suchej

Garść truskawek rozgnieć widel-
cem i dodaj łyżkę kaszy manny 
oraz łyżkę miodu. Masę dokładnie 
wymieszaj i odstaw na ok. 15 mi-
nut. Po tym czasie powinna po-
wstać gęsta papka, którą następnie 
nałożysz na twarz. Po 15-20 minu-
tach zmyj maseczkę ciepłą wodą i 
nałóż nawilżające serum na twarz.

Elektrolity na wagę złota

jak uzupełnić elektrolity?

Trzeba przede wszystkim pić wody 
o wysokim stopniu zmineralizo-
wania. Przy niedoborach potasu 
pomocny jest sok pomidorowy, 
który jest bogatym źródłem tego 
pierwiastka. Ważne jest także sto-
sowanie odpowiedniej diety, pełnej 
składników zawierających sód, potas 
oraz magnez. Pamiętajmy o uzupeł-
nianiu elektrolitów podczas letnich 
upałów, zatroszczmy się szczególnie 
o dzieci. Dobrym sposobem może 
być podawanie im suplementów w 
formie musujących tabletek, które 
w składzie mają niezbędne jony soli. 
Tabletki po rozpuszczeniu tworzą 
orzeźwiający napój, który z pewno-
ścią zasmakuje maluchom.

Przepisy na domowe kosmetyki z truskawek

Kosmetyki z truskawek łatwo i 

szybko przygotujesz w domu

Zabierz apteczkę na wakacje

kąpiel chłodząca w upalne dni. Jak ją przygotować?

Kąpiel chłodząca przydaje się w czasie upałów, gdy ciało 
paruje, pojawia się opuchlizna nóg, a wysokie temperatury 
przyprawiają o mdłości i ból głowy
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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 
Kucharz
Książeczka sanepid.
„AMREST” Sp. z o.o.
Plac Grunwaldzki 25-27
50-365 Wrocław
tel. 519 191 798
e-mail: anna.jablonska@amrest.eu
Miejsce pracy: Chrząstów Stary

Kosmetyczka
Wykształcenie policealne – 
kosmetologia, umiejętność 
stylizacji paznokci, mile widziane 
doświadczenie.
Salon Kosmetyczny
Małgorzata Gibska
ul. Kilińskiego 7B, 
99-100 Łęczyca
tel. 24 721 20 04

Szwaczka
Umiejętność szycia, możliwość 
przyuczenia do zawodu szwaczki
P.P.H.U. Aneta Filipiak
Ul. Gębicka 92a
95-035 Ozorków
Tel. 602-193-505

Elektryk
Wykształcenie średnie – min. 
3 lata stażu pracy, uprawnienia 
eksploatacji urządzeń pod 
napięciem – gr. SEP – do 1 kV, 
uprawnienia na obsługę urządzeń 
transportu bliskiego np. suwnice 
bramowe, umiejętność pracy 
w zespole, komunikatywność, 
asertywność, umiejętność 
doskonałej organizacji własnej 
pracy.
HTL – STREFA S.A.
Adamówek 7
95-035 Ozorków 
Praca w Łęczycy
Tel. (24) 721-92-88

Mechanik
Wykształcenie średnie – min. 3 
lata stażu pracy, uprawnienia na 
obsługę urządzeń transportu 
bliskiego np. suwnice 
bramowe, wózki widłowe, mile 
widziana obsługa komputera, 
umiejętność pracy w zespole, 
komunikatywność, asertywność, 
umiejętność doskonałej organizacji 
własnej pracy
HTL – STREFA S.A.
Adamówek 7
95-035 Ozorków 
Praca w Łęczycy
Tel. (24) 721-92-88

Piekarz - cukiernik
Wykształcenie podstawowe, 
umiejętność wypieku bułek i 
chleba
PPHU „MAKS” Krzysztof 
Zimnowłocki
Ul. Wąska 1
99-210 Uniejów
Praca w Górze Św. Małgorzaty 50B
Tel. 608-028-369

Ekspedientka
Wykształcenie średnie
P.H.U. ANKOS Andrzej Kosmala
Ul. Główna 23
95-001 Gieczno
Tel. 516-092-994
Praca: Gieczno, Oszkowice

Kontroler jakości
Wykształcenie średnie, umiejętność 
posługiwania się komputerem 
w zakresie MS Office, praca w 
przemyśle.
HTL-STREFA S.A.
ul. Adamówek 7
95-035 Ozorków
tel. 24 721 92 88
e-mail: rekrutacja@htl-strefa.pl
Praca w Łęczycy

Kontroler jakości
Wykształcenie średnie, umiejętność 
posługiwania się komputerem 
w zakresie MS Office, praca w 
przemyśle.
HTL-STREFA S.A.
ul. Adamówek 7
95-035 Ozorków
tel. 24 721 92 88
e-mail: rekrutacja@htl-strefa.pl
Praca w Ozorkowie

Sprzedawca – kasjer
Wykształcenie średnie.
KATMAR Sp. z o.o.
Sierpów 1A
95-035 Ozorków
tel. 42 718 05 55
Pomoc mechanika
Wykształcenie mechaniczne, 
sumienność, dbanie o porządek.
Stacja Kontroli Pojazdów „LESZCZE”
Leszcze 65
99-100 Łęczyca
tel. 501 422 011

Pracownik budowlany-
wykończeniowy
Wymagane doświadczenie.
KIMIKO 
Przemysław Pachliński
ul. M. Konopnickiej 4/17
99-100 Łęczyca
tel. 530 867 601

Kierowca kat. C
Mile widziane uprawnienia na 
wózki widłowe, prawo jazdy kat. C, 
uprawnienia na przewóz rzeczy, min 
3-5 lat doświadczenia. 
PH Dorota Wasiak
Podgórzyce 6
99-122 Góra Św. Małgorzaty
tel. 607 321 549

Elektryk
Wykształcenie średnie,  min. 3 
lata stażu pracy, uprawnienia 

SEP do 1 kV, uprawnienia na 
obsługę urządzeń transportu 
bliskiego, mile widziana obsługa 
komputera.
HTL – STREFA S.A.
ul. Adamówek 7
95-035 Ozorków
tel. 24 721 92 02
Praca w Ozorkowie

Mechanik
Wykształcenie średnie, min. 3 
lata stażu pracy, uprawnienia na 
obsługę urządzeń transportu 
bliskiego, mile widziana obsługa 
komputera, badania do pracy na 
wysokości powyżej 3 m.
HTL – STREFA S.A.
ul. Adamówek 7
95-035 Ozorków
tel. 24 721 92 02
Praca w Ozorkowie

Kosmetyczka 
Wykształcenie średnie, kierunek 
kosmetyczny, mile widziane 
doświadczenie zawodowe 
Studio Urody „MONIKA”
Monika Witczak
ul. Dworcowa 6
99-100 Łęczyca
tel. 603 650 657

Technolog – konstruktor
Wykształcenie średnie – 
mechanika (budowa maszyn), 
znajomość AutoCad lub Creo 
(Pro Engineer), mile widziana 
znajomość języka angielskiego.
ŁZG Łęczyca S.A.
ul. Kopalniana 9
99-100 Łęczyca
tel. 24 721 34 41 w. 342

Sprzątaczka
Chęć do pracy.
Firma „KO-MAR” Michał Malicki
ul. Dobiegniewska 21
87-820 Kowal
tel. 572 765 716
Praca w Łęczycy.

Magazynier – pracownik 
magazynu-pakowni
Wykształcenie zasadnicze 
zawodowe lub średnie, 
umiejętność pracy w zespole, 
uprawnienia na wózki widłowe, 
mile widziane doświadczenie, 
obsługa komputera.
Snowman Foods Solution Sp. 
z o.o.
Walew 29
99-107 Daszyna
e-mail: ew@snsfoods.pl 

Magazynier
Wykształcenie zasadnicze 

OGŁOSZENIA DROBNE

zawodowe lub średnie, 
uprawnienia do obsługi wózków 
widłowych.
K-FLEX POLSKA Sp. z o.o.
ul. Pucka 112
81-154 Gdynia
Miejsce pracy: Wielenin Kolonia 
50B
e-mail: praca@k-flex.pl

Pracownik produkcyjny
Mile widziany staż pracy na 
produkcji.
K-FLEX POLSKA Sp. z o.o.
ul. Pucka 112
81-154 Gdynia
Miejsce pracy: Wielenin Kolonia 
50B
e-mail: praca@k-flex.pl

Elektromonter
Wykształcenie min. zasadnicze 
zawodowe, uprawnienia 
elektryczne do 1kV. mile wdziane 
doświadczenie.
K-FLEX POLSKA Sp. z o.o.
ul. Pucka 112
81-154 Gdynia
Miejsce pracy: Wielenin Kolonia 
50B
e-mail: praca@k-flex.pl

Technik doświadczalny
Wykształcenie średnie 
zawodowe rolnicze, 
ogrodnictwo i pokrewne, 
znajomość tematyki rolniczej, 
uczciwość, dokładność, prawo 
jazdy kat. B, mile widziane 
doświadczenie rolnicze i 
ogrodnicze, podstawowa 
znajomość języka angielskiego.
ANADIAG S.A. Oddział w Polsce
ul. Sadowa 16/22
95-100 Zgierz
tel. 42 231 70 21 lub 507 890 250
Miejsce pracy: Moraków

Mechanik samochodowy
Wykształcenie zawodowe – 
mechanika samochodowa, 

prawo jazdy kat. B, mile widziane 
doświadczenie zawodowe, 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

Elektromechanik 
samochodowy
Wykształcenie zawodowe 
lub techniczne – mechanik – 
elektronik samochodowy, prawo 
jazdy kat. B, mile widziane 
doświadczenie zawodowe, 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

Kierowca kat. B
Prawo jazdy kat. B, mile widziana 
książeczka zdrowia.
P.W. „SIDAKO”
Sylwia Kotarska
ul. Belwederska 31
99-100 Łęczyca
tel. 607 525 785

Operator kruszarki, koparki, 
sortowni
Wykształcenie zawodowe, 
uprawnienia operatora kruszarki, 
koparki, sortowni.
PHU JAWIS
Góry Małe 32
09-530 Góry Małe
tel. 601 278 192
Praca w Wargawie Starej

Kierowca autobusu
Wykształcenie zasadnicze 
zawodowe mechaniczne, 
prawo jazdy kat. D, 2 lata 
doświadczenia.
PKS Sp. z o.o.
ul. Belwederska 7A
99-100 Łęczyca
tel. 502 083 542

SPRZEDAM działki budowlane 
o powierzchni 1200 m² - 

BOCZKI. Nr tel.693-437-660

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

Społem PSS „Mazur” w Łęczycy 
wynajmie 5 pokoi biurowych przy 
placu Kościuszki 11 oraz nowy lokal 
o pow. 91,40 m² przy ul. Kaliskiej 3. 
Tel.: 505-266-210 lub 506-856-382

Ładne, przytulne mieszkanko 
po remoncie, umeblowane,  52 
m², II piętro Ozorków – sprze-

dam. Tel.:  605-130-059

Sprzedam mieszkanie własnościo-
we M-4 o pow. 60,67 m², parter w 
Ozorkowie lub zamienię na M-3 
własnościowe do 40 m², parter. Tel.: 
42-277-25-94

Kupię mieszkanie własnościowe 
M-3 do 40 m², parter w Ozorkowie. 
Tel.: 42-277-25-94

Sprzedam działkę o pow. 535 m² 
z domkiem piętrowym - Leźnica 

Wielka nad Zalewem. Tel.: 790-
388-867

Sprzedam kredens pokojowy z 
Cepelii – jasny orzech; tapczan 
jednoosobowy, witrynę, barek 
firmy Forte – jasny buk. Tel.: 42-
277-25-94

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

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

 „SINGER” szyjąca, na pedał – 
sprzedam. Tel.: 500-336-322

Maglownica domowa na korbę – 
sprzedam. Tel: 500-336-322

Hak holowniczy, atest, homologa-
cja – sprzedam. Tel.: 500-336-322

Sprzedam sieczkarnię, , dojarkę + 
2 konwie. Tel.: 507-330-281

Sprzedam 1 silnik 5,5 kW + pod-
stawki i szajby z przewodami, nowy 
wózek do wożenia woreczków oraz 
2 rowerki dziecinne w dobrym 
stanie. Tel.: 507-330-281

ogłoszenie

FIRMA SKUPUJE 
AUTA

603-668-953
auta dobre, 

powypadkowe, 
dostawcze i osobowe
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        PIĄTEK 23.06 
                                                                                       

TANI WTOREK 27.06

ŚRODA 28.06
.

BUENO CZWARTEK 29.06

www.kinogornik.pl

NIEDZIELA 25.06  
 
         

 

.

PONIEDZIAŁEK 26.06

Szanowni Czytelnicy, wspólnie 
z kinem Górnik w Łęczycy rozdajemy 
zaproszenia na seanse. Wystarczy, że 

zadzwonicie do naszej redakcji 
(24 253-59-67), w środę, między 

godz. 11 a 15. Później, okazując poniższy 
kupon w kasie kina będziecie mogli 

odebrać darmowy bilet. 
Uwaga, liczba darmowych 

zaproszeń ograniczona.

DO KINA Z REPORTEREM
Kupon upoważniający do odbioru biletu na bezpłatny seans 

w kinie Górnik w Łęczycy

http://www.kinogornik.pl/Numer 241/2017

26.06 - 29.06.2017 r.

Aż o dziesięć sekund poprawił 
rekord Łęczycy w biegu na 1500 
m Marek Szymański. Zawodnik 
MKLA uzyskał na mityngu „O 
Różę Kutna” bardzo dobry czas 
(3.55.63 min) zajmując czwarte 
miejsce. Wagi jego osiągnięciu 
dodaje fakt, że był to jego pierw-
szy bieg w karierze sportowej na 
tym dystansie.

W skoku wzwyż Dawid Wawrzy-
niak zajął drugie miejsce (201 cm). 

W tej samej konkurencji rekord ży-
ciowy poprawił Jakub Staniszewski 
(186 cm), a Paweł Rybarczyk skoczył 
171 cm. W konkursie dziewcząt naj-
lepszy wynik w sezonie uzyskała 
Katarzyna Ignatowicz 156 cm. Nata-
lia Janiszewska zakończyła konkurs 
z rezultatem 146 cm. Startująca w 
trójskoku Martyna Tomes zajęła 
siódme miejsce z nowym rekordem 
życiowym (10.97 m).

(and)

Kolejny udany start zanotowała 
na swoim koncie Ewa Różańska. 
Na mityngu kwalifi kacyjnym w 
Aleksandrowie Łódzkim wypeł-
niła kolejną normę Polskiego 
Związku Lekkiej Atletyki upraw-
niającą do startu w Mistrzostwach 
Świata juniorów Młodszych. 

Tym razem ustanowiła najlepszy 
w sezonie wynik w rzucie dyskiem 
(47.22 m). Była także najlepsza w 
pchnięciu kulą (15.27 m). Bardzo 
dobrze zaprezentowali się także 
zawodnicy MKLA w skoku wzwyż. 
Zwyciężył Dawid Wawrzyniak 195 
cm przed Jakubem Staniszewskim 
192 cm (r. życiowy) i Krystianem 
Kaźmierczakiem 192 cm. Piąte miej-
sce z nowym rekordem życiowym 
zajął Paweł Rybarczyk 182 cm. W tej 

samej konkurencji trzecie miejsce 
zajęła Katarzyna Ignatowicz 150 
cm, czwarta była Natalia Jani-
szewska 145 cm. W pchnięciu kulą 
juniorów młodszych zwyciężył z 
bardzo dobrym wynikiem Maciej 
Wawrzyniak (15,36 m). W konkursie 
młodzików najlepszy był Adrian 
Walczak (12.49 m).

(and)

W Wieruszowie odbyła się 
ogólnopolska olimpiada w 
kategorii  Dziecięcych Drużyn 
Młodzieżowych od 4 do 10 
lat. Udział w niej wzięli także 
młodzi druhowie ze Sławęcina 
(gm. Grabów).

W zawodach  wzięły  udział  32 
drużyny. Organizatorzy posta-
nowili uhonorować wszystkich 
uczestników I Ogólnopolskiej 
Olimpiady dla Dziecięcych Dru-
żyn Pożarniczych statuetkami i 
certyfi katami uczestnictwa.

- Nagrody w postaci heł-
mów bojowych i toreb podróż-
nych  bardzo ucieszyły naszych 
młodych zawodników - mówi 
Dariusz Sawicki, opiekun sła-
węcińskiej młodzieżówki. - Po-

Rekord Szymańskiego na mityngu „o Różę Kutna”

rekord Łęczycy w skoku o tyczce
Zawodnik MKLA Łęczyca Adrian Mikołajczyk, zajął drugie miejsce w 
zawodach lekkoatletycznych we Wrocławiu. Mikołajczyk osiągając 
wynik 4.50 m ustanowił nowy rekord Łęczycy. Zawodnik łęczyckiego 
MKLA wypełnił także normę na pierwszą klasę sportową. Zwyciężył 
Hubert Swatowski 4.60 m AZS-AWf Wrocław.

(and)

Wysoka forma Ewy RóżańskiejOSP SŁAWĘCIN NA OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADZIE 

dejmując decyzję o uczestnictwie 
naszych małych zawodników 
miałem dylemat, jak to zniosą, 
przecież wyjeżdżaliśmy o 5 rano. 

Jak się okazało, dzieci świetnie so-
bie poradziły i oczywiście pytają 
już o następne zawody.

(mku)

W długi  weekend od 
16 do 20 czerwca na 
obiekcie MMKT – Łę-
czyca odbyła się XII 
Edycja Ogólnopol-
skiego Turnieju Kla-
syfi kacyjnego, Super-
Seria Skrzatów – 12 
lat,  w ramach letniego 
kalendarza Polskiego 
Związku Tenisowego 
z Honorowym Patro-
natem Witolda Stępnia, 

marszałka województwa łódzkiego oraz burmistrza miasta 
Łęczyca. W turnieju wzięło udział 70 najlepszych, młodych 
tenisistów z całego kraju. To najstarsza nasza impreza, która 
odbyła się 12 raz z rzędu. Ma rangę Super-Serii, czyli naj-

wyższą z możliwych. Przez 5 dni trwała zacięta rywalizacja 
na 8 kortach Miejskiego Centrum Tenisowego. Sędzią 
naczelnym turnieju, też jak zwykle był polski arbiter 
Wiesław Kozica z Piotrkowa Trybunalskiego. MMKT – 
Łęczyca w latach 2014 – 2017, a więc 4 rok z rzędu jest 
jedynym klubem w Polsce, który organizuje 3 ogólno-
polskie Turnieje 
Klasyfikacyjne 
o randze Super-
Seria dla 12, 14 
i 16-latków – z 
11 będących w 
kalendarzu PZT 
w sezonie 2017 
w Polsce. 

MMKT 
Łęczyca

TENISOWY TURNIEJ W ŁĘCZYCY
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Krowa - najlepsza 
przyjaciółka delfi na

Suszarka do zębów

ciekaWie i na WesoŁo

Namiot z solarami Tatuaż powie o zdrowiu

Zjeżdzalnia do... dziury

Melduję, że wychodka 
nie widać.

Rybka, chodż na dymka

Idziemy panie misiu

Auto-naprawa

By pomóc w jakiś sposób bezdomnym, których liczba 
w Południowej Kalifornii cały czas rośnie, grupa 12 na-
stolatek zaprojektowała przenośne namioty zasilane 
energią słoneczną. Dziewczyny nie miały wykształcenia 
inżynieryjnego, wszystkiego musiały się więc nauczyć 
od podstaw. Początkowo ekipa skoncentrowała się na 
technikach oczyszczania wody, ale dziewczyny szybko 
doszły do wniosku, że dla bezdomnych ważniejszy jest brak 
prywatności i miejsca, gdzie mogliby się schronić. Po roku 
nabywania i doskonalenia różnych umiejętności nastolatki 
ukończyły prototyp swojego produktu. Namiot można z 
łatwością złożyć do postaci plecaka. Wyposażono go w 
zasilane energią słoneczną światła LED, a także 2 złącza 
USB i 1 gniazdo microUSB.

Choć fi rma Japan Dome House sprzedaje swoje styro-
pianowe domy już od 15 lat, od kwietnia zeszłego roku, 
kiedy to prefekturę Kumamoto nawiedziło trzęsienie ziemi 
o sile 7 stopni w skali Richtera, zapotrzebowanie na nie 
wzrosło lawinowo. Dlaczego? Po pierwsze i najważniejsze, 
konstrukcje w kształcie stożka są odporne na wstrząsy. 
Po drugie, łatwo je zbudować. Po trzecie wreszcie, za 
duży plus należy uznać świetne właściwości izolacyjne. 
Styropianowy domek waży zaledwie ok. 80 kg. Waga, 
specyfi czny kształt oraz brak słupów czy belek sprawia, 
że nawet silnie trzęsienia ziemi się go nie imają. Ekipa 
złożona z 3-4 osób może zbudować dom maksymalnie w 
tydzień. Za konstrukcję o powierzchni 36 m2 i wysokości 
3 m trzeba zapłacić od 7 do 8 mln jenów, czyli między 
68.700 a 78.500 dol.

Eksperci stworzyli tatuaż, który zmienia kolor w reakcji 
na zmiany w przepływie płynów wewnątrz ciała. Jest 
to prototypowa technologia zmieniająca naszą skórę w 
wyświetlacz. Niestety, naukowcy podkreślają, że ich prace 
mają jedynie charakter badawczy, a technologia nie będzie 
ani rozwijana, ani poddawana testom klinicznym. Taka 
decyzja może dziwić, zważywszy chociażby na fakt, że 
zmieniające kolor tatuaże mogą pomóc osobom z wielo-
ma chorobami przewlekłymi. Wyobraźmy sobie diabetyka, 
który nie musi już mierzyć sobie poziomu cukru we krwi. 
Wystarczy, że spojrzy na kolor swojego tatuażu i dowie się, 
czy powinien podać sobie insulinę. Wbudowany w tatuaż 
czujnik kwasowości powoduje zmiany koloru pomiędzy 
purpurowym a różowym, informując nas o zakwaszeniu 
płynów ustrojowych. 


