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Gm. Łęczyca

Łęczyca

Łęczyca

Łęczyca

Łęczyca

Zrujnowany bu-
dynek w Gawro-

nach należący do Polskich Kolei 
Państwowych grozi zawaleniem. 
Choć informuje o tym przycze-
piona na elewacji tabliczka, nie 
trzeba być ekspertem, żeby zo-
rientować się, że lepiej tam nie 
wchodzić. Mieszkańcy mają już 
dosyć sąsiedztwa sypiącego się 
budynku, plagi gryzoni i nocnych 
libacji.

O problemie poinformowany 
został przez mieszkańców Grzegorz 

Urząd miejski w Łęczycy 
ogłosił konkurs na sta-

nowisko dyrektora Zieleni Miejskiej. 
Wakat na tym stanowisku jest od 
czerwca, kiedy zwolniono ostat-
niego z szefów jednostki, Karola 
Niewiadomskiego. Mieszkańcy oraz 
pracownicy ZM spekulują, kto teraz 
będzie zarządzał jednostką.

Przez ostatnie pół roku “Zielenią” 
kierowała zastępca dyrektora Sylwia 
Doniak. Wszystko wskazuje na to, 
że w pierwszej połowie grudnia 
(dokumenty aplikacyjne można 
składać do 7 grudnia) na stanowisku 
pojawi się nowa osoba. Nowa, albo 
nie. Mieszkańcy zainteresowani 
urzędowymi sprawami snują domy-
sły, że dyrektorem ponownie może 
zostać wybrany Adam Kujawa, który 

jednostką kierował przez 3 lata - od 
lipca 2012 r. do lipca 2015 r. 

- Dopiero co miasto ogłosiło konkurs 
na dyrektora Zieleni Miejskiej, a już 
mieszkańcy zaczepiają mnie na ulicy 
i pytają, czy do jednostki wróci zwol-
niony przez burmistrza Lipińskiego 
dyrektor. Nie mam takich informacji, 
ale o tym, że pan A. Kujawa może 
wrócić na stanowisko dyrektora słyszę 
po kilka razy dziennie. Jeżeli złoży 
dokumenty aplikacyjne, a ma do tego 
prawo jak każdy, kto spełnia wymaga-
nia formalne, to być może tak będzie. Z 
tego co słyszę, opinia mieszkańców jest 
jednak taka, że na 99% to ten pan będzie 
dyrektorem. Zobaczymy, jak zostanie 
rozstrzygnięty konkurs - komentuje 
rady Zenon Koperkiewicz. 

(zz)

Schronisko dla psów w 
Łęczycy przeszło jesien-

no-zimową kontrolę. Przytulisko jest 
przygotowane na nadejście mrozów.

Jak powiedział nam Jacek Łuczak z 
łęczyckiego schroniska, wyniki kontro-
li były pozytywne.

- Nie było zastrzeżeń do naszej pracy, 
to dla nas ważne. Zawsze staramy się, 
żeby psy miały u nas dobrze. Kojce i 
podesty już od jakiegoś czasu są wy-
sypane słomą, żeby zwierzaki miały 
cieplej. Jeszcze tylko nie wieszaliśmy 

Nie minął jeszcze 
miesiąc od zakoń-

czenia remontu ulicy M. Ko-
nopnickiej, a już pojawiają się 
problemy. Jedna z wysepek dla 
pieszych została uszkodzona 
przez dostawczy samochód. 
Łęczycanie zwracają uwagę na 
istotne niedociągnięcia.

Jak relacjonują mieszkańcy, z któ-
rymi rozmawialiśmy, w połowie 
ubiegłego tygodnia na wysepkę 
najechał dostawczy bus skręcający 
w prawo z łącznika pomiędzy ulicą 
M. Konopnickiej a Dominikańską. 
Gdy zorientował się, że wjechał na 

Zawinił kierowca a może wykonawca inwestycji?
wysepkę, gwałtownie zahamował. 
Zdemolowana została ułożona na niej 
kostka brukowa. 

- Nawet ślady wskazują na taki 
przebieg tej sprawy, zresztą sąsiad to 
widział. Kierowca pewnie się zagapił 
i wysepki nie zauważył - mówi jeden 
z mieszkańców.

Kolejny łęczycanin zwraca uwagę 
na jakość wykonania wysepki.

- Widać gołym okiem, że kostka 
ułożona jest tylko na piachu, jak to ma 
się usztywnić? Oczywiście nikt nie 
zakładał, że po wysepce będą jeździły 
samochody, ale długo nie trzeba było 
czekać, żeby do takiej sytuacji doszło 

- dodaje kolejny mieszkaniec.
Łęczycanie mówią też, że wysepki 

dla pieszych powinny zostać ozna-
kowane, przynajmniej znakami 
pionowymi.

- Wszystkie wysepki dla pieszych, 
jakie widziałem były odpowiednio 
oznakowane, zazwyczaj stawia się 
pośrodku słupek ze znakiem wska-
zującym, którą stroną jezdni należy 
jechać. U nas zrobili kopce pośrodku 
ulicy i tyle, a wystarczyłoby chociaż 
na stałe zrobić pachołki. O jakichś 
odblaskach już nawet nie wspomnę. 
Nic dziwnego, że kierowca tego busa 
wysepki nie zauważył - usłyszeliśmy.

W sobotę do-
staliśmy in-
formację, że 
zrujnowa-
na kostka 
na wy-
s e p c e 
była na 
n o w o 
układa-
na, po-
nownie 
na piasku. 

(zz)

Kto będzie dyrektorem “Zieleni”?

Skontrolowali schronisko
koców na kojcach, bo nie ma mrozów. 
Jedzenie też już gotujemy, żeby psiaki 
dostawały ciepłe posiłki. Jedyne za-
strzeżenie, jakie pojawiło się podczas 
kontroli dotyczyło przechowywania 
słomy na zewnątrz. Niestety nie mamy 
warunków, żeby trzymać ją pod da-
chem - mówi J. Łuczak.

Do łęczyckiego schroniska przed 
zimą co roku szkoły dostarczają karmę. 
W tym roku także pierwsze dostawy 
już zostały dostarczone.

(zz)

Spółdzielcza inweStycja cieSzy Zamontowane nie-
dawno urządzenia do 

aktywności na świeżym powie-
trzu zyskują sympatię mieszkań-
ców. Strefy fitness to jednak nie 
jedyne formy zagospodarowania 
przyblokowych terenów.

- Pomysł z tymi urządzeniami był 
świetny - przyznaje Andrzej Wit-
czak. - Wystarczy jak na każdym 
sprzęcie poćwiczy się 10 minut, to 
już jest spora gimnastyka i co waż-
ne człowiek korzysta ze świeżego 
powietrza. Ja tu przychodzę dość 
często, lubię ruch. Mam tylko jedną 
obawę, aby chuligani nam tego nie 
zniszczyli.

- Strefy fitness to początek reali-
zacji koncepcji zagospodarowania 
terenów  na cele rekreacyjno-spor-
towe wraz z zielenią, krzewami i 
drzewami, dotyczącej trzech loka-
lizacji: wschodniej strony bloku nr 
7 przy ul. M. Konopnickiej, obszaru 
położonego między blokami 3,5 i 7 
przy ul. M. Konopnickiej oraz tere-

nu za Biedronką przy ulicy Belweder-
skiej - wyjaśnia Jarosław Pacholski, 
prezes SM “Łęczycanka”.

- W chwili obecnej dokonaliśmy 
montażu urządzeń fitness w dwóch 
lokalizacjach. Opracowując koncepcję 
mieliśmy na uwadze wszystkich 
mieszkańców spółdzielni, ich po-
trzeby i oczekiwania. Teren pomię-
dzy blokami M. Konopnickiej 3,5, 
i 7 (gdzie dawniej znajdowała się 
fontanna) jest przeznaczony do od-
poczynku z nasadzeniami zieleni i 
wyznaczeniem ścieżek spacerowych, 
a od strony wschodniej bloku M. 
Konopnickiej 7 jest przeznaczony 
na sport i rekreację. Z racji wielkości 
obszaru do zagospodarowania za 
Biedronką przy ul. Belwederskiej, 
zostały połączone dwie funkcje: strefa 
sportowo – rekreacyjna i strefa od-
poczynku - mówi Mateusz Olczak, 
prezes techniczny.

Zadania realizowane są ze środ-
ków własnych spółdzielni, dlatego 
będą wykonywane etapami. “Łęczy-

canka” szuka też innych możliwości 
finansowania.

- Do tej pory uzyskaliśmy, jako 
jedna z niewielu spółdzielni w 
Polsce, dotację z fundacji „ORLEN – 
DAR SERCA” na stojaki rowerowe, 
a doposażenie placów zabaw dla 
dzieci - zakup tablic informacyjnych 
został sfinansowany przez Towa-
rzystwo Ubezpieczeniowe UNIQA 
w ramach funduszu prewencyjnego 
– dodaje prezes Jarosław Pacholski. 

(mku)

Andrzej Witczak chętnie korzysta z urządzeń

W ruderze są szczury i kloszardzi
Góra, radny gminy Łęczyca. 

- Usłyszałem, że w tym bałaganie 
zalęgły się szczury. Jak wiemy, to 
nic przyjemnego. W dodatku taki 
pustostan to idealne miejsce na 
pijackie libacje czy pomieszkiwanie 
na dziko. Pomijając fakt niewygod-
nych lokatorów, ten 
budynek po prostu 
jest w tragicznym 
stanie i stwarza duże 
zagrożenie. Uwa-
żam, że PKP, które są 
właścicielem obiektu 
powinny w końcu za-
interesować się swoim 
majątkiem. Planowana 
jest modernizacja linii kolejowej, 
a tuż przy torach stoi taka ruina - 
mówi samorządowiec. - Zwróciłem 
się z prośbą do wójta gminy Łęczy-
ca, aby z urzędu wyszło pismo w 
tej sprawie do właściciela budynku.

Zapytaliśmy włodarza gminy 
czy spojrzał przychylnym okiem na 
prośbę radnego.

- Oczywiście, na początku tygo-
dnia wysłaliśmy do Polskich Kolei 

Państwowych pismo 
aby przedstawić pro-
blem. Oczekujemy 
podjęcia działań w 
zakresie poprawy 

bezpieczeństwa przy obiekcie w 
Gawronach. Chcielibyśmy, aby 
budynek został albo wyremonto-
wany, albo rozebrany. Ruina grozi 
zawaleniem i stwarza zagrożenie 
dla okolicznych mieszkańców. 
Mam nadzieję, że PKP podejmie 
odpowiednie działania - usłyszeli-
śmy od Jacka Rogozińskiego, wójta 
gminy Łęczyca.

(zz)

Radny G. Góra oczekuje, że PKP 
przychyli się do oczekiwań urzędu 
gminy
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Nowe wzory
Ceny producenta

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

www.meblesiadaczka.pl
[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.

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

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

Największy wybór mebli w regionie!

Łęczyca , al. Jana Pawła II 7

SALON NISKICH CEN!
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Łęczyca

Łęczyca

Gm. Łęczyca Wójt Jacek Rogo-
ziński od czwartku 

ma zastępcę. Wybrał na to sta-
nowisko Monikę Kilar-Błaszczyk, 
która w ostatnich wyborach samo-
rządowych przegrała walkę o fotel 
burmistrza miasta Łęczyca. 

Monika Kilar-Błaszczyk w urzę-
dzie gminy Łęczyca już pracowała. 
Od końca lutego 2015 roku do 20 lipca 
2017 roku była sekretarzem gminy. 
Ostatnie półtora roku spędziła na 
pracy w urzędzie miasta Łęczyca jako 
osoba wykonująca zadania i kom-

W szkole muzycznej 
w Łęczycy trwa ge-

neralny remont. Ze starego bu-
dynku pozostaną jedynie mury. 
Firma z Kłodawy ma pełne ręce 
roboty. 

Elewacja została już ocieplona 
i otynkowana, wymieniono też 
stare okna. Z zewnątrz budynek 
już prezentuje się całkiem nieźle. 
Gorzej jest w środku. Ekipa re-
montowa demontuje praktycznie 
wszystko. 

- To stary, około 100-letni bu-
dynek. Zakres robót jest ogrom-

Monika Kilar-Błaszczyk 
zastępcą wójta gminy Łęczyca

petencje burmistrza. Od czwartku 
znów pracuje na parterze budynku 
przy ulicy M. Konopnickiej. Wójt 
zatrudnił ją jako swojego zastępcę.

- Potwierdzam, że pani Monika 
Kilar-Błaszczyk została wicewójtem 
gminy Łęczyca. Nie ukrywam, że 
ostatnie 3 lata, kiedy byłem bez za-
stępcy, to okres wzmożonej, ciężkiej 
pracy. Cieszę się, że teraz jest ktoś, kto 
pomoże mi w obowiązkach, bo przed 
nami wiele inwestycji - komentuje 
wójt Jacek Rogoziński.

(zz)

najpierw demolka, później odbudowa
ny. Wymieniliśmy już 
instalacje elektryczną 
i grzewczą, kończy-
my prace rozbiórko-
we. Wszystkie podło-
gi i stropy były stare, 
wypełnione trzciną. 
Zdemontujemy je cał-
kowicie i odbudujemy 
w nowej technologii. 
Zrywamy tynki ze 
ścian, robimy izolację 
od wilgoci. Wykonamy 
wygłuszenie sal i drzwi. 
Generalnie zostaje tylko 

konstrukcja nośna i 
schody. Konserwa-
tor zabytków, który 
nas nadzoruje nie 
pozwolił ich wymie-
nić, więc zostaną od 
spodu zabezpieczone 
p. poz. a z wierzchu 
je odnowimy. Wstęp-
nie pracy miało być 
mniej, ale z uwagi że 
jest to szkoła, należy ją 
odpowiednio zabez-
pieczyć, również pod 
kątem przeciw poża-

rowym - mówi Andrzej Gąsiorow-
ski, brygadzista. - Kiedy skończymy 
inne zlecenie, docelowo będzie tutaj 
pracowało 40 osób. Wtedy na pewno 
praca pójdzie znacznie szybciej. 
Niedługo będziemy robić rozruch 
instalacji grzewczej, żeby tynki i 
posadzki szybciej schły. 

Prace w szkole muzycznej rozpo-
częły się pod koniec września. Po-
trwać mają do czerwca przyszłego 
roku. Zatem przyszły rok szkolny 
młodzi muzycy rozpoczną w zu-
pełnie odmienionej szkole. Obecnie 
zajęcia prowadzone są w Szkole 
Podstawowej nr 4 w Łęczycy. 

Koszt inwestycji to blisko 2 mln 
zł. Szkoła uzyskała dotację unijną 

Andrzej Gąsiorowski 
przyznaje, że zakres 
robót jest ogromny

z programu termomodernizacji 
sieci szkół szkolnictwa arty-
stycznego. Dodatkowo pieniądze 
przekazało dla placówki również 
Ministerstwo Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego. 

(zz)

Na Kilińskiego wylewają asfalt
Po zakończeniu 
robót ziemnych, drogowcy remontujący ulicę Kilińskiego przystąpili do dal-szego etapu prac. Pod koniec ubiegłego tygodnia rozpoczęło się wylewanie asfaltu. 

Robotnicy asfaltowanie zaczęli od skrzyżowania z drogą krajową 91 i przesuwają się w stronę ulicy Dominikańskiej. To dobra wia-domość dla zmotoryzowanych mieszkańców i osób przyjezd-nych, którzy przez zamknięcie ulicy Kilińskiego musieli jeździć objazdami. Kiedy na remontowa-nej ulicy wylewany jest asfaltowy 

dywanik, to znak, że do zakoń-czenia prac coraz bliżej. 
Przy okazji przebudowy ulicy Kilińskiego, przy miejskim tar-gowisku zamontowano barierki ochronne w miejsce słupków z łańcuchami. Z pewnością popra-wią one bezpieczeństwo miesz-kańców.

(zz)



4 26 LISTOPADA 2018
Nowy 
Tygodnik 
Regionalny pierWsze sesje noWych samorządóW

Łęczyca

Wybory samorządowe w gminie 
Łęczyca rozstrzygnięto już w 
pierwszej turze, na kolejną ka-
dencję powtórnie został wybrany 
wójt Jacek Rogoziński.

Zgodnie z obowiązującym pra-
wem samorządowym kadencja 
2014-2018 zakończyła się 16 listopa-
da, stąd w ubiegły poniedziałek w 
gminie Łęczyca odbyła się inaugu-
racyjna sesja rady gminy, w skład 
której weszło tylko 5 nowych rad-
nych, pozostałe 10 osób kontynuuje 
pracę w samorządzie gminnym. 

Sesję otworzył radny senior Jan 
Michalak, który prowadził obrady 
do momentu wyboru nowego prze-
wodniczącego, którym ponownie 

W sali konferencyjnej 
urzędu miejskiego 

w Łęczycy odbyła się sesja in-
auguracyjna Rady Miejskiej w 
Łęczycy kadencji 2018-2023. 
Po otwarciu posiedzenia przez 
radnego seniora Zenona Ko-
perkiewicza, przewodnicząca 
Miejskiej Komisji Wyborczej 
Jolanta Marciniak wręczyła rad-
nym zaświadczenia. Następnie 

Ogólnopolskie media 
licznie przyjechały 
na inauguracyjną se-
sję do urzędu gminy 
w Daszynie. To za 
sprawą nietypowej 
w skali kraju sytuacji, 
w której wójt wygrał 
wybory przebywa-
jąc w areszcie i na 
najważniejszą sesję 
nowego samorzą-
du nie mógł przyje-
chać. Mimo wniosku 
o przepustkę, któ-
ry złożył wójt elekt 
Zbigniew Wojtera, 
Prokuratura Krajowa 
nie wyraziła zgody, 
by wybrany przez mieszkańców 
włodarz Daszyny wziął udział w 
uroczystej sesji. Co ze ślubowaniem 
naszego wójta? - pytają mieszkańcy.

Pierwsza sesja samorządu gminy 
Daszyna była uroczysta, choć na 
twarzach samorządowców radości nie 
było. Sytuacja wesoła nie jest. Wójt elekt 
przebywa w areszcie od kilku miesięcy. 
Prokuratura postawiła mu ponad 90 
zarzutów i twierdzi, że włodarz Da-
szyny mógł kierować zorganizowaną 
grupą przestępczą wyłudzającą dotacje 
z ARiMR w Łęczycy. Mimo trudnej 
sytuacji, mieszkańcy gminy za wójtem 
stoją murem. W licznych rozmowach 
podkreślają, że gmina lepszego wło-
darza nie miała. 

Podczas piątkowej sesji zastępca wój-
ta Mariusz Gralewski odczytał pismo 
z Prokuratury Krajowej.

- „Uprzejmie informuję, iż Pana 
wniosek z dnia 8 listopada 2018 r., 
o podjęcie działań mających na celu 
przetransportowanie Pana Zbignie-
wa Wojtery w dniu 23 listopada 
2018 r. do siedziby Urzędu Gminy 

Burmistrz złożył ślubowanie
dokonano wyboru przewodni-
czącego Rady Miejskiej, którym 
został radny Andrzej Domagała 
oraz wiceprzewodniczącej, na 
którą wybrano radną Lidię Kel-
ler. Na zakończenie uroczystej 
sesji, burmistrz Paweł Kulesza 
złożył ślubowanie. Przedstawił 
również swojego zastępcę Woj-
ciecha Czaplija. 

info.: UM Łęczyca
Radny Andrzej Domagała został 
wybrany przewodniczącym Rady 
Miasta Łęczyca

Cała Polska patrzyła 
na sesję w Daszynie

Zastępca wójta Mariusz Gralewski odczytał pismo 
z Prokuratury Krajowej

Daszyna, w celu wzięcia przez nie-
go udziału w pierwszej sesji nowo 
wybranej Rady Gminy oraz złożenia 
ślubowania, na gruncie przepisów z 
dnia 8 marca 1990 roku o samorzą-
dzie gminnym, nie może zostać roz-
poznany pozytywnie. (...) O potrzebie 
podjęcia działań zmierzających do 
wskazania przez Prezesa Rady Mini-
strów osoby, która przejmie zadania 
i kompetencje wójta gminy Daszyna 
poinformowano odrębnym pismem 
Wojewodę Łódzkiego”.

Kto więc będzie rządził gminą? Nie 
wiadomo. M. Gralewski poinformo-
wał, że wójt elekt ma 3 miesiące na 
złożenie ślubowania od daty ogłoszenia 
wyników wyborów. Póki co, nie wiado-
mo też czy wojewoda wyznaczy osobę, 
która będzie rządzić gminą. 

Radni nowej kadencji złożyli ślu-
bowanie i wybrali przewodniczącą 
rady. Została nią Beata Malarska w 
towarzystwie dwóch wiceprzewodni-
czących: Jarosława Kińskiego i Roberta 
Modrzyńskiego. 

(mku)

Ogólnopolskie media przyjechały na inauguracyjną sesję do UG w Daszynie

SeSja rady powiatu nieSpokojna

Radni PiS opuścili obrady
Radni powiatu łęczyckiego pod-
czas pierwszej sesji złożyli ślu-
bowanie a potem przystąpili do 
wyborów przewodniczącego, 
wiceprzewodniczących, starosty, 
wicestarosty i członków zarządu.

Po złożeniu ślubowania przez 
radnych najważniejszą czynnością 
jest wybór przewodniczącego. Jako 
jedynego kandydata na tę funkcję 
zgłoszono Sławomira Biniewicza. 
Przewodniczący komisji skrutacyj-
nej, wybranej w celu przeprowadze-
nia wyborów, przedstawił regulamin 
i zasady głosowania. Już wówczas 
nie sposób było nie zauważyć, że w 
radzie istnieje wyraźny podział  na 
8-osobowy klub PiS i przedstawicieli 
pozostałych komitetów wyborczych 
w liczbie 9 osób. Wynik pierwszego 
głosowania nie przyniósł rozstrzy-
gnięcia, bowiem kandydat na prze-
wodniczącego uzyskał 8 głosów „za” 
przy 7 przeciwnych, 1 nieważnym i 
1 bez skreślenia.

- W takiej sytuacji radny Sławomir 
Biniewicz, nie otrzymał wymaganej 
liczby 9 głosów, czytał przewodniczą-
cy komisji Zbigniew Marczak.

Powtórnie przystąpiono do zgła-
szania kandydatów i tym razem, 
podobnie jak poprzednio zgłoszono 
tylko jedną kandydaturę Sławomira 
Biniewicza. Drugie głosowanie 
przyniosło rozstrzygnięcie, kandydat 
otrzymał 9 głosów „za” czyli bez-
względną większość ustawowego 
składu rady. 

Działając w oparciu o statut po-

wiatu, rada powinna dokonać wybo-
ru dwóch wiceprzewodniczących i 
wówczas pojawił się pierwszy problem, 
ponieważ zgłaszani kolejno radni 
odmawiali uczestnictwa w wyborach. 
Ostatecznie jedynym radnym, który 
wyraził zgodę na kandydowanie na 
wiceprzewodniczącego był Edward 
Cymer, który w wyniku tajnego 
głosowania uzyskał 10 głosów „za”. 
Niestety, mimo wielokrotnych zapytań 
przewodniczącego S. Biniewicza, nikt z 
radnych nie wyraził zgody na kandy-
dowanie na drugiego wiceprzewodni-
czącego. W tej sytuacji radny Wojciech 
Zdziarski wniósł wniosek formalny o 
rozszerzenie porządku obrad o wybór 
starosty, wicestarosty i członków zarzą-
du. Wniosek kwestionowali radni z PiS, 
podkreślając, że działanie polegające na 
pominięciu wyborów drugiego prze-
wodniczącego jest złamaniem statutu.

- Nie możemy wyrazić zgody na 
działanie niezgodne z prawem, jeżeli w 
statucie powiatu łęczyckiego jest mowa 
o dwóch wiceprzewodniczących to tylu 
powinno zostać wybranych - mówił 
radny Zbigniew Marczak. - Dlatego 
proponujemy przerwę w obradach sesji 
do poniedziałku. 

W głosowaniu, większość uzyskał 
wniosek radnego W. Zdziarskiego, na 
co reakcją było opuszczenie sali obrad 
przez 8 radnych PiS.

- Ze względu na fakt, że w sesji 
uczestniczy wymagana ustawowa 
większość rady, w liczbie 9 osób, przy-
stępujemy do realizacji rozszerzonego 
porządku obrad, stwierdził przewod-

niczący S. Biniewicz.
W wyniku kolejnych wyborów 

starostą powiatu łęczyckiego został 
radny Janusz Mielczarek, wicesta-
rostą - radny Wojciech Zdziarski. Do 
składu zarządu wybrano oprócz sta-
rosty i wicestarosty, radnych: Zenona 
Dąbrowskiego, Krzysztofa Hopalu-
ka i Małgorzatę Raczkiewicz.

Rada w drodze głosowania uchwa-
liła wynagrodzenie starosty J. Miel-
czarka, ustalając 4700 zł wynagro-
dzenia zasadniczego, 1900 zł dodatku 
funkcyjnego, 40% dodatku specjal-
nego czyli kwotę 2640,00 zł i dodatek 
stażowy zależny od potwierdzonego 
stażu pracy.

- W najbliższym czasie wróci-
my do tematu zapisu statutowego 
dotyczącego liczby wiceprzewod-
niczących. W tym zakresie istnieją 
dwie możliwości, albo rada dokona 
wyboru albo zmieni zapis mówiący 
o dwóch wiceprzewodniczących - 
dodał przewodniczący rady powiatu 
łęczyckiego. 

(mku)    

Bez zmian w gminie łęczyca
został Włodzimierz Starzyński. 
Był jedynym kandydatem na tę 
funkcję. Podobnie nie ma zmian na 
stanowisku wiceprzewodniczącej 
rady, tak jak w poprzedniej kadencji 
została nią Jadwiga Frątczak. Wójt 
Jacek Rogoziński złożył ślubowa-
nie na nową kadencję.

Nowym elementem obrad obo-
wiązującym na podstawie zmian 
w ustawie o samorządzie gminnym 
jest elektroniczny zapis posiedzeń 
rady, stąd też radni  głosowali za 
pomocą przycisków. Jak powie-
dział nam wójt Jacek Rogoziński, 
montaż systemu kosztował gminę 
ok.12 tys. zł.

(mku)
Włodzimierz Starzyński dalej 
będzie szefem Rady Gminy Łęczyca

Starostą powiatu łęczyckiego 
został Janusz Mielczarek
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Sezon grzewczy na 
dobre się rozpoczął. 

Z kominów coraz częściej wydo-
bywa się ciemny dym. W Łęczycy 
nie brakuje domów ogrzewanych 
starą instalacją CO. Do redakcji za-
dzwoniła jedna z mieszkanek, aby 
zwrócić uwagę na duże zadymienie 
na osiedlu 22 lipca. 

- Codziennie po godzinie 16, kie-
dy ludzie wracają z pracy na całym 
osiedlu 22 lipca zaczyna się kopcić 
z kominów. Najgorzej jest na ulicy 
Altera. Nie mogę zrozumieć, dlaczego 
mieszkańcy palą jakimiś śmieciami, 
przecież trują wszystkich wokół i 
samych siebie. Idąc popołudniu przez 
osiedle naprawdę trudno się oddycha 
- usłyszeliśmy. - Teraz są duże możli-
wości wymiany źródeł ciepła, są duże 
dofinansowania na ten cel, mimo 
to niewiele osób się na to decyduje. 
Chcę nagłośnić tę sprawę, bo chodzi o 
zdrowie nas wszystkich. Niech osoby, 
które wrzucają do pieców wszystko, 
co tylko da się spalić, zastanowią się 
nad tym, co robią.

O problemie zasygnalizowanym 
przez naszą czytelniczkę rozmawia-
liśmy w straży miejskiej. Funkcjo-
nariusze mają obowiązek reagować 

Piątkowe przedpo-
łudnie wstrząsnę-

ło mieszkańcami Daszyny. W 
przydrożnym rowie, w pobliżu 
oczyszczalni ścieków znaleziono 
ciało mężczyzny. Lekarz stwierdził 
zgon. Dopiero sekcja zwłok da 
odpowiedź na pytania o przyczynę 
śmierci  56-letniego mieszkańca 
Sławoszewa. 

Około godziny 10 Centrum Powia-
damiania Ratunkowego poinformo-
wało służby ratunkowe o najpraw-
dopodobniej martwym mężczyźnie 
leżącym w jednym z przydrożnych 
rowów w miejscowości Daszyna. 
Przybyły na miejsce zdarzenia lekarz 
z Zespołu Ratownictwa Medycznego 
stwierdził zgon. Na miejscu była 
policja oraz dwa zastępy strażaków 
zabezpieczające miejsce zdarzenia. 

W roWie znaleziono 
martwego mężczyznę

Mężczyzna był znany w okolicy. Bez 
problemu dowiedzieliśmy się, że w 
przydrożnym rowie zmarł 56 – letni 
Zdzisław K.

- Był samotnym, bezdzietnym 
kawalerem. Ostatnio często bywał 
w okolicy minimarketu w Daszynie 
- mówi jeden z mieszkańców.

Słowa mężczyzny potwierdza 
sąsiadka zmarłego, mieszkanka 
Sławoszewa.

- Często chodził w stanie wska-
zującym na spożycie alkoholu. Nie 
wiadomo co się stało, że umarł w 
przyrożnym rowie - zastanawia się 
kobieta. - Może zrobiło mu się słabo 
i się przewrócił, po czym doszło do 
wychłodzenia organizmu, a może po 
upadku utopił się, bo w rowie stała 
woda. Bez względu na wszystko, to 
ogromna tragedia. Taka śmierć to coś 

strasznego.
Jak do tej pory 

nieznane są oko-
liczności zdarze-
nia, nie wiado-
mo też, czy do 
śmierci męż-
czyzny mogły 
przyczynić się 
osoby trzecie. Ro-
dzina przybyła na 
miejsce tragedii była 
wstrząśnięta widokiem 
zmarłego.

- Zobaczyłam przeraźliwą, białą 
wręcz twarz z wyraźnymi ślada-

mi pogryzienia 
w okolicy ucha 

i ręki. Nie wiem, 
co się stało. W są-

siedztwie znajduje się 
oczyszczalnia ścieków, 

może to szczury...- mówi bratanica 
zmarłego mężczyzny.

Okoliczności i przyczyny zgonu jak 
również odpowiedzi na szereg pytań 
wyjaśni postępowanie prowadzone 
przez miejscową prokuraturę oraz 
sekcja zwłok, która ma się odbyć na 
początku tygodnia.

(mku)

Pomnik w Topoli wyremontowany
Zakończono prace remontowe i 
konserwatorskie pomnika upamięt-
niającego żołnierzy poległych w 
obronie ojczyzny w 1939 r., który 
znajduje się na terenie XIX wiecznego 
cmentarza rzymskokatolickiego w 
Topoli Królewskiej. Na ten cel Gmina 
Łęczyca pozyskała dofinansowanie ze 

środków Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego pochodzących z Fundu-
szu Promocji Kultury w kwocie 22 609 
zł. W ramach zadania przeprowadzono 
szereg prac, które pozwoliły na za-
bezpieczenie pomnika przed dalszym 
niszczeniem. Pomnik powstał w latach 
60-tych XX wieku i od tego czasu nie był 

poddawany profesjonalnym pracom 
remontowym. Z tego powodu jego 
stan techniczny nie był najlepszy. 
Pomnik wymagał podjęcia natych-
miastowego remontu.

MieSzkańcy alarMują

sąsiedzi palą czym popadnie

na każde tego typu zgłoszenie, ale 
potrzebują na to zgody burmistrza.

- Strażnik miejski może skontrolo-
wać posesję jeżeli jednostka posiada 
upoważnienie od burmistrza. Na tę 
chwilę nie było jeszcze potrzeby, aby o 
nie występować, bowiem w tym sezo-
nie grzewczym nie mieliśmy jeszcze 
żadnego zgłoszenia o uciążliwym dy-
mie wydobywającym się z kominów. 
Niemniej, sezon grzewczy niedawno 
się rozpoczął i takie zgłoszenia mogą 
się pojawić. W tym tygodniu porozma-
wiam z burmistrzem o upoważnieniu 
nas do kontrolowania palenisk - mówi 
Tomasz Olczyk, komendant straży 
miejskiej w Łęczycy. - Jeżeli mieszkańcy 
zauważą i poczują, że z komina leci 
dym wskazujący na to, że w piecu spa-
lane są np. śmieci, proszę o zgłoszenie 
tego do naszej jednostki.

Problem polega na tym, że straż 
miejska w Łęczycy, z uwagi na małą 
liczbę funkcjonariuszy, pracuje tylko 
do godziny 15. Kontrole kotłowni 
nie będą zatem mogły odbywać się 
popołudniami, czyli wtedy, kiedy 
mieszkańcy wracają z pracy i rozpa-
lają w piecach. 

(zz)

Komendant straży miejskiej mówi 
o zasadach kontrolowania palenisk

Nasza czytelniczka twierdzi, że 
na osiedlu 22 lipca sytuacja jest 
poważna
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Teren pomiędzy ul. 
Wiśniową a Jana 

Pawła II podczas modernizacji 
pobliskiego skrzyżowania był 
wykorzystywany do składowania 
odpadów budowlanych. Dość 
szybko na wysypisko zaczęły 
trafiać inne odpady. 

Wokół wysypiska kilka tabliczek 
informuje o zakazie wyrzucania 
śmieci. Jest też informacja, że teren 
jest monitorowany. Jednak to nic 
nie daje. Najprawdopodobniej pod 
osłoną nocy niektórzy podrzucają 
w tym miejscu różne odpady. 
Gdy ostatnio byliśmy na miejscu, 
przy hałdach piachu można było 

Psa, który ugrzązł w błotnistej mazi na terenie 
zbiornika Jeziorsko, ratowali strażacy. Akcja za-
kończyła się powodzeniem. Zwierzę wyciągnięto 
z pułapki i szybko przekazano właścicielce.  Akcja 
została przeprowadzona w części zbiornika, w 
której obecnie nie ma wody, a błotniste podłoże 
zamieniło się w zdradliwe bagno. By dostać się do 
uwięzionego psiaka, strażacy musieli  użyć prze-
nośnych drabin, by zbudować z nich swoistego 
rodzaju most. Akcja była nietypowa. Przypomi-
nała te prowadzone na zamarzniętych zbiornikach 
wodnych. Z tym, że tutaj zagrożenie sprawiało 
błotniste podłoże.

Do szoku-
jącego zda-

rzenia doszło pod Poddębicami 
w miejscowości Dzierzązna. 
Pijany kierowca po-
trącił rowerzystę, 
po czym odje-
chał z miejsca 
wypadku nie 
udzielając 
p o m o c y 
p o s z ko -
dowane-
mu. Ro-
werzysta 
w stanie 
ciężkim tra-
fił do szpi-
tala. Walczy o 
życie. 

Było kilka minut 
po godzinie 16. Na pro-
stym odcinku drogi opel, za kie-
rownicą którego siedział 46-latek, 
wjechał w 60-letniego rowerzystę. 
Siła uderzenia była duża. Kierow-
ca uciekł, jednak jeszcze tego sa-

Prawie pół roku 
temu zdewastowana 

została miejska toaleta ustawiona 
w pobliżu placu targowego. Do tej 
pory nie przeprowadzono remontu. 
Dlaczego?

„Naprawa toalety zostanie zrefundo-
wana ze środków firmy ubezpieczenio-
wej, gdyż obiekt ten jest ubezpieczony. 

Uciekł z miejsca wypadku

Prokurator Wojtysiak informuje, że sprawca wypadku został 
aresztowany na okres 3 miesięcy 

mego dnia został zatrzymany przez 
policjantów. Śledztwo prowadzi 
prokuratura w Poddębicach. 

- Kierowca opla ma orzeczo-
ny areszt na okres 3 mie-

sięcy – mówi Marek 
Wojtysiak, zastęp-

ca prokuratora 
rejonowego w 

Poddębicach. 
- Prowadzi-
my śledztwo 
dot .  prze -
stępstwa, bo-
wiem pijany 
46-latek, któ-

ry miał w or-
ganizmie pra-

wie 1,7 promila, 
powodując wypa-

dek uciekł z miejsca 
zdarzenia i nie udzielił 

poszkodowanemu pomocy. Grozi 
mu do 12 lat pozbawienia wolności. 

Jak udało nam się dowiedzieć, 
stan rowerzysty jest bardzo po-
ważny. 60-latek walczy o życie. 

Niestety, na drogach powiatu nie 
była to pierwsza sytuacja w której 
sprawca uciekł z miejsca zdarzenia. 
Policja w Poddębicach informuje, że 
od początku tego roku odnotowano 
6 zdarzeń z udziałem pieszych 
(potrącenie). 

- Sprawcą jednego z nich był 
pieszy. W dwóch przypadkach 
sprawca zdarzenia oddalił się z 
miejsca wypadku. Na szczęście nie 
było ofiar śmiertelnych – mówi st. 
sierż. Sylwia Kaźmierczak, rzecznik 
poddębickiej policji. 

(ps)

coraz więcej śmieci

zauważyć popękane, ceramiczne 
płytki, stare wiadra, kartonowe 
pudła i folie. 

O sprawie poinformowaliśmy 
urząd miasta. Jaki jest komentarz 
władz Uniejowa? 

- Docierają do mnie informacje 
o zanieczyszczaniu tego terenu – 
mówi burmistrz Józef Kaczmarek. 
- Szczególnie odpady są podrzucane 
od strony domostw. Zwrócimy 
oczywiście uwagę na to, aby ten 
proceder ukrócić. W przyszłości 
teren zostanie uporządkowany, bo 
w tym miejscu planujemy zrobić 
parking. 

(ps)

nietypowa akcja 

Kiedy remont wc?
Sprawa jest w toku. Przygotowywane 
jest zapytanie cenowe w celu wyłonie-
nia wykonawcy prac” - czytamy w 
odpowiedzi przesłanej z poddębickie-
go magistratu. 

Kompletnie zdewastowana została 
znaczna część elewacji płatnej toalety, 
która jest w coraz bardziej opłakanym 
stanie. Nie ma płytek a konstrukcja 

została naruszona. Także wewnątrz 
przybytek nie prezentuje się dobrze. 

Toaleta miejska w Poddębicach 
działa od listopada 2013 r.  Koszt jej 
wybudowania wyniósł 250.589,65 zł. 
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Wielu poddębiczan zastanawia 
się, czy gmina jest dobrze przy-
gotowana do nadejścia zimy 
przede wszystkim w związku z 
właściwym utrzymaniem dróg. 

- Gmina Poddębice w 2017 roku 
przeprowadziła postępowanie 
przetargowe na „Zimowe utrzyma-
nie dróg i ulic gminnych będących 
w zarządzie gminy Poddębice 
w okresie zimowym od dnia 1 
stycznia 2018 do dnia 31 grudnia 
2019 r. - informuje Magdalena Ja-
worska z poddębickiego magistra-
tu.  - Utrzymaniem dróg i ulic na 
terenie miasta zajmuje się Miejskie 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i 

Kilka pomników zo-
stało zniszczonych 

na cmentarzu, po tym jak na 
groby przewróciło się drzewo. 
Jeden z parafian pokazał nasze-
mu reporterowi, że na terenie 
nekropolii rośnie jeszcze kilka 
znacznie przechylonych drzew. 
Mieszkaniec Uniejowa negatyw-
nie ocenia też fakt, że na cmen-
tarz może teraz wejść każdy. 

- Przy wejściu na cmentarz był 
remont filarów, jednak jak do 
tej pory nie wstawiono bramy i 
furtki. Dlatego na cmentarz każdy 
może teraz bez najmniejszych kło-
potów 

Podczas pierwszej sesji rady miejskiej w Poddębicach kadencji 
2018-2023 radni złożyli ślubowanie, a następnie wybrali ze swojego 
grona przewodniczącego i wiceprzewodniczących. 

Podobnie jak w poprzedniej kadencji funkcję przewodniczącego 
pełnił będzie Paweł Gogulski. Wiceprzewodniczącymi zostali Paweł 
Plewiński i Sławomir Stelmasiak, którzy także w latach 2014-2018 
piastowali to stanowisko. Na pierwszej sesji nowej rady ślubowanie 
złożył również Piotr Sęczkowski, który po raz czwarty został burmi-
strzem Poddębic.

W skład rady wchodzą: Paweł Gogulski, Paweł Plewiński, Sławomir 
Stelmasiak, Jacek Bienias, Emilia Błaszczyk, Bogumił Jóźwiak, Włodzi-
mierz Jurkiewicz, Bogumił Kabaciński, Andrzej Lodziński, Ireneusz 
Napieraj, Dariusz Szewczyk, Halina Tomczyk, Andrzej Twardowski, 
Tomasz Walczyk, Stanisław Wiaderek.

 * * *
W sali OSP w Uniejowie odbyła się pierwsza sesja nowo wybranej 

Rady Miejskiej w Uniejowie. Podczas sesji radni złożyli ślubowanie i 
wybrali prezydium. Na kolejną kadencję zaprzysiężony został również 
Burmistrz Uniejowa. W ten sposób Samorząd Miasta i Gminy Uniejów 
rozpoczął VIII kadencję na lata 2018-2023. 

W wyniku tajnego głosowania jednogłośnie przewodniczącym Rady 
Miejskiej w Uniejowie VIII kadencji został radny Mirosław Madajski. 
Prezydium rady dopełnili: Lucjan Łukasik – I wiceprzewodniczący 
rady, Krzysztof Bielawski – II wiceprzewodniczący rady. 

Posiedzenie I sesji Rady Miejskiej w Uniejowie zakończyło złożenie 
ślubowania przez burmistrza Józefa Kaczmarka. W ten sposób Józef 
Kaczmarek oficjalnie rozpoczął swoją piątą kadencję.

Dyrektor Zespołu 
Szkół w Uniejowie 

wybrana została przez nową radę 
starostą powiatu poddębickiego. 
Na Małgorzatę Komajdę zagło-
sowało 10 radnych, Piotr Binder 
– jej kontrkandydat na urząd, 
otrzymał 7 głosów. Kandydatury 
Edyty Michalskiej, która wcze-
śniej brała udział w batalii o fotel 
burmistrza, w ogóle nie było. Jak 
usłyszeliśmy od posła PiS Piotra 
Polaka, to efekt wcześniejszych 
ustaleń. 

- Szanuję ten wybór – powiedział 
nam poseł Polak.

Dla wtajemniczonych decyzja 
samorządowców powiatowych nie 
jest zaskoczeniem. Choć niektórzy 
mogą sceptycznie podchodzić 
do starosty, która jest z Uniejo-
wa. Takiej postawie już w swoim 
pierwszym wystąpieniu przed radą 
sprzeciwiła się M. Komajda.

- Proszę spojrzeć, że w klapie 
mam znaczek z herbem powiatu 
poddębickiego. Nie jest to herb 

Uniejowa. Pra-
gnę podkreślić, 
że wszystkie 
gminy są tak 
samo ważne – 
usłyszeli radni 
powiatowi. 

Nie da się 
jednak ukryć, 
że  Un ie jów 
stał się teraz 
bardzo silnym 
graczem w po-
wiecie. Staro-
sta zapropono-
wała na swo-
jego zastępcę 
Piotra Majera, 
zastępcę bur-
mistrza Unie-
jowa. P. Majer 
uzyskał 10 głosów poparcia, 7 rad-
nych było przeciw. Czy Uniejów 
przejął w powiecie władzę?

- Na 5 członków zarządu powiatu 
poddębickiego, 3 związanych jest z 

Uniejowem – mówi 
Piotr Binder, były 
wicestarosta. - Uwa-
żam, że mieszkańcy 
Poddębic mogą się 
czuć zdezoriento-
wani. Jednak ta-
kie są prawidła 
demokracji. Jeste-
śmy oponentami, 
bo taka jest nasza 
rola. Ale mogę za-
pewnić, że nie bę-
dziemy opozycją 
totalną. 

Członkami za-

rządu (oprócz starosty i wicestaro-
sty) zostali: Beata Przybylska, Piotr 
Kozłowski oraz Zdzisław Cyganiak, 
który rekomendował Małgorzatę 
Komajdę na stanowisko starosty. 

Przewodniczącym rady powiatu 
został Sebastian Romanowski. Wi-
ceprzewodniczącymi rady zostali 
wybrani Andrzej Bartnik i Andrzej 
Krajewski. 

Na koniec sesji starosta wygłosiła 
swoje exposé w którym podkreśliła 
jak ważna jest siła spokoju i pojed-
nania. M. Komajda zaakcentowała, 
że polityka nie może w powiecie 
odgrywać pierwszoplanowej roli. 
I-wsza w historii powiatu poddę-
bickiego kobieta na stanowisku 
starosty poprosiła o współpracę. 
Liczy na wspólne działanie dla 
dobra powiatu. 

(ps) 

Pierwsze sesje nowej rady
w Poddębicach i Uniejowie 

czy zima zaskoczy drogowców?

Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o. 
o. Natomiast na terenie gminy jest to 
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usłu-
gowe Grażyna Kupczyk.

Starostwo wkrótce wybrać ma 
firmę, która będzie odpowiedzial-
na za zimowe utrzymanie dróg 
powiatowych. 

zniSzczone poMniki, otwarta BraMa 

kontrowersje na cmentarzu 

Póki co, brama nie została jeszcze 
zainstalowana 

się dostać. Mam na myśli przede 
wszystkim złodziei. Poza tym już 
kilka razy widziałem jak między 
pomnikami biegają psy – usłyszeli-
śmy od mieszkańca, który pokazał 
nam również miejsce w którym na 
groby runęło drzewo. 

Dowiedzieliśmy się, że tuż przed 
tym zdarzeniem parafia wycięła 
jedno z drzew. Drugie, które ru-
nęło – miało być podlewane przez 
odwiedzających cmentarz żrącą 
substancją. 

- Dlatego to drzewo runęło – 
dodaje nasz czytelnik. - Wiem, że 
proboszcz prowadził rozmowy z 

ubezpieczycie-
lem, ale jaki jest 
ich finał? O to 
trzeba zapytać 
proboszcza. 

Ki lka razy 
dzwoniliśmy do 
ks. proboszcza 
Andrzeja Zie-
mieśkiewicza. 
Niestety, nie 
udało nam się 
porozmawiać 
z duchownym. 

(ps)
Drzewo runęło na 
pobliskie pomniki 

Starostą została Małgorzata Komajda 

Gratulacje 
Małgorzacie 
Komajdzie składa 
Piotr Majer

Mieszkańcy Poddębic 
mogą się czuć 
zdezorientowani – 
uważa Piotr Binder
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Oryginalne potrawy i porady kulinarne
Rozwiązanie krzyżówki z numeru 310: Kradzione nie tuczy.
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* Spotyka się dwóch kolegów. Jeden 
jest wyraźnie smutny. Drugi pyta go: 
– Czego jesteś smutny? 
– No wiesz, porwali mi teściową i 
żądają okupu. 
– Zaraz, zaraz teściową? To co się 
martwisz? 
– Powiedzieli, że jeśli nie dam im okupu, to ją sklonują. 

* * *
* Kto jest najlepszym matematykiem na świecie? 
– Kobieta: dodaje sobie urody, odejmuje lat, mnoży 
dzieci, dzieli łoże. 
A jaki jest najniebezpieczniejszy pocisk na świecie? 
– Kobieta: wpada w oko, rani serce, szarpie nerwy, 
dziurawi kieszeń i wychodzi bokiem. 

* * *
* Strażacy założyli zespół muzyczny. Na pierwszej 
próbie kapelmistrz zadaje pytanie: 
– Jaka jest różnica miedzy fortepianem, a skrzypcami? 
Cisza. Wreszcie jeden z przyszłych muzyków mówi: 
– Fortepian dłużej się pali. 

* * *
* Renatko, zjedz kawałek tortu! 
– Dziękuję, Jureczku, nie chcę. 
– No spróbuj, bardzo smaczny! 
– Nie dziękuję. Ja po osiemnastej już nie jem nic 
słodkiego. 
– Renatko, proszę. 
– Jureczku, ja deserów w ogóle nie jadam…. 
– Żryj ten tort, do cholery! Pierścionek w nim jest 
głupia, żenić się z Tobą chcę! 

* * *
* Dyrektorka domu wczasowego wita w progu wcza-
sowicza: 
– Postaramy się, by czuł się Pan, 
jak u siebie w domu! 
– Zwariowała pani?! 
Ja tu przyjechałem 
wypocząć! 

ZUPA Z ZIELONyCh WARZyW
Składniki:
6 szklanek bulionu warzywnego 
3 cukinie  
20 dag zielonej fasolki szparago-
wej 
1 brokuł 
1 szklanka zielonego groszku 
(może być mrożony) 
sól 
świeżo mielony czarny pieprz 
do podania świeża bazylia
Etapy przygotowania:
Cukinie umyj i osusz. Pokrój na pla-
stry o grubości ok. 2 cm. Brokuł po-
krój na różyczki. Bulion warzywny 
zagotuj. Dodaj wszystkie warzywa i 
zagotuj. Zmniejsz ogień i gotuj pod 
przykryciem ok. 20 minut. Zupę 

zmiksuj na gładki krem. Dopraw solą 
i pieprzem. Zupę nałóż do miseczek i 
udekoruj listkami bazylii. 

PIECZONE POLęDWICZKI 
Z KURCZAKA Z WARZyWAMI 

W SOSIE KOPERKOWyM
Składniki:
3/4 kg polędwiczek z kurczaka 
1 opakowanie (450 g) mrożonych 
warzyw na patelnię z koperkiem  
sól 
świeżo zmielony czarny pieprz 
sos koperkowy:  
2 szklanki mleka 
1 pęczek koperku drobno posieka-
nego 
1 łyżka masła 
1 czubata łyżka mąki 
szczypta świeżo startej gałki musz-
katołowej 
sól 
świeżo zmielony czarny pieprz
Etapy przygotowania:
Piekarnik rozgrzej do 220 stopni. 
Polędwiczki przełóż do miski, dopraw 
solą i pieprzem. Wlej 2 łyżki oleju, 
wymieszaj, by dokładnie pokryły się 
przyprawami i olejem. Duże naczy-
nie żaroodporne wysmaruj olejem. 
Wsyp do niego zamrożone warzywa 

na patelnię z koperkiem . Dopraw 
solą i pieprzem. Wstaw do gorącego 
piekarnika na 15 minut. Przygotuj 
sos beszamelowy: w rondlu rozpuść 
masło, dodaj mąkę i energicznie 
wymieszaj trzepaczką. Smaż przez 
pół minuty (cały czas mieszając). 
Zestaw z ognia, wlej mleko, dokład-
nie wymieszaj, by nie było grudek. 
Postaw rondel ponownie na ogniu i 
doprowadź do wrzenia, dopraw gałką, 
solą i pieprzem. Wymieszaj, zestaw 
z ognia. Dodaj koperek i wymieszaj. 
Z piekarnika wyjmij podpieczone 
warzywa, wymieszaj je, zalej sosem. 
Na wierzchu ułóż polędwiczki. Wstaw 
ponownie do gorącego piekarnika i 
zapiekaj przez 10-12 minut, aż mięso 
się ładnie przyrumieni. Podawaj z 

sałatą z sosem winegret lub sałatką 
pomidorową lub mizerią. 

DWUKOLOROWA BABKA 
CZEKOLADOWO-KOKOSOWA

Składniki:
25 dag mąki pszennej 
25 dag cukru drobnego do wypieków 
20 dag miękkiego masła 
10 dag czekolady deserowej 
3/4 szklanki wiórek kokosowych 
50 ml mleka 
3 dag cukru z prawdziwą wanilią 
4 jajka 
1 czubata łyżka kakao 
2 łyżeczki proszku do pieczenia 
szczypta soli
Etapy przygotowania:
Piekarnik nagrzej do 180 stopni. Cze-
koladę połam na kawałki. Rozpuść w 
kąpieli wodnej - w rondelku zagotuj 
wodę i wstaw do niej miseczkę z cze-
koladą. Podgrzewaj na małym ogniu, aż 
czekolada zupełnie się rozpuści. Zdejmij 
z ognia i odstaw do ostygnięcia. Masło 
pokrój na kawałki i przełóż do dużej 
miski. Dodaj cukier, cukier z prawdzi-
wą wanilią, sól i miksuj, aż powstanie 
jednolita masa. Kolejno dodawaj po 
jednym jajku i miksuj, aż składniki się 
połączą. Do mąki dodaj proszek do 

pieczenia i sól. Wymieszaj i dodawaj 
partiami do ciasta. Cały czas miksuj. 
Do drugiej miski przełóż 1/3 ciasta. 
Dodaj 2 łyżki mleka i wiórki kokosowe. 
Wymieszaj. Do reszty ciasta dodaj 
czekoladę, kakao i resztę mleka. Do-
kładnie wymieszaj. Formę keksówkę 
(30 cm długości) wysmaruj masłem. 
Przelej do niej czekoladowe ciasto. 
Na ciasto czekoladowe nałóż ciasto 
kokosowe. Wyrównaj. Wstaw do 
piekarnika i piecz ok. 55-60 minut do 
suchego patyczka. Wyjmij z piekarnika 
i ostudź na kratce. Przed podaniem 
posyp cukrem pudrem. 
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W piątek w przedszkolu nr 1 odbyły się uroczyste obchody 50-lecia 
istnienia placówki. Z tej okazji dla zaproszonych gości przygotowano 
wiele atrakcji. W pięknej, bajkowej scenerii można było podziwiać 
występy dzieci aktualnie uczęszczających do przedszkola oraz wy-
stępy absolwentów PM nr 1. Były także liczne przemówienia osób 
związanych z placówką. Zaprezentowano pokaz multimedialny, 
dzięki któremu goście mogli dowiedzieć się, jakie zmiany zaszły w 
przedszkolu nr 1 w ciągu ostatnich 50 lat. Wszyscy zaproszeni goście 
otrzymali upominki, a po części oficjalnej mogli porozmawiać przy 
smacznym poczęstunku ufundowanym przez Radę Rodziców. 

Jubileusz Bajkowego Przedszkola w Łęczycy

Grupa 
przedszkolaków 
zaprezentowała 
taniec brzucha

Staropolski taniec w towarzystwie pięknej szlachcianki

Kadra pedagogiczna 
z niecierpliwością 
czekała na początek 
uroczystości

Dzieci przeniosły 
gości na Dziki 
Zachód

Dyrektor Joanna 
Stańczyk 
przyjęła wiele 
życzeń

6-latki 
przygotowały 
układ 
choreograficzny 
do znanego 
przeboju

Na uroczystość 
do przedszkola 
przyszedł 
nawet łęczycki 
szlachcic

Grupa kowboi 
doskonale się 
bawiła

Absolwentki przedszkola  nr 1  zaśpiewały o przyjaźni
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Jedna z urzęd-
niczek ozorkow-

skiego magistratu twierdzi, że 
przez niesłuszne oskarżenia 
straciła pracę. Sprawa powią-
zana jest z wyborami samo-
rządowymi. 

O niejasnościach związanych 
z pracą komisji w okręgu 11 pi-
saliśmy już na naszych łamach. 
Każdy dzień przynosi w tej 
sprawie nowe, coraz bardziej 
sensacyjne informacje. Nie jest 
wykluczone, że wynik wyborów 
zostanie prześwietlony nie tylko 
przez komisarza i sądy, ale też 
prokuraturę. Chodzi głównie o 
przypuszczenia dotyczące próby 

sfałszowania wyniku wyborcze-
go. Jak się okazuje, to właśnie 
jedna z urzędniczek została o to 
oskarżona. 

- Jestem przekonana prawie na 
100 procent, że moje zwolnienie 
z urzędu jest ściśle powiązane 
z moją wcześniejszą pracą w 
komisji wyborczej – twierdzi 
urzędniczka, która jest na 3-mie-
sięcznym wypowiedzeniu. - 
Dowiedziałam się, że burmistrz 
został poinformowany przez 
jednego z pracowników o tym, 
że to niby ja chciałam sfałszować 
wynik przedłużając linię przy 
znaku przypominającym „y”, 
tak aby nie było wątpliwości, że 

Wrobiona w urzędzie miasta?
to znak „x”. W urzędzie krótko 
po tych wyborach docierały do 
mnie sygnały, że zostanę zwol-
niona. I niestety, straciłam pracę. 

Dowiedzieliśmy się, że stano-
wisko urzędniczki rzeczywiście 
zostało zlikwidowane. Urząd 
miasta ogłosił konkurs dla zain-
teresowanych pracą w wydziale 
finansowym. Zwolniona urzęd-
niczka do konkursu przystąpiła 
i przegrała. 

- Tak było. Nie zmienia to 
jednak mojej oceny, że decyzja o 
zwolnieniu mnie z pracy zapadła 
po niesprawiedliwym donosie. 
Pan burmistrz nie chciał ze mną 
o tym rozmawiać – dodaje nasza 
rozmówczyni.

Burmistrz Jacek Socha zupeł-
nie inaczej przedstawia problem. 

- Jestem zaskoczony takimi 
insynuacjami. Absolutnie nie 
można łączyć tych dwóch spraw: 
wyborów i pracy urzędniczki. 
Podjąłem decyzję o likwidacji 
jednego ze stanowisk w wydzia-
le, ale ogłoszony został konkurs 
do którego ta pani przystąpiła. 
Niestety, urzędniczka wykazała 
się małą wiedzą z zakresu Ko-
deksu Postępowania Admini-
stracyjnego. Wypadła po prostu 
gorzej. Takie są fakty. Owszem, 
chciała ze mną porozmawiać o 

komisji wyborczej, ale odparłem 
jej, że doniesienia o nieprawidło-
wościach wyjaśnią odpowiednie 
instytucje. 

Urzędniczka zastanawia się 
nad pójściem do Sądu Pracy. Jak 
usłyszeliśmy, niektórzy członko-
wie komisji wyborczej z okręgu 
11 również myślą o sądzie. Chcą 
skierować pozew przeciwko 
Karolinie Ewert – Mrowińskiej. 

- Zostaliśmy pomówieni przez 
panią Ewert, która wypowie-
działa się w prasie, że dwóch 
członków komisji rzekomo 
chciało podjąć próbę sfałszowa-
nia wyborów. Nic takiego nie 
miało miejsca. Z tego co wiem, to 
pani Ewert jest matką chrzestną 
syna jednej z członkiń komisji, 
która w urzędzie złożyła pismo 
o tych niby fałszerstwach - usły-
szeliśmy. 

O komentarz poprosiliśmy 
Karolinę Ewert – Mrowińską. 

- Nie jestem matką chrzestną 
syna żadnej z pań, które praco-
wały w tej komisji. O tym, że 
jedna z pań chciała przedłużyć 
linię przy znaku „y” a druga to 
zaakceptowała, powiedziała mi 
członkini komisji, która zacze-
piła mnie na ulicy. Powiedziała 
mi nie tylko o takim zamiarze 
fałszerstwa, ale też nieprofesjo-

nalnej pracy przewodniczącego 
komisji. Musiałam zareagować 
– odpowiada była radna. 

Protest wyborczy (pisaliśmy o 
sprawie) trafił już do komisarza i 
Sądu Okręgowego w Łodzi. Czy 
pogłoskami o tym, że miało dojść 
do próby sfałszowania na karcie 
wyborczej zajmie się też proku-
rator? Do sprawy powrócimy. 

(stop)

W magistracie wprowadzono burmistrza w błąd – uważa urzędniczka 

Burmistrz Jacek Socha - 
„Urzędniczka wykazała 
się zbyt małą wiedzą w 
przeprowadzonym konkursie. 
To zadecydowało, że otrzymała 
wypowiedzenie”.
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Dziś wielu kierowców ma omijać 
stacje paliwowe szerokim łukiem. 
Dlaczego? Pod koniec ub. tygodnia 
w mediach społecznościowych 
zmotoryzowani nawoływali do 
protestu. W ten sposób internauci 
chcą wyrazić swój sprzeciw wobec 
rosnących cen paliw. 

Informacje o proteście przeciwko 
wysokim cenom paliw rozpowszech-
niane były pocztą pantoflową za po-
mocą portali społecznościowych. Na 
swoich profilach udostępniało je coraz 
więcej kierowców. „Poniedziałek 26.11. 
nie tankujemy na żadnej stacji benzy-
nowej” - pisały osoby, które wymyśliły 

Dość często zdarza się, 
że brama na policyjne 

podwórko jest otwarta. Być może 
nie wzbudzałoby to większego 
zainteresowania, gdyby nie 
fakt, że od tej strony można 
wejść do komisariatu omijając 
policyjną dyżurkę. Bez więk-
szych problemów nieproszony 
gość mógłby mieć dostęp do 

ważnych dokumentów a być 
może nawet do broni. Funkcjo-

nariusze powinni bardziej zwracać 
uwagę na to, aby bramę zamykać. 

Anna Działek nie 
chce sztucznego lo-

dowiska. Rozmawiała o tym z 
władzami miasta, dyrektorem 
CSiR „Wodnik” a także kierow-
nikiem ślizgawki. Jej starania 
spełzły na niczym, bowiem 
obiekt ma być gotowy do użyt-
ku jeszcze w tym tygodniu. Z 
takiego obrotu sprawy cieszą się 
mieszkańcy dla których protest 
emerytki wydaje się zaskakujący. 

- Ciekawe, czy mieszkańcy 
dziwiliby się moim staraniom 
o niedopuszczenie lodowiska, 
gdyby mieli domy tak blisko tego 
obiektu. Zresztą takie pytanie 
zadałam burmistrzowi w ub. 
roku i nie uzyskałam odpowiedzi. 
Miałam nadzieję, że lodowisko nie 
będzie działać w tym sezonie, bo 
w tej sprawie rozmawiałam nie 
tylko z burmistrzem. Niestety, 
stało się inaczej. Widzę, że trwają 
prace przygotowawcze. To całe 
lodowisko jest dla mnie koszma-
rem – twierdzi pani Anna.

sama przeciwko miastu 
Ozorkowianka narzeka na hałas 

dobiegający z głośników a także 
gwar bawiących się na lodowisku 
mieszkańców. 

- Są krzyki, przyśpiewki, głośne 
rozmowy i przede wszystkim 
dudnienie tej muzyki. To wszystko 
przerabiałam rok temu. Mam już 
swoje lata i dość wcześnie kładę 
się do łóżka. Ale spać nie mogę, bo 
lodowisko czynne jest do godziny 
22 – skarży się A. Działek. - Jeśli 
zdecydowali o tym, że lodowisko 
będzie działać, to chociaż mogli je 
przesunąć w inne miejsce. Zapro-
ponowałam też, aby ustawić jakiś 
dźwiękochłonny ekran. 

Starsza pani zapowiada, że po-
wiadomi odpowiednie instytucje, 
jeśli hałas będzie zbyt dokuczliwy.

- Można z łatwością sprawdzić, 
czy lodowisko szkodzi warunkom 
zdrowotnym otoczenia człowie-
ka. Już teraz zapewniam, że jeśli 
będzie głośno, to zadzwonię do 
Państwowej Inspekcji Sanitarnej 
lub Wojewódzkiego Inspektoratu 
Ochrony Środowiska. 

Sławomir Borowiecki, wła-
ściciel firmy wyspecjalizowanej 
w budowie lodowisk, nie kryje 

emocji, gdy pytamy go o komentarz. 
- Ta pani narzeka na hałas, a gdy 

nas odwiedza, to sama zachowuje 
się bardzo głośno. Już w ub. roku 
skierowaliśmy po jej żądaniach 
głośniki na stronę hali sportowej. 
W tym roku będzie tylko jeden 
głośnik, również odwrócony od 
domu ozorkowianki. Oczywiście 
nie będziemy puszczać głośno mu-
zyki – zapewnia kierownik obiektu. 

W Ozorkowie sztuczne lodowi-
sko jest dużą atrakcją. Jak usłysze-
liśmy od Mariusza Lewandow-
skiego, dyrektora CSiR „Wodnik”, 
namówienie S. Borowieckiego do 
przyjazdu do Ozorkowa wcale nie 
było prostą sprawą. - Lodowisko znajduje się zbyt blisko 

mojego domu – uważa A. Działek 

- Czasami pytają mnie dyrekto-
rzy innych ośrodków w regionie, 
jak nam się udało w Ozorkowie z 
tym sztucznym lodowiskiem. Ła-
two nie było i cieszę, że lodowisko 
znów będzie działać. Zapotrzebo-
wanie na tego typu atrakcje jest 
ogromne. Praktycznie całe miasto 
czeka na otwarcie sztucznego 
lodowiska. Rozumiem obawy 
pani Działek, ale zapewniam, że 
zrobimy wszystko, aby uciążli-
wości związane z lodowiskiem 
były jak najmniejsze - mówi dyr. 
M. Lewandowski. - Ceny się nie 
zmienią. Godzina jazdy na lodzie 
będzie kosztować 5 zł.

(stop)

W ub. tygodniu ruszyła budowa lodowiska. Na lodzie będzie 
można się ślizgać już w tym tygodniu – usłyszeliśmy od dyrektora 
Lewandowskiego

nie będą tankować? otwarta policja 
protest. Inicjatorzy akcji prosili kie-
rowców, aby tankowali samochody w 
niedzielę, 25 listopada lub we wtorek, 27 
listopada. „Zaprotestujmy przeciwko 
dalszym podwyżkom” - nawoływali 
inicjatorzy protestu. 

W ostatnim czasie ceny paliwa wciąż 
rosną. Jednak ta tendencja występuje 
nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie. 
Większość analityków jako powód 
wskazuje wzrost ceny ropy naftowej, 
która wynika z konfliktu między USA 
i Iranem oraz kryzysu w Wenezueli. 

Pod koniec ub. tygodnia cena diesla 

kształtowała się w 
Ozorkowie na po-
ziomie prawie 5,40 
zł/l, za benzynę 
trzeba było za-
płacić blisko 5 
zł/l. 

Natomiast 
w Łęczycy die-
sel kosztował 
prawie 5,50 zł/l, 
cena benzyny 
przekroczyła 5 zł.  

(stop) 
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WyCIĄG Z OGŁOSZENIA
o II przetargu ustnym nieograniczonym

WÓJT GMINy OZORKÓW
Informuje o ogłoszeniu II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż 
samodzielnych lokali użytkowych nr 15 i 16, stanowiących własność gminy Ozor-
ków, usytuowanych w budynku nr 25 i 27 na działce oznaczonej nr ewid.20/3 
położonej w obrębie i miejscowości Leśmierz.
Oznaczenie nieruchomości: 
-lokal nr 15 o pow. 128,78 m2 usytuowany w budynku nr 25 na działce nr 20/3  
w miejscowości Leśmierz, KW Nr LD1G/49225/6;
-lokal nr 16 o pow. 172,13 m2 usytuowany w budynku nr 27 na działce nr 20/3  
w miejscowości Leśmierz, KW Nr LD1G/49225/6.
Cena wywoławcza  – 
Lokal nr 15 – 53.000,00 zł -wadium 5.300 zł;
Lokal nr 16 – 74.000,00 zł -wadium 7.400 zł.
Termin i miejsce II przetargu:  II Przetarg odbędzie się w dniu 18 grudnia 
2018 roku w siedzibie Urzędu Gminy  Ozorków ul. Wigury 14 sala nr 1  o godz. 
1000 i 1030 osobno dla każdego lokalu.
Wadium wnosi się w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy na konto 
Urzędu Gminy Ozorków, Bank Spółdzielczy w Ozorkowie Nr 06 8786 0001 0000 
1502 2000 0003 (z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne zna-
lazły się na koncie urzędu najpóźniej do dnia  12 grudnia 2018 roku - włącznie).
4.  Miejsce wywieszenia i pełnej publikacji o II przetargu: 
-  na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Ozorków, ul. Wigury 14 w 

Ozorkowie;
- na stronach internetowych urzędu;
- na tablicy ogłoszeń w miejscowości Leśmierz.
Szczegółowych informacji o sprzedawanych nieruchomościach i warunkach 
przetargu można uzyskać w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospo-
darki Gruntami pok.7, tel.42 277-14-46 wew.115, w kwestii zagospodarowania 
przestrzennego pok.3 wew.113.

Dobiegają końca prace przy 
przebudowie ul. Kochanow-
skiego. Drogowcy kilka dni 
temu położyli warstwę wią-
żącą asfaltu, natomiast za-
kończono już prace związane 
z położeniem kilku warstw 
podbudowy pod nową jezd-
nię, budową kanalizacji desz-
czowej, krawężników, chod-
ników i wjazdów do posesji z 
kostki brukowej. Inwestycja, 
której koszt wynosi blisko 1 
mln 800 tys. zł, otrzymała 80 
% dofinansowania z budżetu 
państwa i dotyczy moderni-
zacji ponad 700 metrów ul. 

Poseł Marek Matuszewski ze 
Zgierza, decyzją prezesa PiS 
Jarosława Kaczyńskiego, został 
zawieszony w prawach członka 
partii. 

Beata Mazurek, rzeczniczka 
PiS, poinformowała, że decyzja 
ma związek z działaniem posła 
Matuszewskiego na szkodę PiS w 
okręgu łódzkim. W Ozorkowie po-
seł Matuszewski dość często gościł. 
Przeważnie, aby ogłaszać lub otwie-
rać ważne inwestycje lub ostatnio 
uczestniczyć w obchodach 11 listo-
pada. Poseł Matuszewski planował 
też otwarcie w Ozorkowie swojego 

Ślubowanie rad-
nych, burmistrza 

Jacka Sochy oraz wybór pre-
zydium Rady Miejskiej były 
głównymi punktami pierwszej 
sesji RM kadencji 2018 – 2023, 
która odbyła się 22 listopada. 

Po ślubowaniu radni w tajnym 
głosowaniu wybrali przewodni-

Od 15 listopada obowiązuje zno-
welizowany Kodeks Wykroczeń. 
Został zmieniony przepis i właści-
ciele psów mogą zostać uderzeni 
po kieszeni. Nowe przepisy mają 
być odstraszające.  

Teraz grzywna za puszczenie 
psa bez smyczy i kagańca może 
wynosić nawet 5 tys. złotych. Co 
więcej, w niektórych przypadkach 
właścicielom może grozić nawet 
kara pozbawienia wolności.  

Przepis dotyczy także sytuacji, 
gdy pies ucieknie z terenu posesji.  
Przepis dotyczy głównie ras psów, 
które są uznawane za niebezpiecz-
ne. Gdy zwierzę nie jest uznane za 
stwarzające zagrożenie, mandat 
ma wynieść maksymalnie tysiąc 
złotych.  

Nowelizacja ustawy jest spowo-
dowana zwiększoną liczbą ataków 
groźnych psów na ludzi, zwłaszcza 
dzieci, w ostatnich miesiącach. 
Sytuacje takie wynikały przede 
wszystkim z braku wyobraźni wła-

i sesja rady miejskiej kadencji 2018 – 2023

czącego i dwóch wiceprze-
wodniczących piętnastooso-
bowej Rady Miejskiej. Klub 
Prawo i Sprawiedliwość, 
który ma w radzie siedmiu 
przedstawicieli, zgłosił na 
przewodniczącego Ryszarda 
Kałużnego. Drugim kandy-
datem był Roman Kłopocki, 
zgłoszony przez sześcio-
osobowy klub Obywatelski 
Ruch Samorządowy. Prze-
wodniczącym został Ryszard 
Kałużny, który otrzymał 
osiem głosów. Na dwóch 

wiceprzewodniczących klub 
PiS zgłosił Dariusza Plaskotę i 
Grzegorza Tomczaka, natomiast 
klub Obywatelski Ruch Samo-
rządowy zgłosił jednego kan-
dydata – Romana Kłopockiego. 
Wiceprzewodniczącymi zostali 
Dariusz Plaskota i Grzegorz Tom-
czak, którzy otrzymali w tajnym 
głosowaniu po osiem głosów. Po 
wyborze prezydium Rady Miej-
skiej w Ozorkowie ślubowanie 
złożył burmistrz Jacek Socha, 
wybrany przez mieszkańców na 
gospodarza miasta po raz trzeci. 

działał na szkodę piS?
biura poselskiego. Niedawno do 
biura wstawione zostały meble. 

- Nie chciałbym wyrokować, ale 
wydaje mi się, że biuro poselskie w 
Ozorkowie powstanie – usłyszeli-
śmy od Zbigniewa Linkowskiego, 
dyrektora biura poselskiego.

Jak decyzję „góry” ocenia bur-
mistrz Jacek Socha?

- Jestem zaskoczony. Znam pana 
posła od wielu lat i mam nadzieję, 
że sprawa zostanie szybko wyja-
śniona. 

Z posłem nie udało nam się po-
rozmawiać. 

(stop)

Poseł Matuszewski wziął udział w obchodach święta niepodległości w Ozorkowie 

projekt na ładniejszy park  
Ozorków Wykonawca opra-

cowuje dokumen-tację projektową, natomiast w przyszłym roku rozpoczną się roboty w samym parku miej-skim. Firma, z którą podpisano umowę w październiku tego roku, w ramach zamówienia zaprojektuje oraz wykona prace związane m.in. z wykonaniem nawierzchni ścieżek, remontu mostku, pielęgnacją zieleni, oświetleniem oraz monitorin-giem parku. Powstaną także nowe strefy rekreacyjne. 

Inwestycja realizowana jest w ra-
mach projektu zawartego w Strategii ZIT pn. „Szlakiem architektury włó-
kienniczej – Rewitalizacja kompleksu parkowo-pałacowego Schlösserów w Ozorkowie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Łódzkiego na lata 2014-2020. Projekt obejmuje, poza pracami w parku, rewitalizację ul. Listopadowej, pałacu Schlosserów oraz jednego z budynków mieszkalnych.

Prace związane z rewitalizacją par-
ku miejskiego będą kontynuowane w 2020 roku. 

za pSa do wiĘzienia?

Pan Janusz zapewnia, że jego pitbulle są 
łagodnymi psami  

ścicieli, którzy puszczali 
swoje psy bez smyczy 
czy kagańca. Zaostrzenie 
przepisów ma zapobie-
gać takim incydentom.

- Wiem o zaostrzeniu 
przepisów. Wydaje mi się, 
że są one zbyt rygorystycz-
ne. Ja wychodzę ze swo-
imi pitbullami na spacer i 
trzymam psy na smyczy. 
Mam też przy sobie ka-
gańce, ale nie zakładam 
ich psom. Mój obowiązek, 
jako właściciela psów, to 
przede wszystkim spra-
wować nad nimi nadzór 
w miejscach publicznych 
w taki sposób, aby nie po-
wodowały one zagrożenia 
dla bezpieczeństwa ludzi 
oraz innych zwierząt. I tak 
właśnie robię – mówi Ja-
nusz Zieliński, właściciel 
pitbullów.

(stop)

asfalt na kochanowskiego

Kochanowskiego na odcinku od 
ul. Południowej do ul. Wodnej i 
blisko 100 metrów ul. Lipowej 

przy ul. Kochanowskiego. Pla-
nowany termin zakończenia 
prac - 30 listopada 2018 r.
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Ozorków Niedokończona in-
westycja przy Wy-

szyńskiego straszy od wielu 
lat. Czy jest szansa, aby coś się 
zmieniło? Magistrat odpowiada:

„Inwestycja stanowi własność 
prywatną, na prywatnej działce. 
Jakiekolwiek działania zwią-
zane z inwestycją może podjąć 
Powiatowy Nadzór Budowlany, 
uprawniony do kontroli prowa-
dzonej budowy. Miasto nie ma 
takich uprawnień; nie może wła-
ścicielowi nakazać dokończyć/
rozebrać obiektu bez względu 
na to, w jakim jest on stanie. W 

Załatwianie potrzeb 
fizjologicznych przez 

niektórych mieszkańców w bra-
mach kamienic w centrum miasta 
jest bardzo uciążliwe dla loka-
torów.

- Już nie pamiętam, ile razy 
zwracałam uwagę, aby nie sikali 
na ścianę – mówi jedna z lokatorek 
kamienicy na pl. Jana Pawła II. - I 
nic. Nieraz nie można wytrzymać, 
bo tak śmierdzi. 

Rozmawialiśmy też ze starszym 
mieszkańcem, który załatwił się w 
bramie.

- W centrum powinna być jakaś 
ubikacja, wtedy nie byłoby takich 
problemów – usłyszeliśmy. 

Lokatorka wątpi, aby ustawienie 
ubikacji na placu coś dało. 

Wydatki ustalono na poziomie ok. 90 mln zł, z czego 
ponad 20% (ponad 19 mln zł) to wydatki inwestycyjne. 
Priorytety w wydatkach inwestycyjnych – realizacja 
zadań, współfinansowanych z funduszy unijnych, na 
które miasto podpisało już umowy.

- II etap zadania: Przebudowa układu drogowego w 
Ozorkowie, czyli przebudowa ulic: Traugutta, Żerom-
skiego, Stypułkowskiego, Łęczyckiej (I etap: Maszkowska, 
Południowa z mostem, dwa ronda, realizacja - 2017/2018). 
Koszt II etapu – 12 mln zł (współfinansowanie z UE, w 
partnerstwie z powiatem zgierskim),

- szlakiem architektury włókienniczej – w roku 2018 – 4,5 
mln zł (współfinansowanie z UE) W 2019 r. – Park Miejski, 

pałac Schlosserów, Motarnia (ul. Listopadowa – w 2020)
- termomodernizacja hali sportowej – 1,5 mln zł
- termomodernizacja PM4 – 700 tys. zł
Poza tym:
- inwestycje z Budżetu Obywatelskiego 2019 – 330 tys. zł
- przebudowa boiska przy ul. Łęczyckiej - - miasto 

wystąpi z wnioskiem o dofinansowanie z Ministerstwa 
Sportu, w budżecie miasta zapisano 250 tys. zł

- przebudowa ul. Obrońców Westerplatte – 750 tys. zł, 
50 % z budżetu państwa

- zasób komunalny – 600 tys. zł
Na oświatę w budżecie miasta zabezpieczono ok. 30 

mln zł, na utrzymanie 80 miejsc w żłobkach - 1 mln zł.

19 listopada w Urzędzie Miejskim 
w Ozorkowie odbyło się spotkanie 
burmistrza Jacka Sochy z wice-
prezydentem Zgierza Bohdanem 
Bączakiem, wójtem gminy Zgierz 
Barbarą Kaczmarek i wójtem gminy 
Ozorków Tomaszem Komorow-
skim. Ustalono, że zapewnienie 
komunikacji publicznej na trasie 
Ozorków- Zgierz- Łódź jest priory-
tetem dla każdego z samorządów 
i komunikacja zostanie utrzymana. 
Samorządy będą nadal starać się 
pozyskać środki zewnętrzne na 
przeprowadzenie modernizacji linii 
tramwajowej. Do czasu remontu linii 
tramwajowej będzie funkcjonować 
publiczna komunikacja zastępcza. 

W Ozorkowie inwestycje 
mają być priorytetem

Co dalej ze szkieletem?

2017 r. miasto przesłało wniosek 
do Inspektora Nadzoru Budow-
lanego o zabezpieczenie terenu 
wokół nieruchomości po tym, jak 
jeden z elementów zabezpieczeń 
budowlanych uległ uszkodzeniu”. 

Lokatorzy się denerwują

- Niestety, niektórzy tak mają. Na-
wet jak stoi ubikacja, to i tak sikają 
na ściany. 

(stop)

Spotkanie wS. linii 46 

POD PARAGRAFEM

Numer alarmowy 997 w woj. łódz-
kim jest przełączany do Centrum 
Powiadamiania Ratunkowego. Roz-
mowa odbywać się będzie z opera-
torem numeru 112 a nie dyżurnym 
policjantem. 

Od kwietnia 2018 roku trwa proces 
przełączania numeru alarmowego 
997 do Centrów Powiadamiania Ra-
tunkowego. Numer 997 będzie nadal 
działał, zmieni się natomiast miejsce 
odbioru zgłoszenia. Dzięki temu, że 
informacja od razu trafi do opera-
tów numerów alarmowych w CPR, 
możliwe będzie jednoczesne powia-
domienie o zdarzeniu wszystkich 
właściwych służb. Przejęcie obsługi 
zgłoszeń z numeru alarmowego 997 
przez operatorów Centrów Powia-
damiania Ratunkowego spowoduje 
odciążenie dyspozytorów służb ratun-

kowych. Dyspozytorzy z policji będą 
otrzymywali z CPR tylko te zgłoszenia 
alarmowe, w których zagrożone jest 
życie, zdrowie, mienie, bezpieczeństwo 
lub porządek publiczny. Operator 
numerów alarmowych z CPR zbie-
rze wszystkie informacje dotyczące 
zgłoszenia alarmowego i przekaże je 
w postaci elektronicznej formatki do 
dyżurnego Policji, który otrzyma ją w 
Systemie Wspomagania Dowodzenia. 
Dyżurny na podstawie otrzymanych 
informacji podejmie decyzję w zakresie 
zadysponowania patrolu.

Odbieranie zgłoszeń bezpośred-
nio przez operatorów CPR pozwala 
na jednoczesne i automatyczne (za 
pośrednictwem systemu teleinforma-
tycznego) powiadomienie wszystkich 
służb właściwych ze względu na rodzaj 
zdarzenia.

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi odbyła się uroczysta 
zbiórka policjantów garnizonu łódzkiego, podczas której dzielni-
cowi z łęczyckiej komendy odebrali z rąk komendanta wojewódz-
kiego nagrodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

20 listopada roku podczas uroczystej zbiórki oprócz złożenia 
ślubowanie przez 38 nowo przyjętych policjantów odbyło się 
wręczenie nagród i wyróżnień funkcjonariuszom garnizonu łódz-
kiego. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji za wzorowe 
wykonywanie obowiązków służbowych wyróżnił dzielnicowych 
z łęczyckiej komendy. To 17 sierpnia 2018 roku w miejscowości 
Piątek na ul. Kutnowskiej asp. szt. Sebastian Kieliszek i mł. asp. 
Kamil Cierpikowski dostrzegli słup kłębiącego się dymu. Poli-
cjanci już po chwili byli na miejscu i bez wahania przeprowadzili 
akcję ratowniczą. Widząc rozprzestrzeniający się ogień nie dość, 
że zaalarmowali mieszkańców to również wynieśli z budynku 
niepełnosprawnego mężczyznę. Dzielnicowym nagrodę wręczył 
Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi insp. Andrzej Łapiń-
ski. Gratulacje swoim podwładnym złożył również szef łęczyckiej 
policji mł. insp. Zbigniew Gruszczyński.

Ruszyła 3 edycja kampanii „Twoje 
światła- Twoje bezpieczeństwo”. 
Wzorem lat ubiegłych kierujący będą 
mogli 1, 8 i 15 grudnia na wytypo-
wanych stacjach kontroli pojazdów 
BEZPŁATNIE sprawdzić oświetlenie 
aut. Do wybranych punktów dopro-
wadzi aplikacja yanosik. Policjanci w 
tym czasie w szczególny sposób będą 
edukować w zakresie konieczności 
posiadania sprawnych świateł.

Rozmowę na 997 odbierze operator 112

Policjanci ustalili seryjnego podpalacza
Policjanci z łęczyckiej komendy ustalili sprawcę, który kilkakrotnie podpalił 

bele słomy na terenie gminy Grabów. Straty z tego tytułu zostały wstępnie 

oszacowane na ponad 20 tys. zł. Teraz o losie 16 – letniego mieszkańca pow. 

łęczyckiego zadecyduje Sąd Rodzinny. Do łęczyckiej komendy wpłynęło pięć 

zgłoszeń dotyczących podpalenia bel słomy na terenie gminy Grabów. O 

pierwszym policjanci zostali zawiadomieni pod koniec sierpnia, a informacja 

o ostatnim otrzymali w połowie października. We wszystkich przypadkach na 

miejscu śledczy przeprowadzili oględziny i poszukiwali świadków. Wstępne 

ustalenia wskazywały, że mogło dojść do podpalenia. Łącznie straty zostały 

oszacowane na blisko 23 tys. zł. Intensywna praca kryminalnych pozwoliła na 

zebranie w sprawie materiału dowodowego, na podstawie którego ustalili, że 

związek z tymi zdarzeniami ma 16 – letni mieszkaniec pow. łęczyckiego. 

twoje światła – twoje bezpieczeństwo
Sprawne, prawidłowo wyre-

gulowane światła pozwalają kie-
rującemu pojazdem wcześniej 
dostrzec przeszkodę, bądź pieszego 
poruszającego się jezdnią lub pobo-
czem. Jeśli oświetlenie pojazdu jest 
wadliwe, to w złych warunkach 
atmosferycznych i przy niedo-
statecznej widoczności , wzrasta 
prawdopodobieństwo wypadku 
drogowego.

Wyróżnieni dzielnicowi w Łęczycy
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Pomoc lakiernika
Wykształcenie zasadnicze 
zawodowe, umiejętności 
lakiernicze , prawo jazdy kat. B, 
mile widziane doświadczenie w 
zawodzie
„Darex” Dariusz Małkowski
Radzyń, 99-150 Grabów
Tel: 504-159-530

Kucharz
Chęć do pracy, koncentracja, 
doświadczenie zawodowe w 
zawodzie kucharza
Restauracja „Kargul”
Adam Pawlak
Ul. Ozorkowska 8, 99-100 Łęczyca
Tel: 502-708-534

Kasjer – sprzedawca 
Wykształcenie zasadnicze 
zawodowe, praca na 
sklepie, aktualna książeczka 
sanepidowska, 2 lata 
doświadczenia na podobnym 
stanowisku pracy
Gram – Sadeccy sp. j. 
Kostrogaj 21
09-400 Płock
Praca: ul. Dominikańska 80
99-100 Łęczyca
Tel: 24 721-50-14

Magazynier
Wykształcenie zasadnicze 
zawodowe lub średnie, chęć do 
pracy, uprawnienia do obsługi 
wózków widłowych
K – Flex Polska sp. z o.o. 
Ul. Pucka 112
81-154 Gdynia
Praca: Wielenin Kolonia 50 B
E – mail: praca@k-flex.pl

Pracownik produkcyjny
Chęć do pracy, mile widziany staż 
pracy na produkcji
K – Flex Polska sp. z o.o. 
Ul. Pucka 112 
81-154 Gdynia
Praca: Wielenin Kolonia 50 B
E – mail: praca@k-flex.pl

Elektromonter
Wykształcenie zasadnicze 
zawodowe, chęć do pracy, 
uprawnienia do 1 kV, mile 
widziane doświadczenie 
zawodowe
K – Flex Polska sp. z o.o. 
Ul. Pucka 112
81-154 Gdynia
Praca: Wielenin Kolonia 50 B
E – mail: praca@k-flex.pl

Kierowca kat. b
Prawo jazdy kat. b
Bistro B
Beata Strzyżewska 
Pl. Kościuszki 25
99-100 Łęczyca
Tel: 530-222-251

Pomoc kuchni
Wykształcenie średnie zawodowe
Bistro B
Beata Strzyżewska 
Pl. Kościuszki 25
99-100 Łęczyca
Tel: 530-222-251

Sprzedawca
Wykształcenie zasadnicze 
zawodowe
PHU Henryk Krysiak
Stemplew 34
99-140 Świnice Warckie
Tel: 601-326-206

Kierowca kat. B
Wykształcenie podstawowe, 
zdolności manualne, 
punktualność, planowanie czasu 
pracy, język angielski lub niemiecki 
na poziomie podstawowym
„Wolmax”
Krzysztof Wolski
Ul. Nowe Miasto 35
95-035 Ozorków
Tel: 519-181-195

Lakiernik (pomocnik lakiernika)
Wykształcenie zasadnicze 
zawodowe, umiejętności 
dotyczące specyfiki 

OGŁOSZENIA DROBNE

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



wykonywanego zawodu 
lakiernika, prawo jazdy kat. B, 
mile widziane doświadczenie 
zawodowe
A.Machudera sp. z o.o.
Ul. Ozorkowskie Przedmieście 73
99-100 Łęczyca
Tel: 24 721-50-88

Pracownik budowlany
Zdolności manualne, 
punktualność, bez nałogów
„Rem – Bud” 
Paweł Łukaszewicz
Siedlec 95, 99-100 Łęczyca
Tel: 788-091-501

Tynkarz maszynowy
Sumienność, chęć do pracy, 
doświadczenie w zawodzie 
tynkarza
„Pol – Tynk”
 Paweł Wójcik
Ul. Belwederska 81 m. 75
99-100 Łęczyca
Tel: 503-783-864

Szwaczka
Umiejętności szycia na maszynach 
szwalniczych
PPHU „Karola” 
Grzegorz Pawłowski
Ul. Słowackiego 42, 99-100 Łęczyca
Tel: 502-734-261

Pomoc magazyniera
Wykształcenie średnie, mile 
widziana książeczka sanepidowska
MK Interim
Ul. Ludwika Rydygiera 11 m. 220
01-793 Warszawa
Tel: 720-800-206
Praca w Łęczycy

Pielęgniarka
Wykształcenie średnie lub wyższe, 
dyplom pielęgniarski, aktualne 
prawo wykonywania zawodu
Dom Pomocy Społecznej w 
Łęczycy
Ul. Kilińskiego 2, 99-100 Łęczyca
Tel: 24 721-30-01
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Pracownik sortowni
Chęć do pracy
InWork Sp. z o.o.
Praca: 
ul. Wodna 38a, 95-010 Stryków,  
tel.: 690-864-100

Murarz
Umiejętność murowania, 
znajomość izometrii i umiejętność 
czytania planów
DAR- BUB
Krzysztof Oleski

Ul. Słowackiego 30a
99-100 Łęczyca
Tel: 519-056-415

Pracownik transportu 
wewnętrznego
Umiejętność prowadzenia 
dokumentacji magazynowej, 
uprawnienia na wózki widłowe, 
suwnice, koparko – ładowarki
Borga sp. z o.o.
Ul. Azymutalna 9, 80-298 Gdańsk
Tel: 601-622-430

Społem PSS Mazur w Łęczycy 
wydzierżawi lokal na cele miesz-
kalne przy ul. Kaliskiej 3. Informacji 
udziela Zarząd Spółdzielni. Tel. 
505-266-210 lub 506-856-382

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

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

Kupię mieszkanie własnościowe 
w Ozorkowie do 40 m² na osiedlu 
Pogodnej Starości. Tel.: 513-918-
135

Kupię kawalerkę do 30 m.kw. w 
Łęczycy. tel. 665 675 151 

Sprzedam  skuter zarejestrowany i 
opłacony, mało używany, rok prod. 
2015. Tel.: 502-851-180

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

Sprzedam komplet opon zimo-
wych Dębica 155/70R13 mało 
używane. Tel.: 503-826-051
 
Zatrudnię opiekunkę osób star-
szych i niepełnosprawnych. Te.: 
510-251-198

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

Kupię w Łęczycy mieszkanie wła-
snościowe do 30 mkw. Tel.: 507-
408-192

Sprzedam młot ręczny 5kg i 
hak holowniczy, uciąg 1400 
kg - atest, homologacja. Tel.: 
500-336-322

Sprzedam działkę pracowniczą 
535mkw z domkiem piętrowym w 
Leźnicy Wielkiej nad zalewem. Tel.: 
790-388-867

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

Kupię mieszkanie własnościowe 
M-3 do 40 mkw, parter w Ozorko-
wie. Tel.: 42 277-25-94

Garaż 16,5 m² murowany w cen-
trum Ozorkowa, własność notarial-
na – sprzedam. Tel.: 500-336-322

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

Sprzedam działkę budowlano-pro-
dukcyjną przy trasie Gostków-Pod-
dębice w miejscowości Tur. Tel.: 
603-044-492

Piec akumulacyjny 3 grzałki. Kuch-
nia węglowa prawa. Sprzedam.  
Tel.: 500-336-322

Hebel do kapusty na 5 noży sprze-
dam.  Tel.: 500-336-322 
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Szklaneczka grogu, grzanego wina 
lub piwa szybko cię rozgrzeje, gdy 
przemarzniesz, może też powstrzy-
mać rozpoczynającą się infekcję. 
Bazą grzańca jest alkohol (czerwo-
ne wino, piwo albo rozcieńczony 
wodą lub sokiem rum), do którego 
dodaje się przyprawy: korę cyna-
monu, goździki, imbir, kardamon, 
gałkę muszkatołową, anyż czy 
prawdziwą wanilię. Do wina pasuje 
również jabłko, żurawina, poma-
rańcza i cytryna. Napój można 
dosłodzić brązowym cukrem lub 
miodem. Ważne, by składniki pod-
grzewać powoli, nie dopuszczając 
do zagotowania. Na rozgrzewkę 
dobra jest też czarna herbata z 
odrobiną rumu czy domowej 
nalewki albo z dodatkami smako-

Ważne jest odpowiednie odżywa-
nie, które przyczyni się do zrzuce-
nia nadmiarów tłuszczu nie tylko 
z nóg, ale również z innych partii 
ciała. Zatem jak powinna wyglą-
dać dieta osoby, która marzy o 
szczupłych nogach? Osoby, które 
chcą mieć szczupłe nogi powinny 
stosować dietę redukcyjną, która 
pomoże wyszczuplić ciało oraz 
wybrać ćwiczenia ukierunkowane 
na tę część ciała i przyczynią się 
do poprawy wyglądu ud i łydek. 

Zasady diety na szczupłe nogi

Zastosuj się do 9 głównych zasad 
żywieniowych, by pozbyć się 
nadmiaru tkanki tłuszczowej i 
cellulitu na nogach.
1.  Pamiętaj o regularnych posiłkach, 

jedz 4-5 razy dziennie. 
2.  Ostatni posiłek zjadaj 2-3 godziny 

przed snem. Zadbaj, by kolacja 
była „lekka”, zrezygnuj z tłustych 
produktów, słodyczy. Możesz 
zjeść na przykład sałatkę warzyw-
ną z dodatkiem twarożku i oleju. 
Wyeliminuj słodycze, przekąski, 
fast-foody powodujące przyrost 
tkanki tłuszczowej. 

3.  Wybieraj chude mięsa, chude 
mleko i produkty mleczne. 

4.  Jedz tłuste ryby 2-3 razy w tygo-
dniu, bo są one źródłem kwasów 
omega 3, przyspieszających spa-
lanie tkanki tłuszczowej. 

5.  Włącz do diety produkty z pełne-
go ziarna: kasze, ryż brązowy, ma-
karony brązowe, pełnoziarniste 
pieczywo, płatki owsiane, które 
są doskonałym źródłem błonnika, 
który wiąże nadmiar tłuszczu oraz 
zapobiega zaparciom.

6.  Pamiętaj o warzywach i owocach, 
doskonałym źródle antyoksydan-
tów (witaminy C i E): jedz kalafiory, 
brokuły, marchew, kapustę, man-
darynki, kiwi, grapefruity, jabłka. 
Witamina C w nich zawarta bierze 

udział w odbudowie kolagenu, 
dzięki temu skóra nie traci jędrno-
ści. Oprócz tego warzywa i owoce 
są źródłem błonnika rozpusz-
czalnego w wodzie, dzięki temu 
przyspieszają spalanie tłuszczu. 

7.  Wypijaj co najmniej 1,5–2 litrów 
wody na dobę. Możesz też włą-
czyć do diety herbatę zieloną, 
czerwoną czy białą, bo mają 
one właściwości oczyszczające 
i pomagające w spalaniu tkanki 
tłuszczowej. Wyklucz napoje ga-
zowane, nektary, wody smakowe, 
które są źródłem cukru i wielu 
zupełnie zbędnych dla organizmu 
substancji dodatkowych. 

8.  Ogranicz ilość soli, pamiętaj, że sól 
występuje w produktach goto-
wych, staraj się wybierać produk-
ty mało przetworzone. Nadmiary 
soli powodują zatrzymanie wody 
w organizmie i tworzenie się 
obrzęków. Natomiast wprowadź 
do diety produkty bogate w potas 
(pomidory, ziemniaki, pietruszkę, 
soję) zmniejszające obrzęki. 

9.  Nie pij kawy, mocnej herbaty, 
wyeliminuj używki: alkohol, pa-
pierosy. Palenie osłabia naczynia 
krwionośne, a na nogach mogą 
pojawić się obrzęki. Pamiętaj, aby 
osiągnąć efekty niezbędna jest 
długotrwała dieta połączona z 
ćwiczeniami na nogi. 

Zielona herbata to jeden z natural-nych dopalaczy, który z pewnością doda ci energii oraz doskonale wpłynie na twoje zdrowie i samo-poczucie. Zielona herbata pocho-dzi z Chin i od wieków znana jest jako naturalny sposób na walkę z nadwagą, problemami gastrycz-nymi, chorobami układu krążenia oraz próchnicą. 
Co więcej, zielona herbata ma w sobie mnóstwo przeciwutleniaczy, czyli antyoksydantów, które wyka-zują działanie przeciwstarzeniowe i przeciwnowotworowe. Warto wie-dzieć, że zielona herbata zawiera w sobie cenne mikroelementy takie jak cynk, żelazo i fluor. Jeśli zależy ci na stopniowym, ale dłu-

zielona HerBata

gotrwałym podniesieniu energii zielona herbata będzie najlepszym wyborem!
Aby przygotować napar z zielonej herbaty należy zalać liście wodą o temperaturze max. 70 stopni Cel-sjusza. Żeby zielona herbata miała działanie pobudzające, należy parzyć ją nie dłużej niż 3 minuty.

Grzaniec na chłodne wieczory

wo-aromatycznymi: przyprawami 
(kora cynamonu, goździki, imbir, 
kardamon) i suszonymi owocami 
(maliny, jabłko, żurawiny, dzika 
róża, czarne porzeczki, skórka cy-
trusów). Można je dowolnie łączyć 
w różnych proporcjach. Składniki 
wystarczy zalać wrzątkiem i parzyć 
pod przykryciem kilka minut.

Dieta na szczupłe nogi: co jeść, 
żeby odchudzić uda i łydki?

woda kokosowa: właściwości i wartość 
odżywcza. zalety wody kokosowej

Woda kokosowa to ulubiony 
napój światowych gwiazd kina, 
muzyki i sportu. Piją ją m.in. 
Rihanna, Jennifer Finnigan, 
Matthew McConaughey, Toni 
Collette i Demi Moore, a Ma-
donna wykupiła nawet firmę, 
która ją produkuje. Dlaczego 
warto pić wodę kokosową? Jakie 
są właściwości i wartość odżyw-
cza wody kokosowej? 

Woda kokosowa to napój, który 
pozyskuje się z młodych, jeszcze 
zielonych owoców palmy (w 
przeciwieństwie do mleka ko-
kosowego, które otrzymuje się z 
ekstrakcji tłuszczu z miąższu). 
Drzewo pobiera z gleby niezbędną 
do swego wzrostu wodę, bogatą 
w minerały. Podczas wędrówki 
– od korzeni po koronę – płyn 
podlega wielokrotnej filtracji i 
oczyszczeniu, dzięki czemu staje 
się sterylnie czysty. Do kartonika, 
w którym stoi na sklepowej półce, 
woda trafia wprost z kokosa, w 
sterylnych warunkach, nie tracąc 
przy tym swoich właściwości.

Woda kokosowa: niezwykły 
skład

Woda kokosowa bogata jest w 
niezbędne dla organizmu składni-
ki, takie jak magnez, potas, wapń, 
fosfor oraz witaminy B1, B2, B3, 
B5, B6 i C, a poziom elektrolitów 
jest w niej niemal identyczny jak 
w osoczu ludzkiej krwi.

Woda kokosowa: właściwości

Wodę kokosową szczególnie 
poleca się osobom narażonym 
na stres, cierpiącym na anemię 
i hipokaliemię (niedobór pota-
su). Badania naukowe wykazały 
również, że woda kokosowa 
korzystnie wpływa na pracę 
serca i układu krwionośnego 
(obniża ciśnienie krwi i poziom 
cholesterolu, zmniejsza ryzyko 
miażdżycy), ma dobroczynne 
działanie w schorzeniach ukła-
du nerwowego, trawiennego 
(podaje się ją w przypadku bie-
gunki, wymiotów czy proble-
mów żołądkowych) i moczowego 
(zmniejsza stres antyoksydacyjny 
w nerkach, rozbija kamienie ner-
kowe). Wodzie kokosowej przy-
pisuje się również właściwości 
antybakteryjne, antywirusowe 
(zwalcza m.in. wirusa opryszczki 
oraz wirusa grypy), antyaler-
giczne oraz przeciwgrzybiczne.  
Płyn nie zawiera laktozy ani cu-
krów, może być więc spożywany 
m.in. przez cukrzyków czy osoby 
nie tolerujące mleka krowiego. 
Zawartość kwasu laurynowego 

(składnika występującego również 
w mleku matki) czyni z wody ko-
kosowej idealny napój nawet dla 
małych dzieci.

Woda kokosowa: naturalny 
izotonik

Woda kokosowa zapewnia 
skuteczną regulację gospodarki 
wodnej i metabolizmu, jest więc 
niezastąpiona przy diecie i ak-
tywności fizycznej. Dla szczupłej 
sylwetki warto zastąpić nią soki 
i izotoniki, bowiem w porów-
naniu z nimi woda kokosowa 
nawadnia organizm do 10 razy 
lepiej, dostarczając niezbędnych 
mikroelementów. Nie zawiera 
przy tym żadnych sztucznych 
dodatków takich jak stabilizato-
ry, substancje słodzące, konser-
wujące czy regulatory kwaso-
wości. Jest całkowicie naturalna, 
ma minimalną zawartość kalorii, 
dlatego można spożywać ją bez 
ograniczeń i obawy o swoją dietę.

Woda kokosowa jako kosmetyk

Jednym z jej składników jest 
kinetyna – naturalny roślinny hor-
mon wzrostu, występujący rów-
nież w ludzkim DNA, opóźniający 
proces starzenia się komórek skóry 
zwanych fibroblastami. Fibropla-
sty odpowiadają za produkcję 
kolagenu i elastyny – dwóch 
białek, dzięki którym skóra jest 
jędrna i elastyczna. Dodatkowo, 
kinetyna jest także skutecznym 
antyoksydantem – zapobiega 
działaniu wolnych rodników oraz 
wzmacnia odporność skóry prze-
ciwalergicznie i przeciwzapalnie, 
jednocześnie ją nawilżając. Kinety-
na pomaga również w regeneracji 
skóry po oparzeniach słonecznych, 
wzmacnia paznokcie, skórę głowy 
i cebulki włosów. Kilka kropel 
wody kokosowej dodawanych 
regularnie do szamponu sprawi, 
że włosy będą mocniejsze, nabiorą 
blasku i nie będą się przetłusz-
czały.
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ciekaWie i na Wesoło

erotyczny fresk z pompejów rekordowe serca dojrzewanie w rytmie techno

W Pompejach odkryto fresk przedstawiający Ledę, królo-
wą Sparty, z łabędziem. Archeolodzy uważają, że kiedyś 
zdobił on ścianę sypialni w willi zlokalizowanej blisko 
centrum przy Via del Vesuvio.Jedna z wersji mitu podaje, 
że tej samej nocy Leda oddała się Zeusowi pod postacią 
łabędzia i swojemu mężowi Tyndareosowi. Dlatego za 
ojca Polideukesa i Heleny uchodził Zeus, a ojcem Kastora i 
Klitajmestry miał być jej mąż. Jak podkreśla prof. Massimo 
Osanna, archeolog, który od paru lat sprawuje nadzór nad 
tutejszym parkiem archeologicznym, scena zapłodnienia 
Ledy przez łabędzia była częstym motywem w wystroju 
pompejańskich wnętrz.
W przyszłości fresk, który odnaleziono w pobliżu wejścia 
do willi, będzie prawdopodobnie wystawiany w muzeum.

Jak będąc znanym projektantem mody rekordowo włą-
czyć się w obchody stulecia odzyskania przez Polskę 
Niepodległości? Wyszywając! A konkretniej wyszywając 
biało-czerwone serca i ustanawiając Rekord Polski na 
najdłuższą linię z wyszywanych serc. Najdłuższa linia z 
wyszywanych serc mierzyła dokładnie 130 metrów i skła-
dała się z aż 524 sztuk białych i czerwonych serc formatu 
A4. Bicie rekordu odbyło się w Gorzowie Wielkopolskim i 
było częścią obchodów dnia 11 listopada 2018 roku. Or-
ganizatorką i pomysłodawczynią całego przedsięwzięcia 
była projektantka mody – Natalia Ślizowska. Cały proces 
szycia serc, przy którym pracowało kilkanaście osób zajął 
zaledwie 2 godziny. Po przygotowaniu odpowiedniej ilości 
gotowych serc zebrano je i rozłożono na ulicy w jednej 
długiej i nieprzerwanej linii. Beat Wampfler, serowar z doliny Emmental w Szwajcarii, 

eksperymentuje z różnymi gatunkami muzycznymi, by 
przetestować ich wpływ na rozwój, cechy i smak sera. 
Eksperyment trwa od września. Szwajcar wierzy, że wilgot-
ność czy temperatura nie są jedynymi czynnikami, które 
kształtują smak sera. Wg niego, nie bez znaczenia są też 
dźwięki, ultradźwięki i muzyka. Wydawałoby się, że pomysł 
jest raczej dziwny, Wamplerowi udało się jednak nakłonić 
do współpracy naukowców z Hochschule der Künste Bern. 
Dość powiedzieć, że początkowo byli sceptyczni, później 
jednak przypomnieli sobie o istnieniu sonochemii, czyli 
działu chemii fizycznej, która zajmuje się m.in. wpływem 
dźwięku na ciała stałe i reakcje chemiczne. Wpływ różnych 
gatunków muzycznych na smak sera zostanie oceniony 15 
marca przyszłego roku przez panel ekspertów.

Super kulig. 
To były czasy.
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Policja ma nową, 
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