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Koniec śledztwa ws. zoo w Borysewie
W PODDĘBICACH 500 PLUS SZKODZI?

Koniec z żartami!
Protest nauczycieli! 

W Szkole Podstawowej nr 4 w 
Ozorkowie z powodu absencji 
nauczycieli trzeba było 
odwołać lekcje. Podobnie 
w podstawówce w Modlnej. 
Rozmowy rządu z ZNP nie 
przyniosły przełomu. Szykuje 
się strajk generalny. 

O „belferskiej grypie” 
czytaj na str. 11

„Eksmisja” bezdomnych 
w Łęczycy. 

Wybudowali się 
przy Belwederskiej

Pedagog kontra rodzic. Konfliktem 
zajęła się policja str. 4

WOŚP w Łęczycy

str. 9
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W związku z ogólnopolskim pro-
testem grona pedagogicznego, 
w wielu szkołach lekcje są od-
woływane. Nauczyciele masowo 
korzystają ze zwolnień lekarskich 
żądając w ten sposób wyższych 
wynagrodzeń. W Łęczycy bel-
ferskiej grypy nie ma. Jak po-
daje urząd miejski, dyrektorzy 
szkół i przedszkoli nie zauważyli 
zwiększonej absencji nauczycieli 
związanej z ogólnopolskim pro-
testem w sprawie podwyżki płac. 
W szkołach i przedszkolach lekcje 
odbywają się zgodnie z określo-
nym planem. 

(zz)

Za wjazd na teren szpi-
tala w Łęczycy trzeba za-

płacić. Opłata jednorazowa w wyso-
kości 3 złotych pobierana jest nawet 
w sytuacji, gdy zmotoryzowany chce 
jedynie dojechać do całodobowej 
apteki znajdującej się na terenie ZOZ. 
Zdaniem niektórych takie zarządze-
nie nie jest sprawiedliwe.

- Opłatę w wysokości 3 zł trzeba 
zapłacić za każdorazowy wjazd na 
teren szpitala i nieważne w jakim 
celu. Nie kwestionuję sytuacji, że ktoś 
przyjeżdża na badania do szpitala, 
czy w odwiedziny do pacjenta. Jak 
chce podjechać bliżej wejścia, niech 
zapłaci. Jednak co w sytuacji, kiedy w 
niedziele i święta czynna jest jedyna 
apteka i to właśnie ta, na terenie szpi-
tala? Ostatnio musiałem skorzystać 
z usług apteki w niedzielę. Byłem 
sam z małym, chorym dzieckiem. 
Nie mogłem zostawić syna samego 
w samochodzie zaparkowanym np. 
przy ulicy Zachodniej. Postanowi-
łem wjechać na teren szpitala. Nie 
pomogły tłumaczenia, że jadę tylko 
na chwilę do apteki, że w aucie jest 
chore dziecko. Ochroniarz był nie-
ubłagany, musiałem zapłacić 3 zł za 
około 10-minutowy postój przy aptece 
- mówi wzburzony mieszkaniec. - Nie 

Piątkowy protest rolników roz-
począł się w Topoli Królewskiej. 
Po godzinie 11 ciągniki wyjechały 
na drogę krajową 91 i w wolnym 
tempie, przejeżdżając przez Łęczy-
cę, dojechały do ronda w Emilii. 

- Dzisiejszy protest jest sponta-
niczną akcją zaplanowaną tak na-
prawdę dzień wcześniej. Nie jest to 
tak duża akcja protestacyjna, jaką 
przeprowadziliśmy w maju ubie-
głego roku, ale chcemy przypomnieć 
rządzącym o naszych postulatach, 
dziś w sposób symboliczny - mówi 
Mateusz Szczepaniak, koordynator 
protestu. - Pokazujemy, że w Polsce 
też są rolnicy, producenci i nie trzeba 
zalewać naszego kraju importowaną 
żywnością. Jeżeli nastawienie rządu 

się nie zmieni, to 
protesty się nasilą, dzisiejszy jest 
ostrzegawczy.

W piątek protesty rolników od-
były się w wielu miejscach w całym 
kraju. Akcja w naszym regionie nie 
była duża - krajówką jechało pięć 
ciągników oraz samochody osobowe 
w asyście policji. Mimo niewielkiej 
liczby maszyn, ruch na drodze był 
spowolniony a kierowcy napotkali 
na utrudnienia. Organizatorem 
protestu była Agrounia.  

Wśród wielu postulatów prote-
stujących znajdują się m.in: wprowa-

Prokuratura rejonowa 
w Łęczycy nadzoruje 

postępowanie wyjaśniające w spra-
wie dramatycznych wydarzeń, jakie 
rozegrały się w jednym z mieszkań 
przy ulicy Kaliskiej. 35-letni męż-
czyzna, prawdopodobnie w wyniku 
rodzinnego nieporozumienia z raną 
kłutą trafił do szpitala.

- 5 stycznia około godz. 20.50 dy-
żurny łęczyckiej komendy otrzymał 
informację z WCPR (numer alarmo-
wy 112), z treści której wynikało, 
że w jednym z lokali mieszkalnych 
przy ul. Kaliskiej mężczyzna został 
ugodzony nożem. Kiedy mun-
durowi dotarli na miejsce zespół 
karetki pogotowia udzielał pomocy 

Wybory uzupełniają-
ce do Rady Miejskiej 

w Łęczycy odbędą się 10 lutego. 
W okręgu nr 2 jesienne wybory 
na radnego wygrał Paweł Kule-
sza, który wygrał także wyścig o 
fotel burmistrza Łęczycy. 

O mandat brakującego radnego 
powalczą: Modrzyński Jarosław 

Na początku stycznia 
policjanci otrzymali 

zgłoszenia dotyczące usiłowania 
włamania do jednej z automa-
tycznych myjni samochodowych 
w Łęczycy. Sprawcy używając 
łomu usiłowali pokonać zabez-
pieczania automatów wrzuto-
wych, aby zrabować znajdujące 
się w nich kasetki z pieniędzmi. 

Nie zdołali ich ukraść, gdyż spło-
szył ich właściciel myjni. Mimo, iż 
uciekli z pustymi rękoma, straty 
przedsiębiorca określił na kilka 
tysięcy złotych. Funkcjonariusze 
wpadli na trop włamywaczy. Oka-
zało się, że związek z tym prze-
stępstwem mają dwaj mieszkańcy 
Łęczycy. 32 – letni mężczyzna i jego 
o 11 – lat młodszy kompan zostali 
zatrzymani. Usłyszeli już zarzuty 
dotyczące usiłowania kradzieży z 
włamaniem. Dodatkowo 22 – lat-
kowi kryminalni udowodnili, że 
stoi on za przestępstwem, którego 
dokonał w połowie ubiegłego roku. 
Wówczas swoją agresję wyładował 
na zaparkowanym samochodzie. 
Właściciel audi wstępnie straty wy-

Wybory uzupełniające do RM

Kto powalczy o mandat radnego?
Jan (50 lat), zgłoszony przez KWW 
Jarosława Modrzyńskiego - li-
sta nr 1; Łukasiewicz Robert (45 
lat), zgłoszony przez KWW Dla 
Przedmieścia - lista nr 2; Koperska 
Magdalena Janina (39 lat), zgło-
szona przez KWW Przedmieście 
- lista nr 3.

(zz)

Rodzinna kłótnia z nożem w tle
medycznej 35 – latkowi. Mężczy-
zna został przetransportowany 
do łęczyckiego szpitala. Wszystkie 
okoliczności tego zdarzenia zostaną 
wyjaśnione w toku prowadzonego 
postępowania, które nadzoruje 
Prokuratura Rejonowa w Łęczycy - 
informuje asp. Mariusz Kowalski, 
oficer prasowy Komendanta Powia-
towego Policji w Łęczycy.

Jak udało nam się nieoficjalnie do-
wiedzieć, mężczyzna był pracowni-
kiem jednej z jednostek budżetowych 
podległych miastu. O sprawie zrobiło 
się głośno. Pracownicy powiedzieli 
nam, że 35-latek prawdopodobnie 
mógł sam dźgnąć się nożem. 

(zz)

Przepisy są krzywdzące 
- mówi mieszkaniec

rozumiem tych przepisów, przecież 
nie jest to winą chorych, że jedyna 
apteka całodobowa znajduje się za 
bramą szpitala, to jakiś absurd.

Próbujemy wyjaśnić sprawę u peł-
niącego obowiązki dyrektora ZOZ, 
Krzysztofa Kołodziejskiego.

- Potwierdzam, że mamy taką 
dyrektywę i egzekwujemy opłaty od 
osób wjeżdżających na teren szpitala. 
Jest to, w naszej ocenie, konieczność, 
aby kontrolować ruch kołowy na 
terenie ZOZ. Niektórzy wykorzy-
stują tę sytuację, zostawiając auta na 
wiele godzin, kierując się zapewne 
bezpieczeństwem swoich pojazdów, 
w końcu parking jest ogrodzony i mo-
nitorowany. Pragnę jednak zauważyć, 
że uczulam pracowników firmy 
ochroniarskiej, z którą współpracu-
jemy, że są sytuacje wyjątkowe, takie 
jak wjazd na oddział ratunkowy czy 
do apteki z osobą niepełnosprawną 
lub z małym dzieckiem - wówczas 
ochroniarze mają obowiązek udo-
stępnienia wjazdu bez pobierania 
opłaty. Na pewno jeszcze raz o tym 
przypomnę, bo niewątpliwie w tej 
konkretnej sytuacji mężczyzna zgła-
szający sprawę miał rację - słyszymy 
od K. Kołodziejskiego.

(mku)

Nie ważne w jakim celu, wjeżdżając na teren szpitala trzeba zapłacić 3 złote

W Łęczycy 
nauczyciele 

nie “chorują”

Złodzieje zatrzymani
cenił na ponad 1000 zł. Usiłowanie 
kradzieży z włamaniem zagrożone 
jest karą do 10 lat pozbawienia wol-
ności, zaś przestępstwo zniszczenia 
mienia do lat 5. 

Policjanci z Łęczycy zatrzymali 
też 19-latka, który 1 stycznia wła-
mał się do jednej z galerii alkoholi 
w Łęczycy. Łupem sprawcy padły 
alkohole różnych marek o wartości 
ponad 800 zł. Aby dostać się do skle-
pu włamywacz wybił szybę. Kiedy 
policjanci zajmowali się już sprawą, 
w tym samym miejscu kilka dni 
później ponownie doszło do prze-
stępstwa. Tym razem straty jakie 
wyrządził sprawca, aby splądrować 
wnętrze sięgnęły kilkaset zło-
tych. Złodziejem okazał się 19-letni 
mieszkaniec Łęczycy. 10 stycznia 
mężczyzna został zatrzymany. Po-
licjanci udowodnili mu również, że 
w 2017 roku włamał się do jednego 
z punktów usługowych na terenie 
Łęczycy. Wówczas wybił szybę w 
oknie i zrabował kilkaset złotych. 
Mężczyzna usłyszał trzy zarzuty 
kradzieży z włamaniem w tym 
jeden dotyczący jego usiłowania. 

Ciągniki wyjechały na drogi

dzenie przepisów nakładających obo-
wiązek znakowania produktów rolno
-spożywczych flagą kraju produkcji 
oraz wprowadzenie realnych kontroli 
jakości żywności, zagwarantowanie 
bezpieczeństwa żywnościowego Polski 
poprzez skuteczną ochronę rodzimej 

produkcji rolnej oraz przywrócenia 
zasad zrównoważonego handlu, pro-
wadzenie polityki międzynarodowej 
uwzględniającej interes gospodarstw 
rodzinnych tj. zaprzestanie finan-
sowania rolnictwa w państwach 
stanowiących konkurencję dla pol-
skich rolników oraz wypracowanie 
możliwości ponownego eksportu na 
chłonny kierunek wschodni.

(zz)
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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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a

Łęczyca Nie lada zaskoczenie 
wywołał w alejach 

Jana Pawła II osobowy peugeot. 
Kierowca jechał pod prąd w stro-
nę ulicy Belwederskiej.

Film nakręcony przez jednego 
z kierowców i opublikowany na 
portalu społecznościowym stał się 
już prawdziwym hitem internetu 
wśród mieszkańców Łęczycy. W 
bardzo krótkim czasie wyświetlono 
go ponad 20 tys. razy. To prawdziwy 
cud, że nie doszło do czołowego 
zderzenia z innym samochodem. 
Jazda pod prąd stawała się coraz 
bardziej niebezpieczna, im bliżej 
było do skrzyżowania z ulicą Belwe-
derską. Na szczęście inni kierowcy 
po skręcie w prawo w aleje Jana 
Pawła II od razu wjeżdżali na prawy 
pas ruchu. 

Pod PRąd alejaMi

Za takie wykroczenie nieuważ-
nemu kierowcy grozi mandat w 
wysokości 200 zł, w przypadku 
spowodowania kolizji kara byłaby 
wyższa. Na filmie widać w lusterku 
samochodu, z którego nakręcono 
niebezpieczną jazdę, radiowóz do-
jeżdżający do skrzyżowania. 

(zz)

Srebrna osobówka jechała pod prąd alejami Jana Pawła II

Dno a nie budżet - grzmi samorządowiec
Łęczyca Rada miasta niemal 

jednogłośnie przyjęła 
plan budżetu na 2019 rok. Jedy-
nym radnym, który wstrzymał się 
od głosu był Zenon Koperkiewicz, 
który nie kryje negatywnej opinii o 
przyjętym przez radnych projekcie. 

- Ten budżet jest tak zerowy, że 
nawet nie warto o nim dyskutować. 
Nie ujęto w nim niezwykle ważnych 
dla mieszkańców inwestycji. Mam na 
myśli chociażby infrastrukturę wokół 
zalewu, modernizację stadionu miej-
skiego czy projekt wykonania base-
nu. Nie został też pociągnięty temat 
Łęczyckiej Podstrefy Ekonomicznej, 
gdzie jak wiadomo, miasto ma grun-
ty, ale należy podjąć działania, by były 
to tereny inwestycyjne, czy chociażby 
rozbudowy miejskiego monitoringu 
o kamery na ulicy Wojska Polskiego, 
o co wnioskuję już od kilku lat - mówi 
radny Z. Koperkiewicz. - Jestem 
zaskoczony wynikiem głosowania. 
Wszyscy radni obecni na sesji, poza 
mną, zagłosowali za przyjęciem bu-
dżetu. Nawet radni, którzy weszli do 
RM z innych komitetów, dla których 
w kampanii wyborczej priorytetem 
był zalew, stadion czy basen, bez-
sprzecznie budżet przyjęli. 

Dochody miasta zaplanowane na 
ten rok wynoszą 59 828 889 zł a wy-
datki zamykają się kwotą 61 570 838 
zł. Planowany deficyt stanowi kwotę 
1 930 000 zł, zostanie on pokryty przy-
chodami pochodzącymi z kredytów.

Zadania inwestycyjne przewidziane 
do realizacji w tym roku to: remont 
ulicy Górniczej (miasto otrzyma na 
ten cel częściowe dofinansowanie z 
Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi), 
remont i adaptacja budynku byłego za-
kładu karnego na potrzeby Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej i Jednostki 
Budżetowej „Zieleń Miejska”, wybudo-
wanie boiska wielofunkcyjnego przy 
SP nr 1 (miasto również otrzyma na ten 
cel dotację), dokończenie budowy no-
wej siedziby Środowiskowego Domu 
Samopomocy przy ulicy Słowackiego 
(zadanie rządowe). 

W ocenie radnego Z. Koperkiewicza, 
także po „macoszemu” potraktowano 
w budżecie temat remontu dróg i chod-
ników na terenie miasta.

- Kwota 300 000 zł jest w mojej ocenie 
zupełnie niewystarczająca - komento-
wał samorządowiec.

- Więcej wiary - odparł burmistrz 
Paweł Kulesza. - W sytuacji, kiedy 
rzeczywiście będzie trzeba dołożyć, 
to na pewno to uczynimy.

Równie ważnym punktem wtorko-
wych obrad samorządu było przyjęcie 
uchwały w sprawie skargi na dyrek-
tora muzeum w Łęczycy. Została ona 
uznana za bezzasadną.

- Po rozpatrzeniu skargi na dyrek-
tora muzeum, złożonej przez pracow-
nika, uznaje się jej bezzasadność ze 
względu na fakt, że stawiany przez 
skarżącą zarzut łamania zapisów ko-
deksu pracy przez dyrektora muzeum 
jako pracodawcę, nie potwierdził się 
podczas kontroli przeprowadzonej na 
wniosek skarżącej przez inspektorów 
PIP - czytał radny Krzysztof Razik, 
przewodniczący Komisji Skarg, Wnio-
sków i Petycji Rady Miejskiej. 

(mku)

Projekt budżetu na 2019 rok został przyjęty przez większość radnych
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Gm. Grabów

Gm. Łęczyca

Łęczyca

Konflikt nauczy-
cielki ze Szkoły 

Podstawowej w Chorkach z 
jednym z rodziców rozwiązują 
policjanci z łęczyckiej komendy. 
Ojciec ucznia miał podważyć 
kompetencje zawodowe peda-
goga. 

Rodzic, jak twierdzi, chciałby 
aby jego syn chodził z chęcią 
do szkoły, wracał zadowolony i 
zdobywał wiedzę a tym samym 
dobre oceny.

- Każdy powinien wykonywać 
swoje obowiązki najlepiej jak po-
trafi. Wiem, że szkoła jest placów-
ką specyficzną, bo efektem pracy 
nauczyciela jest zadowolony, do-
brze przygotowany uczeń. Nieste-
ty, w przypadku mojego syna tak 
się nie dzieje. Kłopoty są z jednym 
z przedmiotów, ale wpływa to na 
ogólną niechęć do szkoły. Oczy-
wiście jako rodzice, oboje z żoną, 
bardzo się martwimy. Syn niedłu-
go ukończy szkołę podstawową, 
przecież nauka oznacza dla niego 
dobrą przyszłość. Nie rozumiem, 
jak to jest możliwe, że moje dziec-
ko, aby uzyskać pozytywne oceny 
z tego przedmiotu ma podwójne 
zajęcia, jedne w szkole, drugie w 
domu. Wiem, że nauki jest dużo, 

W mediach społecz-
nościowych jeden z łę-

czyckich sportowców umieścił wpis 
dotyczący korzystania z miejskiego 
stadionu. Lekkoatleta chciał po-
trenować, jednak zastał zamknięte 
furtki. 

“Godzina 10 rano stadion miejski 
zamknięty. Niestety mieszkańcy kró-
lewskiego miasta nie mogą korzystać 
ze “stadionu”, o ile można nazwać to 
stadionem. Z tego co się dowiedziałem 
stadion zamknięty, bo nie ma kto go 
pilnować i tylko co tam jest do pilno-
wania? Na wsiach mają lepsze obiekty 
dla przykładu stadion z Lutomierska” 
- pisze sportowiec.

Urząd miejski wyjaśnia, że ze stadio-
nu może skorzystać każdy, ale wcze-
śniej musi to zgłosić u administratora 
obiektu.

- Zgodnie z regulaminem, który 

stanowi Załącznik do Uchwały nr 
XLVIII/277/2017 Rady Miejskiej w 
Łęczycy z dnia 6 kwietnia 2017 roku, z 
obiektu można korzystać w godzinach 
od 7:00 do 20:00 po wcześniejszym 
zgłoszeniu u Administratora, którym 
jest Jednostka Budżetowa „Zieleń 
Miejska” w Łęczycy. Pan Piotr Giel-
nik z upoważnienia administratora 
ustala harmonogram korzystania 
z obiektu. Ma on prawo w każdym 
terminie otworzyć bramę stadionu 
dla zainteresowanych osób fizycznych 
oraz instytucji, klubów i organizacji 
pozarządowych. Analizowana jest 
możliwość wprowadzenia pewnych 
rozwiązań, które w znacznym stopniu 
ułatwiłyby mieszkańcom dostęp do 
obiektu - informuje magistrat.

Stadion jest dostępny, ale na sponta-
niczny trening, póki co, nie ma co liczyć. 

(zz)

Łódzki Urząd Wo-
jewódzki w Łodzi 

wszczął z urzędu postępowanie 
w celu kontroli legalności uchwał 
Rady Gminy Łęczyca podjętych 
na inauguracyjnej sesji w dniu 19 
listopada 2018 r. 

Decyzja wojewody jest konse-
kwencją pisma złożonego przez Ma-
riana Orłowskiego, przedsiębiorcę 
z Lubienia, który podejrzewa, że 
wybory przewodniczącego Rady 
Gminy Łęczyca mogły zostać prze-
prowadzone z naruszeniem prawa. 

- Komisja skrutacyjna nie podała 

Urząd Wojewódzki odpowiada
wyników pierwszego głosowania 
na przewodniczącego Rady i drugi 
raz rozdano karty do głosowania. 
Nie wiadomo, czy przewodniczący 
Rady Gminy został wybrany zgod-
nie z prawem, ani czy sesje przez 
niego zwoływane są legalne - mówi 
M. Orłowski.

Przedsiębiorca w sprawie wybo-
rów organów Rady Gminy Łęczyca 
złożył także wniosek do Proku-
ratury Okręgowej w Łodzi, która 
przekazała sprawę do Prokuratury 
Okręgowej w Łęczycy.

(zz)

Stadion zamknięty, jak z niego skorzystać?

Nauczycielka koNtra rodzic
ale on ma także inne przedmioty, z 
których jest zobowiązany przygoto-
wać się do zajęć - mówi ojciec ucznia 
z Chorek. - Jestem w szoku, że trafiło 
to na policję, byłem przesłuchiwany 
w charakterze świadka.

O sprawie mówi też Renata Cie-
ślak, dyrektor szkoły w Chorkach.

- Nieporozumienie między 
rodzicem a nauczycielem zaczęło 
się w październiku ubiegłego 
roku, kiedy jako dyrektor szkoły 
zostałam poinformowana przez 
rodzica o sytuacji jego syna. 
Rodzic twierdził, że dziecko 
denerwuje się przed lekcjami z 
jednego z przedmiotów, gdyż 
otrzymuje oceny negatywne. 
Nauczycielka z kolei twierdziła, 
że swoją pracę wykonuje pra-
widłowo, natomiast rodzic w 
sposób jasny podważył jej kom-
petencje zawodowe. W tej sytu-
acji, zgodnie z obowiązującym 
rozporządzeniem o nadzorze, 
podjęłam działania zmierzające 
do wyjaśnienia sprawy. Wielo-
krotnie byłam na lekcji, prowa-
dziłam rozmowy wyjaśniające 
ze stronami konfliktu. Niestety, 
moje działania nie rozwiązały 
problemu. Sprawa ta zapewne 
nie zostanie obojętna dla sa-

mego dziecka. Nie mam jednak 
prawa zabronić nauczycielowi 
dochodzić własnych praw, toteż 
przyjęłam do wiadomości fakt, 
że nauczycielka złożyła zawiado-
mienie na policję o znieważeniu 
jej osoby jako funkcjonariusza 
publicznego - wyjaśnia dyrektor 
szkoły. - O sprawie poinformo-
wałam też organ prowadzący. 

Niestety z samą nauczycielką 
nie udało nam się porozmawiać. W 
sprawę sporu między nauczycielką 
a rodzicem, z mocy prawa, został 
także zaangażowany wójt gminy 
Grabów.

- Dyrektorka z nauczycielką były 
u mnie, rozmawialiśmy długo na 
ten temat. Namawiałem do poro-
zumienia. W każdej szkole taki 
otwarty konflikt nie powinien mieć 
miejsca, tam są dzieci i to ich inte-
resy powinny być na pierwszym 
miejscu. Niestety, nie przekonałem 
przedstawicielek oświaty do po-
lubownego rozwiązania sporu z 
rodzicem. Jako funkcjonariusz pu-
bliczny zdaję sobie sprawę, że każdy 
ma prawo bronić swoich interesów, 
nie pozostawiono mi też wyboru, 
w sytuacji, w której nauczycielka 
zawiadomiła organy ścigania, z 
mocy ustawy, byłem zobowiązany 

do złożenia zawiadomienia do 
Prokuratury Rejonowej w Łęczycy 
- mówi wójt Janusz Jagodziński.

Policja pracuje nad wyjaśnieniem 
sprawy.

- Potwierdzam, że policjanci z łę-
czyckiej komendy prowadzą postę-
powanie, które ma na celu ustalenie 
czy jeden z rodziców uczniów do-
puścił się znieważenia nauczyciela, 
który podczas lub w związku z peł-
nieniem obowiązków służbowych, 
korzysta z ochrony przewidzianej 
dla funkcjonariuszy publicznych. 

Zawiadomienie w tej sprawie zło-
żyła jedna z nauczycielek Szkoły 
Podstawowej w Chorkach. Do-
datkowo dysponujemy pismem 
wójta gminy Grabów, który w 
powyższej sprawie zawiadomił 
Prokuraturę Rejonową w Łęczycy. 
Postępowanie prowadzone jest w 
kierunku podejrzenia popełnie-
nia przestępstwa określonego w 
art. 226 par 1 kk - czytamy w od-
powiedzi nadesłanej z łęczyckiej 
komendy.

(mku)

Dyrektor Renata Cieślak mówi o konflikcie pedagoga z rodzicem
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Łęczyca

Łęczyca

Choć trudno w to 
uwierzyć, ale nawet 

bezdomnych można eksmitować. 
Koczowisko, jakie zrobiło sobie 
dwóch mężczyzn na działce nale-
żącej do PKP wkrótce musi zniknąć. 

Sytuacja bezdomnych zawsze jest 
trudna, ale w tym przypadku dwóch 
łęczycan może mówić o prawdzi-
wym pechu. Panowie własnymi 
siłami urządzili sobie mieszkanie pod 
chmurką, które z początku nie prze-
szkadzało administratorowi terenu 
przy ulicy Belwederskiej. Okoliczności 
uległy jednak zmianie a mężczyźni 
muszą się wynieść.

- Jesteśmy tutaj już od dawna. 
Pozbijaliśmy z desek “pokoje” ocieplo-

Problem dziurawego, 
wąskiego i zarazem niebezpiecznego wjazdu na osie-dle przy ulicy Belwederskiej 38 porusza radna Agata Szkop. W jej ocenie, bezpieczeństwo miesz-kańców osiedla stoi pod znakiem zapytania.

- Największe zagrożenie stanowi fakt, że wjazd/wyjazd z osiedla zabezpiecza jedna i to bardzo wąska uliczka. Jej stan techniczny pozosta-
wia wiele do życzenia. Dodatkowo, w fatalnym stanie są  chodniki. Wysta-
jące płyty i dziury stanowią nie lada przeszkody i zagrożenie, szczególnie dla dzieci oraz osób starszych - mówi radna A. Szkop. - Apelowałam już w tej sprawie w radzie miasta, rozmawiałam także z kierowniczką ds. inwestycji w urzędzie miejskim, która zapewniła mnie, że podejmie działania w tej sprawie. Liczę, że problem zostanie zauważony a moje 

Radna aPeluje

prośby uwzględnione w możliwie najkrótszym czasie. Na razie czekam.
Remont na osiedlu był już zapla-nowany w 2017 roku, jednak nie został przeprowadzony w całości. W planach była m.in. modernizacja drogi wjazdowej. Problem w tym, że wskazana droga była i wciąż jest jedynym dojazdem do bloków. Z tego względu, jej remont podczas prac półtora roku temu był pominięty. 

(mku)

Radna Agata Szkop mówi o złym stanie drogi dojazdowej do osiedla oraz krzywych chodnikach

Wjazd na osiedle jest dziurawy i wąski

ne styropianem, odgrodziliśmy się 
płotem. Jest nam tu naprawdę dobrze. 
Właściciel terenu nigdy nie robił nam 
problemu, ale od kiedy chcieliśmy 
zamieszkać w pobliskim budynku, 
napotkaliśmy duży opór i teraz mamy 
się wynosić - mówią bezdomni.

Mężczyźni chcieli zająć wolne miesz-
kanie na piętrze w stojącym w pobliżu 
budynku PKP. Lokal był otwarty i bar-
dzo zagracony. Bezdomni uprzątnęli go 
i znieśli swoje rzeczy. 

- Kiedy administrator się o tym 
dowiedział, zamknął mieszkanie na 
klucz. Podjęliśmy rozmowę, że chcemy 
je wynająć, zadeklarowaliśmy płacenie 
czynszu, bo z puszek i złomu na pewno 
wystarczyłoby na opłaty. Niestety nie 
było na to zgody - dodają mężczyźni.

Administrator terenu należącego do 
PKP poinformował straż miejską w 
Łęczycy, że zmierza do usunięcia bez-
domnych ze swojego terenu. Poprosił o 
pomoc w tej sprawie.

- Otrzymaliśmy pismo od zarządcy 
nieruchomości, aby udzielić wsparcia 
w usunięciu koczowiska bezdomnych. 
Uważam, że pomysł z wynajęciem 
przez nich mieszkania był dobry, jed-
nak z tego co wiem, budynek przezna-
czony jest do rozbiórki i administrator 

nie godzi się na nowych najemców. 
Znając trudną sytuację, udaliśmy się 
do bezdomnych, żeby zaproponować 
im pomoc - mówi Tomasz Olczyk, 
komendant straży miejskiej w Łęczycy.

Funkcjonariusze powiedzieli męż-
czyznom, że można umieścić ich w 
ośrodku dla osób bezdomnych w Ozor-
kowie, przynajmniej na okres zimowy. 
Poinformowali też o możliwościach 
otrzymywania pomocy finansowej z 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej oraz paczek z żywnością z PKPS. 

- Nigdy nie korzystaliśmy z żadnej 

Tracą prowizoryczny dach nad głową

Bezdomni muszą opuścić teren do końca lutego

pomocy i z niej nie skorzystamy. Nie 
będziemy się prosić. Do tej pory sobie 
radziliśmy i dalej tak będzie. Jeżeli 
musimy opuścić to miejsce, to trudno, 
mamy gdzie pójść, ale na pewno nie 
będzie to ośrodek w Ozorkowie - 
oświadczyli bezdomni.

Koczowisko ma zostać zlikwido-
wane do końca lutego. Bezdomni nie 
ukrywają dużego żalu. Jeden z męż-
czyzn zadeklarował, że wówczas 
przeniesie się do brata, drugi oświad-
czył, że zamieszka u znajomego. 

(zz)

Strażnicy miejscy rozmawiali z 
mężczyznami o różnych formach 
pomocy

Grabów

Wniosek urzędu miejskiego w Łęczy-
cy o włączenie do projektu Minister-
stwa Obrony Narodowej nie został 
uwzględniony. Poprzednie władze 
miasta starały się o dofinansowanie 
do projektu “Ławka Niepodległości”. 
Choć MON przeznaczyło na projekt w 
całej Polsce ponad 4 mln zł i finansowa-
ło go w 80 proc., dla Łęczycy zabrakło 
pieniędzy.
- Wniosek został złożony we wrześniu 
ubiegłego roku. W związku z ogra-
niczonymi środkami finansowymi, 
Ministerstwo Obrony Narodowej nie 
udzieliło miastu Łęczyca stosownej 
dotacji - informuje łęczycki magistrat.
Ławki Niepodległości to, według MON, 
nowoczesny sposób upamiętnienia 
historii i tradycji polskiej niepodległości. 
Ławki Niepodległości to projekt upa-
miętniający polską państwowość, ale 
także posiadający walory edukacyjne 
oraz praktyczne. Siedząc na ławce, 
można zapoznać się z najważniejszymi 
wydarzeniami, które doprowadziły do 
odzyskania przez Polskę niepodległości.
W Łęczycy niepodległościowa ławka 
miała stanąć na placu Tadeusza Ko-
ściuszki. 
Dotacja na budowę ławki została przy-
znana przez MON 143 jednostkom 
samorządu terytorialnego, ustawiono 
ją m.in. w Zgierzu.

(zz)

Łęczyca bez Ławki 
Niepodległości
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Łęczyca Mieszkańcy wciąż nie 
wiedzą, o ile wzrosną 

opłaty za wywóz śmieci. Pierwszy 
przetarg został unieważniony. 
Czy w drugim zaproponowane 
stawki będą niższe? 

- Obowiązujące stawki wynoszą 
16 zł za zbiórkę selektywną i 18 
zł gdy odpady prowadzone są w 
sposób zmieszany. Urząd miejski 
jest w trakcie wyłaniania, w drodze 
przetargu, wykonawcy. Pierwszy 
przetarg na odbiór i zagospodaro-
wanie odpadów komunalnych od 
właścicieli został unieważniony 
ze względu na wysokie stawki. 
Otwarcie drugiego przetargu na-
stąpi 8 lutego. Urząd miejski ma 
jednak na uwadze fakt, że pierwsza 
oferta zgłoszona przez konsorcjum 
przekraczała możliwości finanso-
we budżetu o 500 tys. zł w skali 
roku. Taka oferta spowodowana 

Będzie drożej za śmieci, to niemal pewne
jest wzrostem kosztów po stronie 
przedsiębiorcy, na które składają 
się m.in. koszty transportu czy 
koszty energii elektrycznej, które w 
porównaniu do roku ubiegłego są 
wyższe o prawie 50%. Same opłaty za 
składowanie odpadów zmieszanych 
ulegają wzrostowi. W tym roku opła-
ta ta wynosi 170 zł, a w przyszłym 
roku wzrośnie ona do 270 zł. Biorąc 
pod uwagę ogólny wzrost kosztów, 
urząd miejski liczy się z tym, że 
druga oferta może nie być niższa niż 
poprzednia. W związku z tym będzie 
konieczna zmiana stawek za odbiór 
odpadów do wysokości niezbędnych 
na pokrycie kosztów związanych z 
realizacją tego zadania - informuje 
Mateusz Kucharski z urzędu 
miejskiego. - Temat ten zostanie 
przedstawiony Radzie Miejskiej tuż 
po otwarciu przetargu.

(zz)

44-latek, który prze-
sadził z promilami, 

mógł zamarznąć w centrum 
Grabowa. Uratował go przypad-
kowy mieszkaniec, który wezwał 
pomoc.
Dzięki czujności przechodnia i 
szybkiej interwencji dzielnicowych 
z łęczyckiej komendy uratowany 
przed wychłodzeniem został nie-
trzeźwy mężczyzna. 44-latek leżał 
na chodniku przy jednej z ulic na 
terenie Grabowa. Niska tempera-
tura panująca na zewnątrz mogła 
okazać się dla niego śmiertelnym 
zagrożeniem.
- 10 stycznia około godz. 16:00 
dyżurny łęczyckiej komendy przy-
jął zgłoszenie o mężczyźnie, który 
leży na chodniku przy jednej z ulic 
na terenie miejscowości Grabów. 
Na miejsce niezwłocznie pojechali 
dzielnicowi. Leżący na chodniku 
44-latek był pijany i przemarznięty. 
Na szczęście nie wymagał pomocy 
medycznej. Mundurowi ustalili jego 
najbliższych i przekazali mężczyznę 
pod opiekę rodziny - informuje asp. 
Mariusz Kowalski z KPP w Łęczycy.
Mężczyzna może mówić o dużym 
szczęściu.

Pijany i nieprzytomny 
leżał na chodniku
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Już po raz piąty, mieszkańcy 
Uniejowa oraz okolicznych miej-
scowości, zebrali się o godzinie 
10.00 przy zamku arcybiskupów 
gnieźnieńskich, aby uczestniczyć 
w Orszaku Trzech Króli. Wydarze-
nie przyciągnęło wielu uczestni-
ków tego pięknego obrzędu. Po 
przywitaniu zebranych przez ks. 
wikariusza Piotra Kasprzaka w 
imieniu ks. proboszcza Andrzeja 
Ziemieśkiewicza, orszak wyruszył 
ulicami miasta w stronę Kolegiaty 

Wniebowzięcia NMP w Uniejowie. 
Uczestnicy uroczystości przebrani 
byli w tradycyjne, jasełkowe stroje, 
m.in. symboliczne korony i pele-
ryny. Głośnym echem rozlegały 
się dźwięki śpiewanych kolęd i pa-
storałek. Po dotarciu do kolegiaty 
odbyła się uroczysta msza święta 
odprawiona przez księdza wika-
riusza Piotra Kasprzaka. Po mszy 
św. na uczestników uroczystości 
czekało ciepłe kakao oraz słodki 
poczęstunek. 

Przez kilka miesięcy prokura-
tura sprawdzała dokumenty 
pracownicze pozyskane z zoo 
w Borysewie pod Poddębica-
mi. Badane też były warunki w 
jakich trzymane są zwierzęta w 
ogrodzie zoologicznym. Śledz-
two wynikało z donosu, m.in. 
do Państwowej Inspekcji Pracy. 

„Śledztwo w sprawie mającego 
mieć miejsce w okresie od paź-
dziernika 2007 roku w Borysewie 
znęcania się nad zwierzętami 
przez pracowników ogrodu zoo-
logicznego poprzez utrzymywa-
nie zwierząt w niewłaściwych 
warunkach bytowania, w tym 
utrzymywanie ich w stanie rażą-
cego zaniedbania i niechlujstwa, 
oraz wbrew przepisom rozporzą-
dzenia Ministra Środowiska z dnia 
20 grudnia 2004 roku w sprawie 

Królewski orszak w Uniejowie 

Prezes może spać spokojnie?
warunków hodowli utrzymania 
poszczególnych grup gatunków 
zwierząt w ogrodzie zoologicznym., 
w tym poprzez sprawowanie nie-
właściwej opieki nad zwierzętami 
i nie przygotowanie miejsca do po-
rodu samicy lwa, oraz nie odizolo-
wanie jej od pozostałych dorosłych 
osobników podczas porodu samicy 
lwa białego w dniu 11 czerwca 2017 
roku na wybiegu, w wyniku czego 
dorosłe osobniki doprowadziły 
do śmierci dwóch z pośród trzech 
narodzonych lwów białych, tj. o 
czyn z art. 35 ust. 1a ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 roku o ochronie 
zwierząt zostało umorzone wobec 
braku znamion czynu zabronione-
go” - czytamy w informacji prze-
słanej redakcji przez prok. Jolantę 
Szkilnik, rzecznika prasowego 
prokuratury rejonowej w Sieradzu.  

„W zakresie natomiast dotyczącym 
naruszenia, w okresie co najmniej 
od 2007 roku do 24 października 
2018, w Borysewie, wynikających 
ze stosunku pracy i ubezpieczenia 
społecznego praw pracowników 
i tym samym nie wywiązania się 
z obowiązków ciążą-
cych na pracodawcy 
w związku z zatrud-
nieniem zindywidu-
alizowanych osób, 
został skierowany do 
sądu wniosek o wa-
runkowe umorzenie 
postępowania wo-
bec prezesa zarządu 
spółki. Sprawa ocze-
kuje na rozpoznanie 
przez sąd”.

Przypomnijmy, 
że sprawa odbiła się 
szerokim echem w 

regionie. Wielu miesz-
kańców widząc w po-
łowie ub. roku poli-
cjantów i prokuratorów 
a także inspektorów 
z PIP przed ogrodem 
zoologicznym zadawało 
sobie pytania o powody 
tej lustracji. 

Prezes Andrzej Pa-
bich od samego począt-

ku mówił o swojej niewinności.
To jedna z jego wypowiedzi 

udzielonych „Reporterowi”.
„W naszym regionie jest niezwykle 

trudno znaleźć pracowników. Dlate-
go muszę się posiłkować pracownika-
mi z Ukrainy. Przyjmuję ich do pracy i 
w międzyczasie załatwiam wszystkie 

Prokurator Szkilnik informuje o zakończeniu śledztwa ws. zoo w Borysewie 

wymagane prawem pozwolenia 
i dokumenty. To trwa. Nie jestem 
w stanie przyspieszyć pewnych 
procedur a w zoo musi przecież 
ktoś pracować. W takiej sytuacji jest 
dużo firm, ale donos został złożony 
na mnie. Można powiedzieć, że pa-
dłem ofiarą obecnej bardzo trudnej 
sytuacji na rynku pracy. Liczę na 
zrozumienie odpowiednich orga-
nów, bo błędy przy zatrudnianiu nie 
wynikały z mojej złej woli” – usły-
szeliśmy od właściciela zoo. 

Ogród zoologiczny w Boryse-
wie jest znany w całej Polsce, a 
nawet poza granicami naszego 
kraju. Pisała o nim m.in. prasa 
amerykańska. 

(ps)

Płonący samochód
Zwarcie w silniku było przyczyną pożaru renault laguny na ul. Rze-mieślniczej w Poddębicach. W pożarze nikt nie ucierpiał. Spaliła się przednia część samochodu. Straty wyceniono na 2 tysiące złotych. 
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Poddębice Już krótki spacer 
w centrum miasta 

uświadamia, że lokalni handlowcy 
mają duży problem ze znale-
zieniem pracowników. Kartki z 
treścią o poszukiwanych pra-
cownikach przywieszane są na 
drzwiach lub szybach coraz więk-
szej liczby sklepów. Czy powo-
dem tych kłopotów jest rządowy 
program 500 plus? Niektórzy nie 
mają co do tego wątpliwości. 

- Teraz po prostu nie chce się 
takim ludziom pra-
cować. Otrzymują 
pomoc od państwa 
i do pracy już nie 
przychodzą. No bo 
po co? Lepiej po-
siedzieć w domu 
i być „świętą kro-
wą” - nie przebiera 
w słowach jeden z 
miejscowych przed-
siębiorców, który od kilku miesięcy 
poszukuje pracownika do sklepu. 

Zdaniem fachowców, program 
500 plus mógł skomplikować sy-
tuację na rynku pracy. Sytuacja 
pogarsza się praktycznie z roku 
na rok. Jeszcze w 2015 roku co 
5. pracodawca i przedsiębiorca 
przyznawał, że trudno mu znaleźć 
odpowiednich ludzi na odpowied-
nie miejsca. Obecnie, jak wynika 
z danych International Business 
Report, już 6 na 10 właścicieli 
albo prezesów firm dotknął ten 
sam problem. Przed laty o jedno 
miejsce pracy ubiegało się nawet 
kilkudziesięciu kandydatów. Tak 
było chociażby w przypadku pra-
cy biurowej lub tej na produkcji. 
Dzisiaj firmy, jakie do tej pory nie 
narzekały na brak zainteresowa-
nia ze strony kandydatów, zaczy-
nają mieć kłopot, bo chętnych o 
odpowiednich kwalifikacjach i 
kompetencjach brak, natomiast ci, 

którzy byliby 
zainteresowani etatem, 

nie spełniają wymogów. Nastał 
rynek pracownika. Dochodzi 
niekiedy do kuriozum, bo kan-
dydat wybiera firmę, a nie ona 
jego. O tym, że ciężko jest zapełnić 
wakaty, mówią pracodawcy z 
branż budowlanej, produkcyjnej, 
informatycznej oraz usługowej. 
5-6 lat temu sprawa dotyczyła ty-
lko pracowników wykwalifikow-
anych. Niewykwalifikowanych 
również brakuje. 

Pojawiła się kolejna pomoc państ-
wa, skierowana do rodzin. Otr-
zymają one mianowicie po 300 
złotych ekstra na zakup wyprawki 
szkolnej dla każdego małolata. - Te 
pieniądze z kolei zniechęcają ludzi 
do podjęcia pracy sezonowej – pod-
kreślają przedsiębiorcy. 

Z terenu gminy Poddębice w 
2017 roku ze świadczenia 500 plus 
skorzystało 1278 rodzin, w 2018 
roku było to 1237 rodzin.

- Liczba rodzin spadła, ponieważ 

ze względu na podwyższoną war-
tość hektara przeliczeniowego 
i wzrost najniższej krajowej w 
wielu sytuacjach przekraczany był 
próg dochodowy. Ponadto osoby 
sprawdzające wnioski mają możli-
wość weryfikacji w systemie Emp@
tia – informuje Magdalena Jawor-
ska z urzędu miasta w Poddębicach 
. - Natomiast w 2018 roku świadcze-
nie 300 plus otrzymało 1752 dzieci z 
terenu gminy Poddębice. 

O problemach pracodawców 
ze znalezieniem pracowników 
rozmawialiśmy też z dyrektorem 
Powiatowego Urzędu Pracy. 

- Bezrobocie utrzymuje się na 
poziomie 6,4 proc. Trudno jest mi 
powiedzieć, jaki wpływ na rynek 
pracy ma program 500 plus. Urząd 
nie prowadzi takiej analizy, choć 
faktycznie spotykam się z opiniami, 
że te świadczenia mogą negatywnie 
wpływać na niektórych w zakresie 
podejmowania zatrudnienia – 
mówi Dariusz Szewczyk.

(ps)

41-latka powiesiła się na drze-
wie przed swoim domem w 
Wieleninie. Nie udało się jej 
uratować. Z kolei młody chło-
pak założył sobie pętlę na szyję 
w mieszkaniu jednego z bloków 
przy ul. Targowej w Uniejowie. 
Członkowie rodziny odcięli 
sznur z niedoszłym samobójcą. 

- Zgłoszenie o samobójczyni z 
Wielenina Kolonii otrzymaliśmy 
sześć minut po godzinie dwu-
dziestej – mówi rzecznik KP PSP 
w Poddębicach, mł. bryg. Wie-
sław Grzybowski. - Pierwsi na 
miejscu, po kwadransie od zgło-
szenia, byli strażacy – ochotnicy 
z Uniejowa. My przyjechaliśmy 
dwie minuty po nich. Szybko 
podjęliśmy akcję reanimacyjną. 
Pogotowie z Łęczycy przyjechało 
cztery minuty po nas. Niestety, o 

Dramat! Z pętlą na szyi... 

Mł. bryg. W. Grzybowski mówi 
o samobójczyni z Wielenina 
i niedoszłym samobójcy z 
Uniejowa

godz. 20.49 lekarz stwierdził zgon. 
Policja pod nadzorem prokuratu-

ry wyjaśnia okoliczności samobój-
stwa. Jak udało nam się dowiedzieć, 
41-latka nie zostawiła listu poże-
gnalnego. Sznur odciął jej przyjaciel 
z którym kobieta mieszkała pod 
jednym dachem. 

Udało się z kolei uratować młode-
go lokatora jednego z bloków przy 
ul. Targowej w Uniejowie. 

- Chłopak założył sobie sznur i 
powiesił się w pokoju. Członkowie 
rodziny szybko go odcięli. Gdy 
przyjechaliśmy na miejsce, nie 
było już zagrożenia jego życia. Ta 
próba samobójcza na szczęście była 
nieudana – dodaje W. Grzybowski. 

Strażacy z Poddębic już dawno 
nie brali udziału w tego typu ak-
cjach. 

(ps)

W cZyM tkWi PRobleM?

coRaZ tRudniej o PRacoWnika

W centrum Poddębic nie brakuje informacji o 
poszukiwanych pracownikach 

Poddębice

Uniejów Gdyby nie 14 pomp 
głębinowych, teren 

rozbudowywanego kompleksu 
basenów termalnych tonąłby w 
wodzie. Bliskość Warty robi swoje. 
Podmokły teren nie jest jednak 
jedynym problemem. Zakończe-
nie inwestycji może się przesunąć. 

- Już na samym początku mie-
liśmy niespodziankę w postaci 
podziemnej sieci, m.in. solankowej, 
której według planów nie powinno 
w tym miejscu być. Dlatego trze-
ba było podjąć prace związane z 
przełożeniem tych wszystkich rur i 
przewodów. Trwało to prawie mie-
siąc, zanim wzięliśmy się za główne 

- Czy nie można prze-
znaczyć pod miejsca 

parkingowe terenu przy garażach? 
– pytają kierowcy, którzy codziennie 
mają problemy z zaparkowaniem auta 
przy gmachu starostwa. Rzeczywiście 
kilka metrów dalej przy garażach 
na pewno zmieściłoby się jeszcze 
kilkanaście aut, jednak teren nie jest 
uporządkowany. 

Problem z zapchanym 
parkingiem starostwa po-
wiatowego nie jest nowy. 
Czy wraz ze zmianą sta-
rosty kłopoty parkingowe 
znikną. 

- Moim zdaniem można 
by wygospodarować sporo 
miejsca pod nowe parkingi 
przy garażach. W tej chwili 
niestety ten teren przypo-
mina jakieś wysypisko lub 
plac na którym magazy-
nowany jest złom. Można 
tam zobaczyć jakieś stare, 
zardzewiałe maszyny oraz 
materiały budowlane a 
nawet zniszczone znaki drogowe. Na-
prawdę jak widać taki nieporządek, to 
można się zdenerwować – mówi jeden 

z petentów starostwa.
W dniu w którym zaj-

rzeliśmy na parking przy 
starostwie, samochodów 
było bez liku. Kierowcy 
bezskutecznie szukali wol-
nego miejsca do zaparkowa-
nia. Widok wolnego placu, 
który jest jednak zawalony 
nieużywanym sprzętem, 
faktycznie może podnieść 
ciśnienie zmotoryzowanym 
petentom.

O sprawie poinformowa-
liśmy starostę Małgorzatę 

Komajdę. Odpowiedzi, na pytania 
przesłane mejlem, nie otrzymaliśmy. 

(ps)

ŁatWo nie jest

PoWiatoWy PaRking ZaPchany

Pompy pracują non stop 

Zarys nowego basenu jest już 
widoczny 
roboty – mówi Grzegorz Wlazło, 
kierownik prac. 

Czy wraz z rozpoczęciem sezonu 
wakacyjnego będzie już można 
skorzystać z nowych atrakcji? Oby. 
Mieszkańcy i turyści nie mogą się 
doczekać nowego kompleksu. Atrak-
cją z pewnością będzie główny, 
zewnętrzny basen, którego łączna 
powierzchnia lustra wody nowej 
niecki wyniesie prawie 800 mkw. 
Wybudowany też zostanie basen dla 
dzieci – niecka będzie miała 400 mkw. 

Inwestycja – warta ponad 22 mln zł 
- jest współfinansowana ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Łódzkiego na lata 
2014 – 2020. 

(ps)
Gdyby nie pompy, teren zostałby 
zalany 

Zmotoryzowani petenci się denerwują 

Na parkingu przy starostwie 
brakuje miejsca 

Kilka metrów dalej jest wolny plac. Niestety, teren nie jest uporządkowany

Tuż przy 
przepełnionym 

parkingu 
jest teren do zagospodarowania. Póki co, kierowcy tam nie zaparkują 
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Oryginalne potrawy i porady kulinarne
Rozwiązanie krzyżówki z numeru 316: Jaki król, tacy poddani.
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* Przedszkolak pyta kolegę:  
- Co dostałeś na gwiazdkę?  
- Trąbkę.  
- Mówiłeś, że dostaniesz lepsze 
prezenty!  
- To doskonały prezent! Dzięki niej 
zarabiam codziennie pięć złotych!  
- W jaki sposób?  
- Tata mi daje, żebym przestał trąbić! 

* Blondynka już dłuższy czas stoi na przystanku autobu-
sowym. Przechodzi obok chłopak i jej mówi:  
- Ślicznotko, ten autobus kursuje tylko w święta.  
- No, to mam wielkie szczęście, bo dzisiaj są moje imie-
niny... 

* Przychodzi mały Romuś z przedszkola. Mama z przera-
żeniem spostrzega, że dziecko ma podrapaną całą buzię. 
- Co się stało, synku? ? pyta czule. 
- A, bo tańczyliśmy wokół choinki, pani kazała się nam 
wziąć za ręce, ale dzieci było mało, a jodełka taka duża... 

* Pacjent leżący w szpitalu zwraca się do lekarza:  
- Panie doktorze, dlaczego lekarstwa muszę popijać taką 
wstrętną herbatą?  
- Siostro, na boga! Proszę zabrać kaczkę ze stolika! 

* Jadący pociągiem mężczyzna, chce nawiązać kontakt z 
jadącą w tym samym przedziale blondynką i pyta:  
- Jakie jest pani hobby?  
- Co to jest hobby? - pyta blondynka.  
- To jest to, co pani lubi najbardziej - odpowiada mężczy-
zna.  
- A... no to kapuśniaczek. 

* W stołówce w kolejce po zupę rozmawiają dwaj studen-
ci:  
- Masz jakieś wieści z domu?  
- Niestety, ani złotówki. 

ZUPA Z BOCZNIAKóW
Składniki:
6 szklanek bulionu warzywnego (1 
i 1/2 litra)  
50 dag boczniaków  
2 udka z kurczaka (pałki)  
2 marchewki  
1 pietruszka  
1 mały seler  
1 cebula  
4 łyżki śmietany 12%  
2 łyżki oliwy z oliwek  
1 łyżka masła  
1 łyżeczka kuminu  
3 ziarenka ziela angielskiego  
1 liść laurowy  
gałązki świeżego tymianku  
świeżo mielony czarny pieprz  
do podania makaron 
Etapy przygotowania:
Marchewki, pietruszkę i selera 

obierz. Zetrzyj na tarce. Cebulę 
pokrój w piórka. Boczniaki pokrój 
w paski. W dużym garnku rozgrzej 
oliwę z masłem. Smaż marchew-
kę, pietruszkę, seler i cebulę przez 
3-4 minuty. Często mieszaj. Dodaj 
boczniaki i smaż kolejne 3-4 minuty. 
Często mieszaj. Wlej bulion, dodaj 
udka z kurczaka oraz przyprawy - 
liść laurowy, ziele angielskie i kumin. 
Doprowadź do wrzenia. Zmniejsz 
ogień gotuj ok. 20 minut. Z zupy 
odlej jeden kubek. Delikatnie wy-
mieszaj ze śmietaną i połącz z zupą 
w garnku. Dodaj gałązki tymianku 
i wymieszaj. Podawaj na gorąco z 
makaronem. 

WęGIERSKI KOCIOŁEK
Składniki:
1 kg ziemniaków “sałatkowych”  
1/2 kg kiszonej kapusty  
1 duża cebula  
1/2 kg kiełbasy (najlepiej wiejskiej)  
30 dag wędzonego surowego boczku  
1 czubata łyżka słodkiej, wędzonej pa-
pryki (można zastąpić zwykłą, słodką 
papryką)  
1 łyżka całych ziaren kminku  
3 liście laurowe  
6 obranych ząbków czosnku  

2 szklanki bulionu  
2 łyżki oleju  
10 całych ziaren czarnego pieprzu  
sól (ale niekoniecznie, jeśli kiełbasa, 
boczek i bulion będą słone) 
Etapy przygotowania:
Ziemniaki obierz, opłucz, pokrój na 
kawałki. Obraną cebulę pokrój na 
grube pół plastry. Boczek pokrój na 
kostkę o boku 1 cm, kiełbasę na pół 
plasterki. Na patelni rozgrzej olej, 
dodaj boczek, smaż minutę, dodaj 
cebulę, smaż cały czas mieszając, 
następną minutę. Dodaj kiełbasę i 
smaż jeszcze 2-3 minuty, aż lekko się 
przyrumieni. Zestaw patelnie z ognia, 
dodaj paprykę w proszku i kminek, 
wymieszaj, ponownie postaw na 
ogniu i smaż przez minutę. Ziemniaki 
przełóż do żeliwnego garnka (możesz 

też użyć dowolnego naczynia do za-
piekania, które ma pokrywkę), dodaj 
kapustę, liście laurowe, czosnek i ziar-
na pieprzu. Dodaj zawartość patelni i 
bulion, wymieszaj, ale nie musisz robić 
tego bardzo dokładnie, a raczej zrób 
to mało dokładnie. Garnek przykryj 
i wstaw do piekarnika nagrzanego 
do 180 stopni i trzymaj go tam przez 
2 godziny co najmniej. Nie otwieraj 
podczas pieczenia.

CIASTECZKA OWSIANE Z 
SUSZONyMI żURAWINAMI I 

BIAŁą CZEKOLAdą:
Składniki:
3/4 szklanki cukru  
1/4 szklanki brązowego cukru  
115g masła o temperaturze pokojowej  
1 duże jajko  
1/2 łyżeczki ekstraktu z wanilii  
1/2 łyżeczki cynamonu  
1/2 łyżeczki sody oczyszczonej  
szczypta soli  
1 szklanka maki  
1 1/2 szklanki płatków owsianych  
3/4 szklanki suszonych żurawin  
160g chipsów z białej czekolady lub 
grubo pokrojonej białej czekolady 
Etapy przygotowania:
Piekarnik rozgrzać do 190ºC. Masło 

utrzeć z cukrami na puszystą 
masą, dodać jajko i wanilię i do-
brze ubić. Dodać mąką, sodę, cy-
namon i sol - wymieszać. Wsypać 
płatki owsiane, żurawiny i czeko-
ladę, dobrze połączyć z masą. Z 
ciasta formować kulki wielkości 
orzecha włoskiego i układać je na 
płaskiej blasze. Piec około 10-12 
minut do momentu aż brzegi 
zaczną się lekko rumienić. 
Wystudzić na drucianej siateczce. 
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Całą niedzielę 150 wolontariuszy w Łęczycy zbierało pieniądze w ramach 27. Finału Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. W tym roku zostaną przeznaczone na zakup sprzętu dla specjalistycznych szpitali 
dziecięcych. Również szkoły i przedszkola zorganizowały liczne atrakcje.
W przedszkolu nr 4 odbył się przegląd kolęd i piosenek świątecznych. W Szkole Podstawowej nr 4 było z 
kolei bardzo słodko, a to za sprawą wielu ciast, jakie można było kupić. Placówka granie na rzecz Orkie-
stry rozpoczęła jasełkami. W Szkole Podstawowej nr 3 Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy rozpoczęto 
na sportowo. Najpierw w piłkę nożną zagrały dzieci. Po nich na boisko weszli dorośli i zmierzyli się w 
Turnieju Służb Mundurowych. Ponadto, panie mogły skorzystać z usług fryzjera czy kosmetyczki a jeśli 
ktoś był zainteresowany wyjątkową pamiątką mógł zamówić sobie namalowanie portretu.
Od godziny 17 przed ratuszem miejskim trwał blok koncertowy i tradycyjne licytacje. Kulminacją wie-
czoru było światełko do nieba. 

WOŚP w Łęczycy

WOŚP poparli zarówno dorośli, jak i dzieci

Dzieci przekazały swoje pluszaki. Pieniądze ze sprzedaży zasiliły konto Orkiesrty

Do godziny 13 zebrano w Łęczycy 2500 złW SP nr 3 możnabyło skorzystać z usług 
młodziutkich fryzjerek i kosmetyczki

W tym roku w Łęczycy było 150 wolontariuszy

W Szkole Podstawowej nr 4-zorganizowano kiermasz ciast

Portret był wyjątkową pamiątką z niedzielnego Finału WOŚP
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Ozorków 

Ozorków 

**Aby przekazać 1% 
podatku dla Adama:
należy w formularzu 
PIT wpisać KRS 
0000382243
oraz w rubryce 
„Informacje 
uzupełniające – cel 
szczegółowy 1%” 
wpisać “1446 pomoc 
dla Adama Puchały”

Od *04-02-2019* 
w PSS SPOŁEM przy 
ulicy Starzyńskiego 
(potocznie Stodoła) 
w każdy poniedziałek 
godz. 10.00 - 15.00 
można bezpłatnie 
rozliczyć PIT, tym 
samym możesz 
przekazać 1% swego 
podatku dla Adama 
Puchały.

INFORMACJA  
o wywieszeniu wykazu nieruchomości  

przeznaczonej do dzierżawy na okres 3 lat

Wójt Gminy Ozorków informuje, że zgodnie z art. 35 ust.1 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku  o gospodarce nieru-
chomościami (Dz.U. z 2018 r., poz.2204, poz.1509, poz.2348), 
sporządzono i podano do publicznej wiadomości wykaz  nie-
ruchomości położonej w miejscowości Sokolniki-Las przy ul. 
Sokolnickiego,  przeznaczonej  do wydzierżawienia na okres 
3 lat w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego 
dzierżawcy. Wykaz wywieszony został na tablicy informa-
cyjnej Urzędu Gminy Ozorków w Ozorkowie ul. Wigury 14, 
dniach od 07.01.2019 r. do 28.01.2019 r., a także na stronach 
internetowych urzędu.

W szarej rzeczywisto-
ści ośrodka dla bez-

domnych niektórym trudno się od-
naleźć. Tym bardziej, gdy członkowie 
najbliższej rodziny odwracają się 
plecami. 84-letni Ryszard Szeptuch 
napisał do redakcji i poprosił o 
pomoc. 

- Ja już tutaj nie mogę. Nikt się mną 
nie interesuje – powiedział naszemu 
reporterowi pan Ryszard podczas 
spotkania w ośrodku. 

Dowiedzieliśmy się, że starszy pan 
trafił do placówki w paź-
dzierniku ub. roku. Jak 
twierdzi, nie powinien się 
tu znaleźć. 

- Mieszkałem w Łęczycy. 
Przyjąłem propozycję bra-
tanicy, która zaoferowała, że 
się mną zajmie. Przystałem 
na to. Zostawiłem miesz-
kanie w Łęczycy dla byłej 
żony i jej córki. Wsiadłem 
w samochód, aby pojechać 
do domu bratanicy, do Boleszkowic. 
Niestety, nie dojechałem tam. Mieli-
śmy wypadek. Uderzył w nas inny 
samochód. W wyniku wypadku mam 
uszkodzony kręgosłup. Po leczeniu w 
szpitalu bratanica powiedziała mi, że 
załatwiła już wszystkie formalności i 
mogę zamieszkać w Domu Starców. 
Ale zamiast do Domu Starców zo-
stałem przywieziony do ośrodka dla 
bezdomnych. Zostałem oszukany. 

84-latek twierdzi, że w ośrodku dla 
bezdomnych długo nie wytrzyma.

- Muszę prosić współlokatorów z 
pokoju, aby kupowali mi leki prze-

ciwbólowe. O posiłki też proszę, aby 
koledzy mi przynieśli. Dyrekcję ośrod-
ka nie interesuje mój stan zdrowia, a ja 
już praktycznie nie mogę się poruszać. 
Leżę tu jak kłoda. Jestem bezsilny. Poza 
tym nie otrzymuję rozliczeń kwot, któ-
re przeznaczam na pobyt w ośrodku. 
Nie mam pieniędzy z emerytury. 

Marek Dobrowolski, kierownik 
ośrodka dla bezdomnych, ze spokojem 
przyjmuje zarzuty podopiecznego. 
W naszej obecności przeprowadził 
rozmowę z panem Ryszardem, któ-

ry... przypomniał sobie o 
rozliczeniach, które schował 
do szuflady i o tym, że w 
jednym miesiącu dwukrot-
nie opłacił pobyt w ośrodku.

- Po raz pierwszy ktoś nas 
oskarżył, że zabieramy mu 
pieniądze. Taka sytuacja 
nigdy się nie wydarzyła i 
nie wydarzy. Nie jestem 
zdenerwowany, bo zdaję 
sobie sprawę w jakim stanie 

fizycznym  i psychicznym jest ten czło-
wiek. Przyznaję, że odpowiedniejszym 
dla niego miejscem byłby Dom Po-
mocy Społecznej. Czekamy na wolne 
miejsce i gdy tylko takie będzie, pan 
Ryszard trafi do takiej placówki. Mogę 
zapewnić, że nie jest pozostawiony sam 
sobie. Robimy co możemy. Kupujemy 
mu leki, gdy jest taka potrzeba, wzy-
wamy lekarza. 

Jak się dowiedzieliśmy, Ryszard 
Szeptuch nie jest jedynym podopiecz-
nym ośrodka dla bezdomnych oczeku-
jącym na przyjęcie do DPS-u. 

(stop)

Pod koniec listopada 
ub. roku sfrezowany 

został asfalt na rondzie Solidar-
ności. Kierowcy mieli nadzieję, 
że wkrótce będą jeździć po nowej 
nawierzchni. do tej pory remont 
nie został dokończony. 

- Jeździ się teraz po tym rondzie 
fatalnie. Trzeba uważać na dziury 
i nierówności. Kiedy położą tu 
nowy asfalt? – pyta jeden z kie-
rowców.

„By położyć asfalt, konieczna jest 
odpowiednia pogoda: kilka dni bez 
opadów deszczu/śniegu i dodatnie 

niedokończony remont

temperatury. Jak tylko pogoda na to 
pozwoli, wykonawca położy asfalt – 
ma mu to zająć dwa dni” - czytamy 
w odpowiedzi magistratu. 

(stop)

dramat pana Ryszarda „O polityce nie rozmawiam”
Ozorków Proboszcz parafii św. 

Józefa, ks. Zbigniew 
Kaczmarkiewicz, przeprowadził 
wiele rozmów z parafianami pod-
czas ubiegłotygodniowej kolędy. 
dla tych wiernych, którzy zdecy-
dowali się przyjąć duchownego, 
taka wizyta była oczekiwana i 
bardzo ważna. Spotkanie z pro-
boszczem to doskonała okazja do 
poważnej dyskusji lub też przyja-
cielskiej pogaduszki. Tematów nie 
brakowało. 

Mieszkańcy, z którymi rozmawia-
liśmy, podkreślają, że pozytywnie 
oceniają proboszcza Kaczmarkie-
wicza. 

- To otwarty człowiek, który po-
trafi wysłuchać i udzielić dobrej 
rady. Podczas spotkań nigdy nie 
odniosłam wrażenia, że kwestia ma-
terialna jest dla niego podczas kolędy 
najważniejsza. Dlatego sprawa „ile 

do koperty?” zawsze jest kwestią mar-
ginalną. Daje ten, kto chce i uważam, 
że gdyby nawet ksiądz nie otrzymał 
żadnych pieniędzy, to też nic by się nie 
stało. Ja dałam w kopercie 40 zł – mówi 
Barbara Kwaśniewska. 

Przeciętnie w Ozorkowie do kopert 
dla księży wkładanych jest od 30 do 
50 złotych. O pieniądzach, i nie tylko, 
rozmawialiśmy z proboszczem parafii 
pw. św. Józefa. 

- Och te koperty – uśmiecha się ks. 
proboszcz Zbigniew Kaczmarkie-
wicz. - To naprawdę nie jest istotne 
podczas kolędy. Myślę, że niektóre 
media wyolbrzymiają ten temat. Ce-
lem takich spotkań z wiernymi jest 
przede wszystkim wspólna modlitwa 
i rozmowa. 

O czym? Najkrócej można by od-
powiedzieć... o wszystkim. No prawie 
o wszystkim, bo ksiądz o polityce nie 
rozmawia. 

- My Polacy lubimy rozprawiać o 

Proboszcz Z. Kaczmarkiewicz odwiedził wielu parafian 

polityce. Ale ja takich tematów nie 
podejmuję – słyszymy. - Nie chciał-
bym aż tak szczegółowo przed-
stawiać o czym parafianie mówią 
proboszczowi, bo ktoś mógłby mieć 
do mnie o to żal. Mogę jednak powie-
dzieć, że spektrum takich rozmów 
jest bardzo szerokie. Oczywiście 
przewija się temat zawodowy, choć 
w porównaniu z latami ubiegłymi 
zdecydowanie mniej mieszkańców 
skarży się na to, że nie ma pracy. Po-
nadto myślę, że starsi i samotni ludzie 
szczególnie potrzebują takiej wizyty 
duszpasterskiej. Rozmawiamy o 
życiu i umieraniu. Czasami potrzeba 
pokrzepienia, dobrego słowa. Do ko-
lędy trzeba podejść z wiarą. Chodzi o 
wiarę, że w znaku kapłana sam Pan 
Jezus nawiedza nasze domostwa i 
nam błogosławi. Kolędowe błogosła-
wieństwa przyjęte z wiarą stają się 
źródłem łaski. 

(stop)B. Kwaśniewska pozytywnie 
ocenia proboszcza 
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W Szkole Podsta-
wowej nr 4, przy 

ul. Średniej, z powodu dużej 
absencji nauczycieli trzeba 
było odwołać lekcje. W pozo-
stałych placówkach szkolnych 
a także przedszkolach zaję-
cia odbywały się normalnie. 
Od ubiegłego czwartku w 
„czwórce” lekcje były tylko 
dla klas I – III. Od dziś – jak 
usłyszeliśmy od dyrekcji pod-
stawówki – zajęcia mają być 
także prowadzone dla klas 
IV – VIII. 

Krystyna Ewiak, dyrektor 
SP nr 4, przyznaje, że spodzie-
wała się takiego protestu – choć 
oficjalnie mówi się jedynie o 
wzmożonej zachorowalności 
wśród pedagogów. „Belferska 
grypa” zaatakowała w szkole w 
poniedziałek. Dzień wcześniej 
– na ostatnią chwilę – o odwo-
łanych zajęciach informowani 
byli rodzice. 

- Za pośrednictwem dzienni-
ka elektronicznego przekazy-
wałam informacje o tym , że od 
poniedziałku lekcji w szkole nie 
będzie. W niedzielę wieczorem 
o odwołaniu zajęć napisałam 
też na facebooku i stronie inter-
netowej szkoły. Rodzice przyjęli 
ze zrozumieniem sytuację w 
szkole. Nie spotkałam się z 
negatywnymi komentarzami 
– twierdzi dyrektor K. Ewiak. 

Jak się dowiedzieliśmy, na 
zwolnieniach lekarskich prze-
bywało 7 stycznia – 29 na-
uczycieli, 8 stycznia – 41, 9 
stycznia – 41 a 10 stycznia – 36. 

„Belferska grypa”
Podstawówka cały czas otwarta 
była dla uczniów, opieka była 
zapewniona, a zajęcia opie-
kuńczo-wychowawcze były 
prowadzone. 

Do „czwórki” uczęszcza 480 
uczniów. Kadra pedagogiczna 
liczy 60 nauczycieli, z czego 
dla 10 z nich SP nr 4 nie jest 
placówką macierzystą (uzupeł-
niają etat).

- Wydaję mi się, że w najbliż-
szym czasie nie trzeba będzie 
już odwoływać zajęć lekcyjnych 
– uważa Krystyna Ewiak. - Za-
pewniłam rodziców, że zaległo-
ści zostaną szybko nadrobione. 

O absencji nauczycieli w 
SP nr 4 w ub. poniedziałek 
poinformowany został urząd 
miasta wraz z kuratorium 
oświaty. Burmistrz Jacek Socha 
tak komentuje wydarzenia w 
podstawówce. 

- Na bieżąco monitorujemy 
sytuację w placówkach oświa-
towych; we wszystkich przed-
szkolach i szkołach opieka jest 
zapewniona. Zgodnie z infor-
macjami otrzymanymi od p. 
dyrektor SP4, od 14 stycznia lek-
cje odbywać się będą normal-
nie. W pozostałych szkołach 
i przedszkolach część kadry 
nauczycielskiej także jest na 
zwolnieniach, jednak nie było 
konieczności odwołania zajęć 
dydaktycznych - usłyszeliśmy. 

„Belferska grypa” dotarła 
też do Szkoły Podstawowej w 
Modlnej (gm. Ozorków). 

Anna Sadecka, wicedyrektor 
szkoły, 2 stycznia poinformo-

wała wójta, że w związku z 
dużą absencją chorobową na-
uczycieli placówka oświatowa 
nie ma możliwości zorganizo-
wania zajęć dydaktyczno-wy-
chowawczych. Dzień później, 
gdy dzieci po przerwie świą-
tecznej wróciły do szkoły, wójt 
Tomasz Komorowski spotkał 
się z wicedyrektorką. 

- Dzieciom, których rodzice nie 
mogli zapewnić opieki w domu, 
szkoła zagwarantowała zajęcia 
opiekuńcze, natomiast dzieci 
z oddziałów przedszkolnych 
uczestniczyły we wspólnych 
zajęciach prowadzonych przez 
wychowawcę młodszej grupy 
– mówi T. Komorowski, wójt 
gm. Ozorków – Warto też wspo-
mnieć, że codziennie autobus 
objeżdżał trasę dowozów, by 
dzieci mogły dotrzeć do szkoły, 
a następnie zostać odwiezione 
do domów. 

Od ub. czwartku nauczyciele 
zaczęli wracać ze zwolnień 
chorobowych. Na L4 pozostało 
jedynie 12 belfrów. 

- Umożliwiło to zorganizo-
wanie zajęć dydaktycznych w 
wymiarze 5 godzin dla każdej 
klasy. Dzięki temu dzieci mogą 
odjechać ze szkoły o godzinie 
12.30. Dla dzieci odjeżdżających 
o godzinie 13.30 zorganizo-
wana została szósta godzina 
lekcyjna. Pomimo zaistniałej 
sytuacji dzieci mają codziennie 
zapewnioną opiekę do godziny 
16.00, ponieważ świetlica pra-
cuje według planu. Wydawane 
są także obiady – informuje 

Alicja Goślińska, dyrektor SP 
w Modlnej.

Do podstawówki uczęszcza 
171 uczniów, w gimnazjum jest 
ich 20, a w oddziałach przed-
szkolnych 44 dzieci. W szkole 
w Modlnej zatrudnionych jest 
35 nauczycieli. 

Związek Nauczycielstwa 
Polskiego dołączając do spon-
tanicznego protestu nauczycieli 
w grudniu 2018 r. zapowiadał, 
że tylko 1000 zł podwyżki 
odsunie wizję powszechnego 
strajku w edukacji. 

7 stycznia 2019 r. związki za-
wodowe spotkały się z minister 
edukacji Anną Zalewską i wice-
ministrem Maciejem Kopciem w 
Centrum Dialogu Społecznego. 
Rokowania póki co stanęły na 
niczym. Minister przedstawiła 
związkowcom plan podwyżek, 
który zakłada  do 2020 r. wzrost 
wynagrodzeń 15,8 proc. Zgodnie 
z propozycją MEN zasadnicze 
wynagrodzenie nauczycieli do 
2020 roku ma wzrosnąć w sumie: 
dla nauczyciela stażysty – o 371 

W „czwórce” na początku ub. tygodnia lekcji nie było

zł, do kwoty 2 665 zł brutto; dla 
nauczyciela kontraktowego – o 
381 zł, do kwoty 2 742 zł brutto; 
dla nauczyciela mianowanego 
– o 432 zł, do kwoty 3 133 zł 
brutto; dla nauczyciela dyplo-
mowanego – o 508 zł, do kwoty 
3 657 zł brutto. Gdyby postulat 
nauczycieli został spełniony ich 
pensje zasadnicze od lutego 2019 
r. wynosiłyby; dla nauczyciela 
stażysty – 3 417 zł brutto, 2 447 
zł na rękę; dla nauczyciela kon-
traktowego – 3 487 zł brutto, 2 
496 zł na rękę; dla nauczyciela 
mianowanego – 3 842 zł brutto, 
2 743 zł na rękę; dla nauczyciela 
dyplomowanego – 4 317 zł brutto, 
3 074 zł na rękę. 

Kolejne spotkanie minister 
Zalewskiej ze związkami ws. 
wynagrodzeń nauczycieli nic 
nie dało. Przełomu nie było. 
Szef ZNP Sławomir Broniarz 
poinformował o rozpoczęciu 
procedury sporu zbiorowego, 
który ma zakończyć się straj-
kiem generalnym w oświacie. 

(stop)
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Obfite opady śniegu z poniedział-
ku na wtorek porządnie dały się we 
znaki mieszkańcom. denerwowali 
się przechodnie i kierowcy. Chod-
niki wraz z ulicami pokryte były 
do godzin południowych białym 
puchem. Było ślisko. Pracownicy 
gospodarczy nie ukrywali, że pod-
czas takiej pogody nie jest możliwa 
skuteczna praca. dlaczego?

- Jest nas za mało – usłyszeliśmy od 
pracowników gospodarczych na ul. 
Wyszyńskiego. - Poza tym nie wszyscy 
przykładają się do roboty. No i jest jesz-
cze jeden problem. Zarobki nie są duże. 

Władze miasta nie zgadzają się z 
taką opinią. 

„W urzędzie miejskim w Ozorko-
wie zatrudnionych jest 23 pracowni-
ków gospodarczych,  z czego 5 osób w 

Biały Ozorków. Pracownicy się buntują
ramach robót publicznych, pozostali na 
etacie. 16 osób – utrzymanie porządku, 
zieleni w mieście. 3 osoby – na targowi-
sku miejskim. 3 osoby – sprzątaczki, 1 
osoba – goniec.

W zakresie obowiązków pracow-
ników, zatrudnionych do prac zwią-
zanych z utrzymaniem porządku w 
mieście, należy m.in.: opróżnianie 3 
razy w tygodniu koszy na śmieci w 
miejscach publicznych (przystanki, 
skwery, alejki, park itp.). Większość prac 
ma charakter sezonowy i w zależności 
od pogody i pory roku do obowiązków 
pracowników należy m.in. zamiatanie 
chodników, koszenie traw, sprząta-
nie liści, odśnieżanie i posypywanie 
pisakiem miejsc, których nie ma w 
umowie firma zajmująca się zimowym 
utrzymaniem dróg (tj. m.in. przystanki, 

przejścia dla pieszych, plac JPII, teren 
wokół budynków UM). Pracownicy 
gospodarczy zarabiają od 2250 zł brut-
to do 2895 zł brutto. W 2018 r. dwóm 
pracownikom gospodarczym wygasły 
umowy i pracownicy ci nie byli zain-
teresowani ich przedłużeniem. W ich 
miejsce zatrudniono dwie nowe osoby” 
- informuje ozorkowski magistrat.

Faktem jest, że w ub. wtorek wyba-
wieniem dla służb odśnieżających mia-
sto była odwilż. Dodatnia temperatura 
i deszcz sprawiły, że znaczna ilość śnie-
gu szybko zniknęła z chodników i ulic. 

- Pogoda jest bardzo kapryśna – nie 
ukrywa Piotr Piętka, prezes spółdziel-
ni mieszkaniowej w Ozorkowie. - Nasi 
dozorcy od wczesnych godzin poran-
nych walczyli ze skutkami śnieżycy. 
Później przyszło ocieplenie. A progno-
zy nie są optymistyczne. Najbliższe 
dni mają być na przemian, mroźne i 
znów z dodatnią temperaturą. Dlatego 
warunki na chodnikach i ulicach na 
pewno będą trudne. 

To prawda. Piesi narzekają na śliskie 
chodniki, kierowcy denerwują się z 
powodu oblodzonych ulic.

- Mieszkam na Kilińskiego – powie-
dział nam jeden z mieszkańców. - Rano 
we wtorek miałem ogromne problemy 
z wyjazdem na Zgierską podjeżdżając 
pod lekkie wzniesie, które było całko-
wicie zaśnieżone. Zima po raz kolejny 
zaskoczyła drogowców. 

(stop)

We wtorek rano Ozorków pokryty był grubą warstwą śniegu 

Pracownicy gospodarczy zmagali się ze skutkami śnieżycy
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Przedszkole Miejskie 
nr 4 doczeka się w 

tym roku kompleksowej ter-
momodernizacji i niezbędnych 
remontów. 7 stycznia zostały 
otwarte dwie oferty, które wpły-
nęły w przetargu. Obie opiewały 
na ponad 1 mln 400 tys. zł, nato-
miast w budżecie miasta zarezer-
wowano na to zadanie ponad 644 
tys. zł. W związku z tym burmistrz 
Jacek Socha zdecydował o zwięk-
szeniu środków w budżecie mia-
sta na ten cel. Projekt uchwały w 
tej sprawie trafi na najbliższą se-
sję Rady Miejskiej 31 stycznia. Po 
przyjęciu uchwały przez radnych 
zostanie rozstrzygnięty przetarg. 

- Termomodernizacja przedszko-
la nr 4 jest konieczna, tak jak pozo-
stałych przedszkoli. Sukcesywnie 
realizujemy program ich termomo-
dernizacji, jednak wobec rosnących 
kosztów materiałów budowlanych 
musimy przeznaczyć na ten cel 
więcej środków, niż początkowo 
planowaliśmy. Dlatego podjąłem 
decyzję o zwiększeniu środków 
i mam nadzieję, że radni zaapro-
bują to rozwiązanie, podejmując 
uchwałę w tej sprawie. Przedszkole 
zostanie poddane kompleksowej 
termomodernizacji, zostanie dosto-

Pomocy medycznej 
potrzebował jeden 

z mieszkańców w przychodni 
zdrowia przy ul. Wyszyńskiego. 
Na szczęście karetka przyje-
chała szybko. Podczas badania 
pacjenta usłyszeliśmy od ra-
towników, że sytuacja została 
opanowana. życiu mężczyzny 
nic nie zagraża.

(stop) 

Już po raz szósty odbył się Koncert 
Noworoczny w hali sportowej; tym 
razem ozorkowska publiczność 
wysłuchała najpiękniejszych i 
najbardziej znanych tematów mu-
zycznych z filmów zagranicznych. 

Hollyłódzka Orkiestra Filmowa 
pod dyrekcją Jana Niedźwieckiego, 
którą tworzą muzycy z Filharmonii 
Łódzkiej, Teatru Wielkiego w Ło-
dzi, Teatru Muzycznego w Łodzi 
i Łódzkiej Akademii Muzycznej 
zaprezentowała hity z takich filmów, 
jak m.in. Gwiezdne Wojny, Mission 
Imposible, seria James Bond, Ró-
żowa Pantera, Król Lew, Indiana 
Jones, Dirty, Dancing, Pół żartem, 
pół serio. 

Muzykom towarzyszyło dwoje 
solistów Teatru Wielkiego w Łodzi: 
Paulina Pomykała- Przeździecka i 
Krzysztof Pilch. 

W miejscowym ko-
misariacie policji, za 

kilka miesięcy, służbę rozpocznie 
nowy policjant. Niestety, tylko 
jeden, choć oczekiwania z pew-
nością są większe. W tej chwili w 
ozorkowskim komisariacie służy 
tylko 30 funkcjonariuszy. Na eta-
cie jest ich 40, jednak 3 wakaty są 
wolne, a 7 policjantów jest na L4.

Warto dodać, że kandydaci ubie-
gający się o przyjęcie do służby w 
policji muszą przejść przez kilka 
etapów postępowania kwalifikacyj-
nego, m.in. testy z wiedzy, spraw-
ności fizycznej, test psychologiczny, 
wywiad oraz komisję lekarską. Jest 
też sześciomiesięczny kurs podsta-
wowy, podczas którego zdobywa 
się wiedzę teoretyczną i praktyczną 
z zakresu przepisów prawa i taktyki 

Więcej na przedszkole 

sowane do obowiązujących obecnie 
standardów i wymogów w zakresie 
m.in. ochrony p-poż. i sanitarnych. 
Mam nadzieję, że dzieci, rodzice i 
pracownicy placówki będą zado-
woleni, gdy zobaczą efekt przepro-
wadzonych prac, podobnie jak to 
miało miejsce w PM3 i  PM5 – mówi 
burmistrz Jacek Socha.

Zakres prac: modernizacja we-
wnętrznego systemu ogrzewania, 
systemu c.w.u., systemu wentylacji, 
docieplenie stropodachu, docieple-
nie ścian zewnętrznych, moderni-

zacja instalacji elektrycznej, prace 
wykończeniowe. PM4 jest trzecim 
przedszkolem spośród pięciu, które 
zostanie poddane termomoderniza-
cji w ramach kilkuletniego progra-
mu Termomodernizacji budynków 
użyteczności publicznej w Ozor-
kowie. W 2018 r. zmodernizowano 
PM5, natomiast 2 lata temu – PM3. 
Na rok 2020 zaplanowano termo-
modernizację pozostałych dwóch 
przedszkoli: PM1 i PM2. Projekt 
dofinansowany jest z funduszy 
unijnych.

karetka do przychodni 

Tylko jeden funkcjonariusz

policyjnej. Doskonalone są wtedy 
również umiejętności strzeleckie. 
W ramach adaptacji zawodowej, 
pełnione są także służby patrolowe. 
Po odbyciu szkolenia policjanci wra-
cają do jednostek macierzystych. 

(stop)

Najlepsza muzyka z filmowych hitów 
na ozorkowskim koncercie 

Koncerty noworoczne w Ozor-
kowie, organizowane z inicjatywy 
burmistrza Jacka Sochy, cieszą 
się ogromną popularnością; na 
tegoroczny przybyło ponad 600 
osób, wśród nich burmistrz Jacek 
Socha, poseł Marek Matuszewski 
i z-ca przewodniczącego sejmiku 
województwa łódzkiego Zbigniew 
Linkowski.

Widzowie nagrodzili występy 
muzyków owacjami na stojąco i 
tradycyjnie nie mogło zabraknąć 
bisów.

Koncertowi towarzyszyła 
zbiórka na rzecz Adama Pu-
chały, który od lat zmaga się z 
glejakiem wielopostaciowym 
IV stopnia. Podczas zbiór-
ki charytatywnej połączonej 
z licytacją udało się zebrać 
5.204,69 zł. 
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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

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

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 
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

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

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



99-100 Łęczyca
Tel: 519-056-415

Operator maszyn
Obsługa komputera, uprawnienia na 
wózki widłowe, suwnice
Borga sp. z o.o.
Ul. Azymutalna 9
80-298 Gdańsk
Tel: 601-622-430
Praca: Góra Św. Małgorzaty 92
E – mail: rekrutacja@borga.pl

Pracownik linii technologicznej
Wykształcenie podstawowe, 
umiejętność pracy w grupie, 
komunikatywność, mile widziane 
doświadczenie zawodowe
Ceramika Tubądzin II sp. z o.o.
Ul. Armii Krajowej 20
95-035 Ozorków
Tel: 42 714-06-96

Magazynier
Wykształcenie podstawowe, 
umiejętność pracy w grupie, 
komunikatywność, uprawnienia na 
wózki widłowe,
Tubądzin Management Group sp. z o.o.
Cedrowice Parcela 11
95-035 Ozorków
Tel: 42 710-37-79 lub 42 710-37-12 

Specjalista
Wykształcenie wyższe: prawo, 
umiejętności stosowania prawa 
w praktyce, obsługa komputera, 
wymóg posiadania wykształcenia 
wyższego magisterskiego.
Jednostka Wojskowa nr 4393
95-043 Leźnica Wielka 
Tel: 261-168-227

Operator wtryskarki
Wykształcenie zawodowe lub średnie, 
znajomość rysunku technicznego, 
umiejętność posługiwania się 
oprzyrządowaniem pomiarowym, 
obsługa komputera – obsługa zleceń 
produkcyjnych (poziom podstawowy) 
Zakład Aparatury Elektrycznej 
„Ergom” sp. z o.o.
Nowe Sady 10, 94-102 Łódź
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Wynajmę lokal użytkowy 80mkw - 
ul. Wyszyńskiego 41 w Ozorkowie 
oraz lokal użytkowy, pod sklep, z 
kompletnym wyposażeniem - ul. 
Zachodnia 34 w Ozorkowie. Tel.: 
509-023-476

Społem PSS Mazur w Łęczycy wy-
dzierżawi lokal na cele mieszkalne 
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 wy-
najmie 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

Sprzedam  skuter zarejestrowany, 
opłacony, mało używany. Tel.: 729-
586-374

Sprzedam Ford C-Max 2004 r. poj. 
2.0, 140 KM oraz piec CO 12 kw. Tel: 
662-012-556

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

Sprzedam komplet opon zimowych 
Dębica  z felgami 155/70R13 mało 
używane. Tel.: 503-826-051

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

Sprzedam opony zimowe 155/70R13 
i piłę spalinową Stihl. Tel: 503-500-845

Kupię w Łęczycy mieszkanie własno-
ściowe do 30 mkw. Tel.: 507-408-192

Sprzedam 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 własnościowe 
M-4 o pow. 60,67mkw, parter w Ozor-
kowie 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 Ozorkowie. Tel.: 
42 277-25-94

Samotny poszukuje mieszania do 
wynajęcia na ul. Konopnickiej lub 
Zachodniej. Tel.: 502-851-180

Sprzedam ziemię (3,80 ha) gmina 
Daszyna. Tel.: 721-146-834

Sprzedam: imadło, sadzarkę, spawar-
kę, silniki 5,5 oraz 7,5. Tel.: 667-713-348

Garaż 16,5 m² murowany w centrum 
Ozorkowa, własność notarialna – 
sprzedam. Tel.: 500-336-322

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

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

ZatRudniMy kieRoWcĘ 
c+e W tRansPoRcie 

MiĘdZynaRodoWyM 
baZa FiRMy 

W oZoRkoWie
tel. +48 697-034-714
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Marznące zimą stopy to zjawisko, 
które dotyczy prawie połowy 
populacji. Uczucie zimna i szczy-
pania jest dokuczliwe zwłaszcza 
podczas spacerów, stania na 
przystanku autobusowym czy 
uprawiania sportów zimowych. 
Tymczasem wystarczy wypró-
bować kilka prostych domowych 
sposobów na zimne stopy, aby 
pozbyć się problemu na zawsze. 

Jak radzić sobie 
z zimnymi stopami?

Przede wszystkim ważne jest za-
pewnienie odpowiedniego ogrzania 
stóp, poza domem i w pomiesz-
czeniach. Gdy temperatura spada 
poniżej należy zadbać o to, by obuwie 
miało grubą podeszwę, nie prze-
puszczało zimna i nie przemakało. 
W domu podstawową kwestią jest 
noszenie kapci i skarpetek. Najlepsze 
są te, wykonane z wysokogatun-
kowej wełny. Ulgę zmarzniętym 
stopom przyniosą także ocieplacze 
na stopy, termofory, podgrzewane 
elektrycznie koce i kapcie. Najlepiej 
zainwestować w ocieplacze, które 
dodatkowo zapewniają mikromasaż 
poprawiający krążenie krwi.

domowe sposoby 
na zimne stopy

Masaż stóp
Wykonuj masaż stóp specjal-

Często nie doceniasz tak prostego 
kosmetyku, jakim jest peeling, a 
potrafi on zdziałać cuda. dzięki nie-
mu skóra jest gładka, promienna i 
wyraźnie odmłodzona! Warto go 
używać do zarówno do twarzy, jak 
i do ciała. 

Peeling - odmładzanie przez złusz-
czanie

Usunięcie starych, zszarzałych ko-
mórek sprawia, że szybciej pojawiają 
się nowe, a skóra odzyskuje blask, jest 
miła w dotyku i gładka. Peeling po-
budza mikrokrążenie oraz produkcję 
włókien kolagenu i elastyny, co wpływa 
na poprawę kolorytu i jędrności skóry. 
Usuwa zanieczyszczenia i nadmiar 
sebum, odblokowuje ujścia gruczołów 
łojowych, zapobiega powstawaniu 
zaskórników, a wykonany przed de-
pilacją – wrastaniu włosków. Co więcej, 
tak oczyszczona skóra znacznie łatwiej 
wchłania substancje aktywne z kre-
mów lub balsamów. W rezultacie jest 
lepiej odżywiona, nawilżona i bardziej 
sprężysta. Są jednak różne peelingi, 
więc żeby osiągnąć taki efekt, musisz 
wybrać ten właściwy.

yerba mate, czyli ostrokrzew 
paragwajski, pochodzi z Ameryki 
Południowej i jest coraz bardziej 
popularnym w naszym kraju na-
turalnym energetykiem. 

Yerba mate działa na nasz orga-
nizm nie tylko pobudzająco, ale 
także prozdrowotnie. Ta amerykań-
ska herbata potrafi zdziałać cuda! 
Dodaje energii, regeneruje układ 
nerwowy, łagodzi skutki stresu, 
przyspiesza przemianę materii 
oraz zmniejsza uczucie głodu. Poza 
tym, zaparzona Yerba mate zawiera 
wiele bardzo cennych składników 
mineralnych oraz witamin, m.in. 
żelazo, magnez, wapń oraz wita-
minę B1, B2 i witaminę C. 

Aby przygotować drogocenny 

Yerba mate - naturalny energetyk

napar z yerby, należy wsypać usu-
szone liście do szklanki (co najmniej 
do połowy) i zalać wodą o tempera-
turze max. 80 stopni Celsjusza. Co 
ciekawe, liście yerba mate można 
wykorzystywać wielokrotnie, na-
wet do sześciu zaparzeń, ponieważ 
herbata nie traci swoich właściwości 
tak szybko. 

ocet jabŁkoWy
Wspomaga leczenie grzybicy, 
reguluje poziom cukru we krwi, 
zabija bakterie, ma właściwości 
oczyszczające i pomaga pozbyć 
się zbędnych kilogramów. O 
czym mowa? O occie jabłko-
wym. Mimo to wciąż wiele osób 
nie docenia jego dobroczynne-
go wpływu na zdrowie. Warto 
je znać i z nich korzystać, nawet 
w niekonwencjonalny sposób. 
- Jako, że ocet jabłkowy potra-
fi rozprawić się z bakteriami i 
grzybicą, to warto przygotować 
roztwór, w którym zamoczycie 
swoje stopy. Zmieszaj go z wodą, 
wlej do miski i trzymaj tam stopy 
od 10 do 30 minut. Czynność tę 
możesz powtarzać do momentu 
ustąpienia objawów. 
- Ocet jabłkowy pomaga zwięk-
szyć wrażliwość na insulinę. Jest 
więc szczególnie przydatny dla 
osób, które zmagają się z cukrzy-
cą, ale nie tylko. Najlepiej spoży-
wać dwie łyżeczki płynu przed 
snem, by wspomóc swoje zdrowie. 
- Ocet jabłkowy zdobył ogromną 
popularność przede wszystkim ze 

względu na właściwości odchu-
dzające. Wspomaga on bowiem 
przemianę materii, a tym samym 
pomoże uzyskać zgrabną, szczu-
płą sylwetkę. Dzięki jego spożyciu 
z pewnością pozbędziesz się tok-
syn z organizmu. 
- Nowatorskie badania wyka-
zują, że regularne spożywanie 
octu jabłkowego, w niewielkich 
ilościach, chroni organizm przed 
powstawaniem i rozwojem różne-
go rodzaju nowotworów. 
- Kosmetolodzy zapewniają też, że 
ta naturalna substancja wspomaga 
kondycję włosów. Sprawia, że są 
zdrowsze, mocniejsze, a co więcej 
pięknie lśnią. Wystarczy dodać 
kilka kropel do szamponu, którym 
myjecie swoje włosy. 

Zdrowe i szybkie śniadanie
Owsianka z gruszką

i cynamonem
Wartość energetyczna: 390 kcal
Składniki:
5 łyżek płatków owsianych 
górskich 
pół szklanki jogurtu natu-
ralnego 2% tł. (125 g) 
mała gruszka 
łyżeczka miodu 
łyżka pestek słonecznika 
szczypta cynamonu 
Dzień wcześniej wieczo-
rem zalej płatki owsiane 
ciepłą wodą nieco ponad 
poziom płatków. Rano 
polej jogurtem, dodaj po-
krojoną gruszkę, miód, posyp pestkami 
słonecznika i cynamonem.

Czy wiesz, że… 
Owsianka nazywana jest najzdrow-
szym śniadaniem na świecie. Ziarno 

owsa zawiera dużo wita-
miny E, przeciwutleniacza 
zapobiegającego proce-
som starzenia i chronią-
cego przed nowotwo-
rami. Jest też bogatym 
źródłem witaminy B, któ-
ra wpływa pozytywnie na 
pracę mózgu. Owsianka 
z rana dodaje energii i 
zapewnia sytość na kilka 
godzin. Płatki najlepiej 
jeść zalane wodą, ponie-
waż gotowanie znacznie 

zwiększa ich indeks glikemiczny (z 
40 do 60).

Domowe sposoby na zimne stopy. Jak 
radzić sobie z marznącymi stopami?

Jeżeli rozgrzewające kąpiele i 
masaże nie poprawią krążenia 
stóp, wtedy konieczna jest wizyta 
u lekarza

nymi rolkami i przyrządami do 
masażu, by pobudzić krążenie 
krwi. Akcesoria do masażu stóp 
można znaleźć w aptece, sklepie 
z asortymentem do rehabilitacji, a 
nawet w zwykłej drogerii. Masaż 
należy powtarzać zawsze, kiedy 
stopy są zimne lub profilaktycznie, 
np. przed snem.

Szczotkowanie stóp
Jednym z najskuteczniejszych 

sposobów na zmarznięte stopy 
jest ich regularne szczotkowanie. 
Do tego zabiegu potrzebna będzie 
szczotka z włókna naturalnego lub 
rękawica sizalowa. Tego typu masaż 
lepiej wykonywać podczas kąpieli, 
ponieważ skóra jest wtedy rozgrzana 
i mniej podatna na podrażnienia. 
Szczotkując stopy i nogi przy suchej 
skórze można ją podrażnić, a wtedy 
zabieg będzie bolesny. Szczotkowa-
nie należy zacząć od grzbietu stóp 
i ruchami okrężnymi przechodzić 
aż do pośladka – po zewnętrznej i 
wewnętrznej stronie stóp.

Kąpiel rozgrzewająca
Kąpiel rozgrzewająca samych stóp 

lub całego ciała skutecznie rozgrzeje 
i zrelaksuje. Do kąpieli wystarczy 
dodać kilka kropel olejku o właściwo-
ściach rozgrzewających, np. z igliwia 
sosnowego, imbiru, cynamonu, 
szałwii, goździków, pomarańczy, 
rozmarynu, sosny.

Kąpiel naprzemienna
Szybkim, ale dosyć ekstremal-

nym sposobem na rozgrzanie stóp 
jest kąpiel naprzemienna. Do dwóch 
misek nalej kolejno zimną wodę i 
bardzo ciepłą. Po kolei zanurzaj sto-
py w zimnej, a następnie w ciepłej 
wodzie. Stopy muszą być zanurzone 
w każdej kąpieli przez kilka minut 
(nie więcej nić 4-5).

Sposób na rozgrzanie 
stóp dla wygodnickich

Stopy wysmaruj porządnie ma-
ścią rozgrzewającą (może być ta, 
której używasz przy przeziębieniu). 
Następnie załóż ciepłe skarpety i 
schowaj stopy pod koc lub kołdrę. 
Cały proces rozgrzewania uzupełnij 
herbatą z sokiem malinowym, im-
birem i cytryną lub miodem. 

Piękna cera i ciało dzięki PeelingoWi

Dzięki peelingowi skóra jest 
gładka, promienna i wyraźnie 
odmłodzona!

dobierz peeling do rodzaju cery
Najpopularniejsze są peelingi ziarni-

ste, którymi martwe komórki naskórka 
usuwa się mechanicznie, pocierając 
skórę. W tych przeznaczonych do twa-
rzy ścierające ziarenka – np. zmielone 
pestki owoców, nasiona czy łupinki 
orzechów – są bardzo drobne. Niektóre, 
zamiast drobinek pochodzenia natu-
ralnego, zawierają znacznie delikatniej-
sze dla skóry miękkie, idealnie okrągłe 
kuleczki syntetyczne. Każdy z tego 
rodzaju kosmetyków nakłada się na 
wilgotną skórę (przedtem należy zmyć 
makijaż) i rozmasowuje kolistymi ru-
chami, a następnie dokładnie spłukuje. 
Po peelingi mechaniczne, nawet te naj-
delikatniejsze, możesz sięgać, jeśli masz 
cerę normalną lub tłustą, z zaskórni-
kami (ale bez ropnych wyprysków). 
Jeśli zaś twoja cera jest wrażliwa i sucha 
albo masz problem z naczynkami, 
wybieraj raczej peelingi enzymatyczne. 
Zawarte w nich enzymy (wyciągi z 
owoców i ziół), kwasy owocowe albo 
alfa-hydroksykwasy o bardzo niskim 
stężeniu (glikolowy, mlekowy, sali-
cylowy) niszczą wiązania chemiczne 

między komórkami kreatyny w na-
skórku i w rezultacie je rozpuszczają. 
Takie kosmetyki nie działają drażniąco 
na skórę – nakłada się je na twarz jak 
maseczkę, rozsmarowując równomier-
nie, i po 10–15 minutach zmywa wodą.

Do delikatnej i wrażliwej cery odpo-
wiednie są także peelingi gommage. 
To kosmetyki łączące zalety peelingu 
mechanicznego i enzymatycznego. 
Mogą zawierać nie tylko enzymy, ale 
także maleńkie i delikatne drobiny 
ścierające – choć mają idealnie gładką, 
kremową konsystencję.
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ciekawie i na wesoło

Poród w kosmosie co jedli krzyżacy? breadbot - robot-piekarz 

Holenderski start-up SpaceLife Origin chce wysłać ciężarną 
kobietę ok. 402 km nad powierzchnię Błękitnej Planety, by 
tam doszło do narodzin pierwszego w historii pozaziem-
skiego dziecka. Cel misji ma być ściśle naukowy. Chodzi o 
zbadanie reprodukcji w przestrzeni kosmicznej, stąd poród 
w warunkach mikrograwitacji. Przedstawiciele SpaceLife 
Origin przekonują, że od uzyskanych wyników może zale-
żeć przetrwanie naszego gatunku w dłuższej perspektywie 
czasowej. Egbert Edelbroek uważa, że opanowanie porodu 
w kosmosie to swego rodzaju polisa ubezpieczeniowa dla 
Homo sapiens. W ciągu 5 lat SpaceLife Origin planuje prze-
prowadzić całą serię eksperymentów. Ich ukoronowaniem 
ma być poród zaplanowany na 2024 r.

Większość potraw spożywanych ok. 500 lat temu na krzy-
żackim zamku w Przezmarku (woj. pomorskie) gotowano. 
Składały się z mięsa i warzyw, a zaskakująco mało było 
dań rybnych, mimo blisko położonego jeziora – wynika z 
analiz tłuszczów znajdujących się na fragmentach naczyń 
ceramicznych. Zamek w Przezmarku wznieśli Krzyżacy w 
pierwszej połowie XIV w. Kilkukrotnie był zajmowany przez 
wojska polskie – na przykład po bitwie pod Grunwaldem, 
ale ostatecznie wracał w ręce krzyżackie. W czasie badań 
wykopaliskowych w ostatnich latach na terenie twierdzy 
archeolodzy natknęli się na setki zniszczonych fragmen-
tów naczyń ceramicznych. Część z nich przeanalizowali 
pod kątem obecności na nich śladów tłuszczów. Jedno z 
najciekawszych ustaleń  wskazuje bardzo niewielką liczbę 
fragmentów naczyń ceramicznych (zaledwie dwa naczy-
nia) ze śladami kwasów tłuszczowych pochodzących z 
ryb. Oznacza to, że mimo bezpośredniej bliskości jeziora 
stosunkowo rzadko korzystano z możliwości korzystania 
z jego zasobów.

Na targach Consumer Electronics Show (CES) w Las Vegas 
zaprezentowano BreadBota - robota do pieczenia chleba. 
Dziennie może on przygotować i upiec do 235 bochenków. 
Randall Wilkinson, dyrektor wykonawczy firmy Wilkinson 
Baking Company, podkreśla, że maszyna może znacznie 
obniżyć koszty i zapewnić świeższe pieczywo niż to 
dostępne w większości amerykańskich supermarketów. 
Wilkinson dodaje, że BreadBot ma wielkość średniego 
samochodu i jest całkowicie zautomatyzowany. Mając go 
na wyposażeniu sklepu, można wyeliminować transport 
ciężarówkami, który stanowi nawet 45% kosztu większości 
chlebów. To z kolei oznacza wzrost zysków. Na razie Bre-
adBot piecze standardowe bochenki, ale wg Wilkinsona, 
roboty można przystosować do innych rodzajów pieczywa 
i uzyskać nawet francuskie bagietki.

Miał być Adidas, 
ale nie ten model

Okno pomocy

Noworoczne postanowienia

Ona się maluje, 
on pucuje

Białe szaleństwo

Absurdalny zakaz


