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Łęczyca

Łęczyca

Łęczyca

Łęczyca
Łęczyca

Nieoficjalnie mówi się, 
że to była jedna z więk-

szych kradzieży w Łęczycy. W obra-
bowanym domu mogło znajdować 
się ponad 400 tys. zł w gotówce do 
tego kosztowna biżuteria i sprzęt 
elektroniczny. Ofiara złodzieja może 
mówić o dużym szczęściu, bo policja 
szybko zatrzymała nieuczciwego 
pracownika łęczyckiego zakładu i 
odzyskała łupy.

22 stycznia policjanci zostali zawia-
domieni przez jednego z przedsię-
biorców o kradzieży do której miało 
dojść pomiędzy 24 grudnia 2018 roku 
a 18 stycznia 2019 roku. Wówczas z 
pomieszczeń mieszkalnych znajdują-
cych się na terenie posesji, gdzie pro-
wadzona, jest działalność gospodarcza 
nieznany sprawca ukradł biżuterię oraz 
znaczną ilość gotówki, przeznaczoną 

Zaplanowana mo-
dernizacja linii ko-

lejowej na trasie Ozorków 
- Łęczyca zbliża się wielkimi 
krokami. Na łęczyckiej stacji już 
widać zwiezione podkłady ko-
lejowe oraz nowe tory. Umowę 
na remont podpisano jesienią 
ubiegłego roku.

Niemal 130 mln zł netto bę-
dzie kosztować opracowanie 
dokumentacji i modernizacja 

linii kolejowej Ozorków–Łę-
czyca. To jeden z etapów re-
montu t rasy Łódź–Kutno. 
Jak podaje PKP PLK, w ramach 
modernizacji odcinka powstaną 
nowe, wyższe perony na stacjach 
Ozorków i Łęczyca oraz przy-
stanku Sierpów. Mają być wypo-
sażone w nowe wiaty, ławki, ga-
bloty informacyjne, system ozna-

Mieszkańcy zastana-
wiają się, dlaczego nie 

rozpoczęła się jeszcze budowa no-
wego bloku Spółdzielni Mieszka-
niowej “Łęczycanka”. Teren został 
już dawno ogrodzony, rozpoczęto 
głębokie wykopy a prac budowla-
nych nie widać. 

Patrząc na pnące się w górę mury 
nowego budynku TBS-u może zasta-
nawiać, dlaczego spółdzielczy blok 
nie ma jeszcze nawet fundamentów. 
Teren budowy zarówno przy jednej, 
jak i drugiej inwestycji został ogro-
dzony w zbliżonym czasie. Czy “Łę-
czycanka” napotkała na przeszkody 
w realizacji inwestycji? Prezes Jaro-
sław Pacholski stanowczo zaprzecza, 
by były jakiekolwiek trudności.

- Harmonogram budowy bloku 
mieszkalnego Kaliska - Dom jest 
realizowany. Nie rozpoczęły się jesz-
cze prace budowlane. Przypomnę 
tylko, że przetarg, który wyłonił firmę 
wykonującą prace był ogłoszony w 
formule „zaprojektuj - wybuduj”, 
także pierwsza część umowy została 
wykonana - powstał projekt budynku 
i uzyskano pozwolenie na budowę, 
które teraz musi się uprawomocnić. 
Należy zaznaczyć również, że wy-
konane zostały do tej pory prace, 
które nie wymagały pozwolenia na 

Dwóch radnych rady 
miejskiej będzie 

wybieranych jeszcze raz. Sąd 
zdecydował o powtórzeniu 
wyborów w okręgu nr 14  oraz 
w okręgu nr 7.

Dwoje kandydatów, którzy 
przegrali w jesiennych wyborach 
samorządowych odwołało się do 
sądu. W Domu Pomocy Społecz-
nej (okręg nr 14) komisja błędnie 
wydała karty do głosowania 
- zamiast kart z nazwiskami kan-
dydatów do rady miasta z okręgu 
nr 14, 32 osoby, które oddawały 
swoje głosy, otrzymały karty z 
okręgu nr 15, przez co głosy z 
DPS-u nie zostały uwzględnione. 
Z okręgu nr 14 do rady miasta 

Teren naprzeciwko 
Polomarketu wyko-

rzystywany jest jako parking. Nie 
dość że jest dziurawy, to jeszcze 
często zaśmiecony. 

- Znalezienie miejsca do zapar-
kowania w Łęczycy nie jest łatwe 
- mówi Zofia Stolarska. - Często 
jestem tutaj służbowo. Plac przy ul. 
Kaliskiej jest dziurawy, leżą śmieci 
i potłuczone szkło, ale kierowcy 
korzystają z tego parkingu, bo auto 
trzeba gdzieś zostawić.

Czy kierowcy mogą liczyć na 
wyrównanie terenu? Kto jest odpo-
wiedzialny za fatalny stan prowizo-
rycznego parkingu? 

- Plac, o którym mowa, należy 

Zaniedbany plac w centrum

do osoby prywatnej. Urząd miejski 
porządkuje ten teren w ramach 
zawartego porozumienia, w myśl 
którego kierowcy mogą parkować 
tam pojazdy -  czytamy w odpowie-
dzi nadesłanej z magistratu. 

(mku)

Wybory będą powtórzone 
w dwóch okręgach

weszła Elżbieta Gajewicz-Kubiak 
(148 głosów) wygrywając z Izabelą 
Ogrodnik (134 głosy) i Katarzyną 
Jeleńską (127 głosów).

Również 32 karty do głosowa-
nia zostały błędnie wydane w 
okręgu nr 7. Sąd uznał, że wybory 
należy powtórzyć. W okręgu nr 7 
do RM dostała się Zofia Wodzyń-
ska (190 głosów), która wygrała 
z Tomaszem Pijewskim (159 gło-
sów) i Patrycją Zasadą (55 głosów).

Termin ponownych wyborów 
w tych dwóch okręgach nie zo-
stał jeszcze ustalony. Natomiast 
wiadomo, że 10 lutego odbędą się 
wybory uzupełniające do rady 
miasta w okręgu nr 2.

(zz)

Co z budową bloku?
budowę, a jedynie zgłoszenia wyko-
nywania prac budowlanych. Wyko-
nawca usunął pozostałości starych 
fundamentów, które znajdowały się 
w obrębie planowanej budowy. W 
powstałym wykopie złożono część 
materiałów budowlanych: stal i tar-
cice, zabezpieczając je w ten sposób 
przed aktami wandalizmu, które 
wcześniej miały miejsce. Zabezpie-
czono również sam wykop, a teren 
budowy został ogrodzony - wyjaśnia 
szef łęczyckiej spółdzielni. - W chwili 
obecnej Zarząd SM „Łęczycanka” nie 
widzi potrzeby przesunięcia terminu 
zakończenia inwestycji, który plano-
wany jest na koniec 2019 roku. Mamy 
nadzieję, że po uprawomocnieniu 
się decyzji o pozwoleniu na budowę 
i przy sprzyjających warunkach 
pogodowych prace rozpoczną się w 
najbliższych tygodniach. 

(zz)

PKP sZyKuje się do inwestyCji

Na łęczyckim dworcu znajdują się już nowe 
podkłady kolejowe

kowania dotykowego oraz stojaki 
rowerowe. Poprawić mają się dojścia 
w poziomie torów, dostosowane do 
obsługi osób niepełnosprawnych. 
Przebudowany zostanie układ 
torowy na stacjach Ozorków i Łę-
czyca oraz wymieniona zostanie 
sieć trakcyjna. Na stacji Ozorków 
zostanie rozbudowane Lokalne 
Centrum Sterowania. Inwestycja 

obejmuje ok. 17 km torów  (sam 
odcinek Ozorków – Łęczyca ma 10 
kilometrów), 5 peronów, 2 mosty, 4 
przepusty oraz 17 rozjazdów i 10 
przejazdów kolejowo-drogowych. 
Inwestycja finansowana jest w 
całości ze środków budżetowych. 
Prace mają potrwać do końca 2022 
roku 

(zz)

Zabrał ogromną gotówkę, 
biżuterię i sprzęt elektroniczny

46-letni złodziej trafił do aresztu

na wypłaty. Wszystko wskazywało na 
to, że przestępstwa mogła dokonać jed-
na z osób zatrudnionych w zakładzie. 
Policjanci zajęli się sprawą. Jeszcze tego 
samego dnia przeszukali mieszkanie 
46 – letniego pracownika. Podejrze-
nia okazały się trafne, mężczyzna 
dokładnie tam ukrywał skradzione 
mienie. Dodatkowo wyszło na jaw, 
że poza gotówką i biżuterią w ręce 
prawowitego właściciela wrócił rów-
nież sprzęt elektroniczny, o którym 
nawet nie wiedział, że został mu 
skradziony. Nieuczciwy pracownik 
został zatrzymany w policyjnym 
areszcie. Zostaną mu przedstawione 
zarzuty dotyczące kradzieży, a o jego 
dalszym losie zadecyduje sąd. Takie 
przestępstwo zagrożone jest karą do 
10 lat pozbawienia wolności.

(zz)

W ciągu tylko jednej doby na dro-
gach powiatu łęczyckiego doszło 
do siedmiu zdarzeń drogowych. 
Ze wstępnych ustaleń wynika, że 
przyczyną czterech było niedosto-
sowanie prędkości do warunków 
panujących na drodze. 

25 stycznia na drogach powiatu 
łęczyckiego doszło do czterech kolizji 
drogowych. Jak wynika ze wstęp-
nych ustaleń przyczyną dwóch była 
prędkość. Około godz 5.00, 43 – letnia 
kobieta kierując skodą w miejscowości 
Sypin, jadąc w kierunku Zgierza, pod-
czas wymijania pojazdu ciężarowego 

straciła panowanie nad prowadzonym 
pojazdem i dachowała w rowie. Dwie 
godziny później 22 – letni kierowca 
bmw na ul. Sienkiewicza w Łęczycy 
wpadł w poślizg i uderzył w słup 
energetyczny. 

W sobotę (26 stycznia), przy nadal 
trudnych warunkach drogowych 
kierowcy nie zdejmowali nogi z gazu. 
Tak było o godz. 8.30 na drodze W-703 
w miejscowości Leszcze. 20 – letni 
mieszkaniec Łęczycy stracił panowanie 
na kierowanym bmw i wypadł z drogi. 
Niedostosowanie stylu i prędkości 
jazdy do warunków panujących na 

jezdni było przyczyna zdarzenia na ul. 
Kościelnej w Łęczycy. Tam około godz. 
13, 22 – letni kierowca bmw „ściął” la-
tarnię. Nieodpowiedzialne zachowanie 
kierowcy mogło doprowadzić do trage-
dii. Na szczęście poza uszkodzonym 
mieniem nikt nie został ranny.

KierowCy PędZą jaK sZaleni 
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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
Piątkowe opady śnie-
gu i trudne warunki 

na drogach mogły przyczynić się 
do niebezpiecznego zdarzenia. 

Zdjęte już zostały 
ozdoby bożonarodze-

niowe z placu T. Kościuszki. Nie 
ma lampek, iluminacji na latar-
niach, ogromnej bombki, ramki 
do zdjęć ani ozdoby na fontannie. 

W tym roku znacznie wcze-
śniej niż w latach ubiegłych z 
miejskiej przestrzeni zniknę-
ły świąteczne dekoracje, które 
niewątpliwie dodawały uroku 
centrum  miasta. Zwłaszcza w 
zimowej scenerii, po zmroku 
prezentowały się doskonale. 

(zz)

Magia świąt Minęła

Plac T. Kościuszki nie jest już 
udekorowany świątecznymi 
iluminacjami

Spółdzielnia wymienia drzwi
Łęczyca

Łęczyca

Na początku ubie-
głego t ygodnia 

Spółdzielnia Mieszkaniowa 
„Łęczycanka” rozpoczęła wy-
mianę drzwi do piwnic. Poja-
wienie się ekip remontowych 
wzbudziło niepokój niektórych 
mieszkańców.

- Czy kolejne prace remontowe 
oznaczają dla nas, członków 
spółdzielni, następny wydatek? 
Te drzwi były, owszem stare, ale 
w całkiem dobrym stanie - mówią 
Alina Pieczonka i Marian Bara-
nowski, mieszkańcy spółdziel-
czych bloków.

Dlaczego spółdzielnia wymienia 
drzwi do piwnic w blokach i kto za 
to zapłaci? Prezes Jarosław Pachol-
ski uspokaja.

- Prace związane z wymianą 
drzwi do piwnic będą prowadzone 
sukcesywnie w kolejnych latach. 
Do tej pory pracownicy techniczni 
zamontowali je blokach nr 5, 3 i 11 
przy ulicy M. Konopnickiej - mówi 
szef “Łęczycanki”. - Koszt wymiany 
drzwi będzie sfinansowany z fun-
duszu remontowego.

Zgodnie z planem remontów 
zaproponowanym przez zarząd 
i zatwierdzonym uchwałą Rady 

Nadzorczej, każdego roku wyko-
nywane są remonty w budynkach 
zarządzanych przez SM “Łęczycan-
ka”. Zakres i miejsce prowadzenia 
prac remontowych wynikają przede 
wszystkim ze stanu technicznego 
budynków, dostosowania rozwią-
zań do obowiązujących przepisów 
i norm, awaryjnością oraz popra-
wą komfortu życia lokatorów i 
wprowadzaniu rozwiązań, które 
pozwalają minimalizować koszty 
utrzymania budynków. Należy 
zwrócić uwagę, że pierwsze z nich 
powstały w latach 60- tych ubiegłe-
go wieku, ostatnie w latach 90. Ma 

to duże znaczenie, jeżeli chodzi 
o potrzeby remontowe, a dzięki 
corocznym remontom budynki 
są utrzymane w dobrym stanie. 

(mku)

- Czy wymiana drzwi do piwnic 
uderzy nas po kieszeni? - pytają 
lokatorzy

pieSza potrącona na paSacH
Na ul. Kaliskiej 68-letni kierow-
ca pandy potrącił przy bursie 
szkolnej 19-latkę. 

Jak informuje asp. Mariusz 
Kowalski z KPP w Łęczycy, do 
potrącenia doszło na oznako-
wanym przejściu dla pieszych 
przy opuszczaniu pasów przez 
pieszą. 

- Na ten moment nie wiemy, czy 
piesza doznała poważniejszych ob-
rażeń, została przetransportowana 
przez zespół ratownictwa medycz-

nego do szpitala - mówi rzecznik 
łęczyckiej policji.

Ulica Kaliska w piątek niewątpli-
wie była niebezpieczna. Na jezdni 
zalegał śnieg i błoto pośniegowe, 
było ślisko. Za odśnieżanie ulicy 
Kaliskiej odpowiadają wojewódzkie 
służby drogowe, których tego dnia 
nie było widać.

(zz)
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Gm. Grabów
ŁęczycaNa stałe już wpi-

sał się w życie 
Parafii Kościoła Starokatolickiego 
Mariawitów w Nowej Sobótce 
coroczny obrządek ekumenicznej 
mszy świętej. W tym roku także 

odbyło się nabożeństwo eku-
meniczne, do udziału w którym 
zostali zaproszeni przedstawiciele 
samorządów lokalnych, świata 
nauki i kultury, wyznawcy różnych 
religii, bez względu na przekona-
nia i światopogląd. 

Głównym założeniem podczas 
wspólnej eucharystii rok w rok jest 
porozumienie między przedsta-
wicielami różnych nacji i przyna-

Temat likwidacji szkoły był naj-
pierw dyskutowany podczas ponie-
działkowej komisji oświaty. 

- Przedstawiliśmy możliwość 
likwidacji jednej ze szkół pod dys-
kusję komisji oświaty. Kryterium 
wyboru było tylko jedno - liczba 
dzieci uczęszczających do placówki. 
W to kryterium wpisują się dwie 
szkoły z najmniejszą liczbą uczniów, 

Właściciele czwo-
ronogów wciąż nie 

rozumieją, że porzucanie psów, 
zwłaszcza przy dużych mrozach 
może skończyć się dla zwierza-
ków tragicznie. W ubiegłym ty-
godniu trzy szczenięta znaleziono 
przy dworcu PKP, kolejna sunia 
błąka się w centrum miasta.

Szczeniaki z dworca zostały 
znalezione w środę. Pracownik 
ochrony powiadomił o psach straż 
miejską. Szczenięta schowały się 
pod jednym z zaparkowanych 
samochodów, pewnie dlatego, 
żeby ogrzać się od ciepłego jeszcze 
silnika. Zwierzaki zostały przewie-
zione do łęczyckiego schroniska i 

lawinowo porzucają psy

Suka błąka się od ponad 
tygodnia w centrum miasta. Jest 
przestraszona i zmarznięta

szczęśliwie, wszystkie znalazły już 
nowych właścicieli. O ile młode psy 
szybko są adoptowane, ze starszymi 
zwierzakami jest większy problem. 
O kolejnym bezdomnym czworo-
nogu strażnicy miejscy otrzymali 
zgłoszenie pod koniec tygodnia. 
Sunia od kilku dni błąka się w rejo-
nie placu T. Kościuszki. Dokarmiają 
ją okoliczni mieszkańcy, ale jest 
przemarznięta, nieufna i przestra-
szona. Pracownicy Zieleni Miejskiej 
próbowali ją złapać, bezskutecznie. 

(zz) 
Trzy szczenięta porzucone przy 
dworcu zostały adoptowane

Centrum Wielokulturowości powstanie w Nowej Sobótce?

leżności a uhonorowaniem tego 
celu jest zamiar urządzenia w 
Nowej Sobótce Centrum Wielo-

kulturowości pod nazwą “Dom na 
skrzyżowaniu.”

- Zespół Mariawicki leży na styku 
dwóch województw: łódzkiego i 
wielkopolskiego, trzech powiatów: 
łęczyckiego, kutnowskiego i kolskie-
go oraz dziewięciu gmin: Grabów, 
Olszówka, Kłodawa, Chodów, Kro-
śniewice, Daszyna, Łęczyca, Świnice 
Warckie i Dąbie n. Nerem - mówi 
koordynator projektu Marek Lisiak. 

W Nowej Sobótce odprawiono nabożeństwo ekumeniczne

- Chcemy utworzyć Centrum  w wy-
remontowanym domu parafialnym. 
Będzie służyło pomocą w realizacji 
różnych przedsięwzięć miejscowej 
ludności. W założeniach ośrodek 
mógłby oferować także turystom 
bardzo dobre warunki noclegowe. 
W tym celu do dyspozycji zarówno 
mieszkańców jak i turystów będzie 
sala konferencyjno-bankietowa, 
cztery pokoje noclegowe, sala mu-
zealno-wystawiennicza i pokój dla 
lokalnych organizacji społecznych.

(mku)

Łęczyca

Gm. Łęczyca

Teren przy torach daw-
nej kolejki wąskotoro-

wej służy obecnie jako przejście od 
ul. Belwederskiej w kierunku zalewu 
i odwrotnie. Problem w tym, że nie 
jest tam ani ładnie, ani bezpiecznie.

Konieczność uporządkowania te-
renu przy dawnej kolejce raz po raz 
wraca na komisjach i sesjach rady 
miejskiej. Zarówno radni jak i miesz-
kańcy apelują o zwrócenie uwagi 
zarządzających miastem, aby usunąć 
krzaki, wyrównać ścieżkę czy zainsta-
lować oświetlenie. Czy jest szansa, aby 
obecna władza samorządowa zajęła 
się sprawą?

- Opisywany teren nie należy do 
miasta. Właścicielem tego terenu są 
Polskie Koleje Państwowe S.A., z który-
mi to burmistrz Paweł Kulesza będzie 
podejmował rozmowy w sprawie 
regularnego uprzątania terenu celem 
poprawy estetyki miasta i poczucia 
bezpieczeństwa wśród mieszkańców 
tamtędy spacerujących. Mieszkańcy 
zostaną poinformowani o rezultatach 
rozmów - informuje magistrat.

(mku)

Kto posprząta?

rada 
Gminy 
przed 
trudną 
decyzją

Ogromnym 
zaskocze -

niem dla nauczycieli oraz rodzi-
ców uczniów ze Szkoły Podsta-
wowej w Siedlcu była informacja 
o planowanej likwidacji szkoły. 
Na wójta Jacka Rogozińskiego 
oraz Radę Gminy spadła lawina 
krytyki. - Ciężko podejmuje się 
tak trudne decyzje, ale musimy 
patrzeć na całą gminę - tłumaczy 
włodarz gminy Łęczyca.

finansowy to dlaczego chcecie państwo 
realizować inwestycję budowy hali 
gimnastycznej w Wilczkowicach? - 
pytał inny rodzic. - Nie rozumiem, jak 
z jednej strony można mówić o pod-
noszeniu poziomu nauczania poprzez 
realizację kosztownej inwestycji a z 
drugiej likwiduje się szkołę?

Radny Grzegorz Góra obszernie 
komentuje pomysł likwidacji szkoły. 
Niektórzy winą za tę propozycję obar-
czają właśnie jego.

- W trosce o budżet gminy Łęczyca 
zwróciłem się do wójta, aby przedstawił 
propozycję przeprowadzenia reformy 
oświaty, bo gmina nie jest w stanie 
udźwignąć tak dużych wydatków na 
szkoły. Jeżeli obecny stan rzeczy trwał-
by dłużej, to w gminie nie byłoby już 
żadnych inwestycji. Nie domagałem się 
likwidacji szkoły. Ten pomysł nie jest 
idealny, ale w mojej ocenie konieczny. 
Na pewno jest to temat bolesny dla na-
uczycieli i rodziców z Siedlca, ale musimy 
patrzeć na potrzeby całej gminy Łęczyca 
i szukać oszczędności. Wybrało nas 
społeczeństwo i ma prawo mieć ocze-
kiwania co do budowy dróg czy innych 
elementów infrastruktury gminnej. W 
obecnym budżecie na same wynagro-
dzenia w szkołach gmina wydaje ok. 10 
mln zł - komentował po komisji gminny 
samorządowiec. - Jeżeli ministerstwo 
oświaty dołożyłoby nam chociaż 3 mln zł, 
to dalej można by utrzymywać pięć szkół, 
ale subwencje maleją, a w przyszłym 
roku będą jeszcze mniejsze. 

Czwartkową dyskusję zakończono 
głosowaniem w przedmiocie wydania 
opinii o projekcie uchwały o likwidacji 
Szkoły Podstawowej w Siedlcu. Dwoje 
radnych było przeciwnych, pięciu za i 1 
wstrzymujący, co oznacza, że podobnie 
jak na poniedziałkowej komisji oświaty 
większość radnych poparła likwidację 
placówki. 

- Następnym etapem będzie 
kolejna komisja oświaty a później 
sesja na której rada podejmie lub 
nie, uchwałę intencyjną w sprawie 
likwidacji SP w Siedlcu. Jeżeli proces 
likwidacji ma być skutecznie prze-
prowadzony, by od września szkoła 
przestała funkcjonować, uchwała 
musi być podjęta do końca stycznia. 
Ostateczna decyzja o likwidacji i 
tak należy do Kuratorium Oświaty 
- dodaje włodarz gminy Łęczyca.

Wbrew krytycznym opiniom 
niektórych rodziców uczniów ze SP 
w Siedlcu, gmina Łęczyca inwestuje 
w szkoły. Obecnie już wszystkie pla-
cówki są doposażone w tablice mul-
timedialne (5 lat temu w SP w Błoniu 
i w Siedlcu było tylko po jednej takiej 
tablicy), przy każdej szkole powstały 
Otwarte Strefy Aktywności, wybu-
dowano dwa place zabaw, na dwa 
kolejne gmina wkrótce złoży wnioski 
o dofinansowanie, w Wilczkowicach 
wybudowana będzie sala sportowa 
(Ministerstwo Sportu i Turystyki 
dofinansuje inwestycję kwotą 1 mln 
712 tys. 400 zł), gmina pozyskuje też 
pieniądze na zakup pomocy dydak-
tycznych.

(mku), (zz)

czyli SP w Siedlcu i SP w Błoniu. Radni 
z komisji oświaty wybrali szkołę w 
Siedlcu - wyjaśnia wójt Jacek Rogo-
ziński informując jednocześnie, że 
rozmawiał z Łódzkim Kuratorem 
Oświaty, który nie wyraził zgody 
na likwidację dwóch placówek w 
gminie.

W siedleckiej szkole uczy się obec-
nie 68 dzieci, 18 z nich jest z innego 
obwodu. Od września w szkole 
zostałoby 60 uczniów. Nauczycieli 
pełnoetatowych w SP w Siedlcu 
pracuje 13, również 13 ma niepełne 
zatrudnienie.

Podczas czwartkowej komisji 
planu i budżetu z udziałem licznej 
grupy rodziców ponownie pod-
jęto temat likwidacji szkoły. Ro-
dzice byli zgodni co do jednego, 
propozycja władz gminnych była 
dla nich totalnym zaskoczeniem.

- Panie wójcie, pan był wielo-
krotnie w naszej szkole, pan obiecywał, 
że dopóki będzie pan pełnił  funkcję 
szkoła będzie istnieć, planowano ter-
momodernizację, byłem i jestem dum-
ny, że moje dzieci uczęszczają do szkoły 
z  ponad 100- letnią tradycją, szkoły 
noszącej imię Białego Orła. Dlaczego 
taka zmiana? Nie można wszystkiego 
przeliczać na pieniądze - apelował 
Zenon Czekalski, jeden z rodziców.

Jak wyjaśniła skarbnik, subwencja 
oświatowa na 2019 rok wynosi ok. 
7 mln zł, jest to o pół mln mniej niż 
w roku ubiegłym, gmina na utrzy-
manie oświaty dokłada ok. 6 mln zł, 
co daje ogólną kwotę ok. 13 mln zł. 
Zdecydowaną większość wydatków, 
bo ok. 10 mln zł stanowią pensje, przy 
niskiej liczbie urodzeń a tym samym 
uczniów w szkołach, bilans wypada 
niekorzystnie.

- Jeżeli główną przyczyną decyzji o 
likwidacji naszej szkoły jest wskaźnik 

Na czwartkową komisję przyszło wielu rodziców
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Łęczyca

Łęczyca Kierowcy denerwują 
się, kiedy za szybą 

samochodu znajdują wezwanie 
do siedziby straży miejskiej. Przed 
przychodnią zdrowia przy ulicy 
Kilińskiego nie ma gdzie zaparko-
wać, dlatego kierowcy notorycz-
nie łamią przepisy parkując 
za linią ciągłą. 

Niemalże na 
całej długości 
odcinka ulicy 
Kilińskiego 
od przej-
śc ia  d la 
pieszych 
przy tar-
g u ,  d o 
skrzyżo -
w a n i a  z 
alejami Jana 
Pawła II par-
kować nie moż-
na. Wyjątek stano-
wi niedługi fragment 
z przerywaną linią, gdzie 
zmieszczą się dwa samochody. 
Wątpliwości kierowców wzbudza 
też szerokość miejsc parkingowych 

Kierowcy przecierali 
oczy ze zdumienia, 

kiedy w czwartek omijali pianę 
wydobywającą się ze studzienki 
w ulicy Belwederskiej. 

- Piana tryskała jak z fontan-
ny - mówili mieszkańcy, którzy 

Tajemnicza piana na Belwederskiej

widzieli niecodzienne zjawisko. 
Ze studzienki kanalizacyjnej wy-
płynęła spora ilość czystej jak śnieg 
piany. Na miejsce wezwani zosta-
li pracownicy PGKiM-u, którzy 
sprawdzili zapienioną studzienkę 
oraz inne, znajdujące się w pobliżu. 
- Wszystko jest drożne, nic się nie 
zapchało. Trudno powiedzieć co to 
za piana i skąd się wzięła - usłysze-
liśmy od pracowników komunalki. 

Mieszkańcy żartowali, że pewnie 
ktoś dodał za dużo proszku do 
pralki, inni sugerowali, że może 
bezpośrednio do studzienki, dla 
zabawy ktoś wlał jakiś pieniący się 
preparat. Tak czy inaczej, pieniąca 
się studzienka kanalizacyjna to 
rzadkość, nie tylko w Łęczycy.

(zz)
Parkować przy przychodni nie można

dla osób niepeł-
nosprawnych w 
pobliżu przychod-

ni, koperty zajmu-
ją niemalże połowę 

pasa ruchu.
- Szerokość kopert jest 

zgodna z obecnie obowiązu-
jącymi przepisami. Jeśli zach chodzi 
o parkowanie przy przychodni, to 
rzeczywiście za linią ciągłą parkować 
pojazdu nie można. Podobnie jest na 

dalszym odcinku ulicy Kilińskiego, 
w szczycie budynku urzędu skar-
bowego. Kierowcy w tych miejscach 
parkują praktycznie cały czas lekce-
ważąc znaki drogowe - potwierdza 
Tomasz Olczyk, komendant straży 
miejskiej w Łęczycy. - Podczas co-
dziennych patroli kontrolujemy m.in. 
te miejsca. Kierowcom łamiącym 
przepisy wystawiamy wezwania do 
naszej jednostki.

(zz)

Łęczyca Łęczycanie już płacą 
wyższe podatki od 

nieruchomości, od stycznia zdroża-
ło ciepło, ale to nie koniec uderzają-
cych po kieszeniach podwyżek cen. 
Od lutego będzie obowiązywała 
nowa taryfa za wodę, a wiosną 
znacznie wyższe niż dotychczas 
będą opłaty za wywóz śmieci.

O podwyżkach dyskutowano 
podczas środowej komisji gospo-
darki i mienia łęczyckiej Rady 
Miejskiej. 

Prezesi miejskich spółek PEC i 
PGKiM wyjaśniali radnym, dlaczego 
podwyżki są nieuniknione. 

- Od połowy 2018 roku ceny 
gazu cały czas idą w górę - mówiła 
Aleksandra Gniazdowska - Pucek, 

prezes PEC. - Wszystkie kotłownie 
w mieście, z wyjątkiem tej na Woj-
ska Polskiego, korzystają z gazu. 

Liczyliśmy, że cena gazu spadnie. 
Tymczasem nie ma perspektyw na 
jej obniżenie a pamiętajmy, że opłata 
za ciepło zależy od ceny 1 GJ gazu 
potrzebnego do ogrzania metra 
sześciennego wody. Już w tej chwili 
mamy ok. 8% wzrostu ceny za ciepło 
dostarczane do mieszkań.

Przypomnijmy, od 1 stycznia opłata 
zmienna za centralne ogrzewanie 
wzrosła z 2,42 zł na 2,62 zł/1mkw a 
opłata stała za energię cieplną wzrosła 
z 0,51 zł na 0,54 zł/1mkw. Przy średniej 
wielkości mieszkaniu o pow. 43 mkw 
właściciel zapłaci 10 zł miesięcznie 
więcej. 

O nowych, wyższych stawkach za 
wodę i ścieki mówił prezes PGKiM, 
Janusz Muszyński.

- Do tej pory było tak, że opłata za 
wodę i ścieki składała się z dwóch 
części, opłata za zużycie i stała. Obec-
nie będzie to jedna opłata, niestety 
znacznie wyższa. Tak naprawdę to 
jest ona już ustalona, ale jeszcze nie 
obowiązująca. Zatwierdzeniem taryfy 
zajmuje się firma Wody Polskie. Wra-
cając do wysokości opłat, do tej pory 
obowiązywała stawka 3,52 za 1 m3 dla 
odbiorców indywidualnych. Cena za 
metr sześcienny ścieków wynosi 5,04 zł. 

Według nowej taryfy (przez pierw-
szy rok jej obowiązywania) za wodę 
mieszkańcy zapłacą  o 1,6 zł więcej, 
czyli 5,12 zł/m3 a za ścieki 5,24 zł/
m3. W środę nowe stawki jeszcze nie 
obowiązywały, wejdą w życie z po-
czątkiem lutego.

Podczas środowej komisji mówiono 
także o szacowanych kosztach wzrostu 
cen za wywóz nieczystości. 

- Drożej od 1 kwietnia trzeba bę-
dzie zapłacić za śmieci. Do tej pory 
za śmieci segregowane płacimy 16 zł 
a za niesegregowane 18 zł. Po pod-
wyżce stawka za śmieci segregowane 
wyniesie 18 zł a niesegregowane 26 
zł - mówiła Anna Rosińska z urzę-
du miejskiego. - Musimy się także 
przygotować na zmianę przepisów 
w zakresie formuły zbierania odpa-
dów komunalnych. Od przyszłego 
roku bezwzględnie wszyscy musimy 
segregować śmieci.

Planowane podwyżki opłat nega-
tywnie ocenia radny Zenon Koper-
kiewicz.

mieszkańców czekają 
kolejne duże podwyżki

Od kwietnia znacznie wzrosną opłaty za wywóz śmieci

- Przede wszystkim dlatego, 
że nad wszystkimi podwyżkami 
powinien czuwać burmistrz. 
Nowe ceny ustalają prezesi miej-
skich spółek za zgodą i pod nad-
zorem burmistrza a instytucje 
URE i Wody Polskiej tylko je 
zatwierdzają. Jestem zdumiony, 
że prezesi zafundowali nam w 
tym roku tak duże podwyżki 
bez uprzedniego powiadomie-
nia rady. Zostaliśmy postawieni 
przed faktem dokonanym, a tak 
nie powinno być - komentuje Z. 
Koperkiewicz. - Jesteśmy mia-
stem starszych ludzi o niskich 
emeryturach, te podwyżki są dla 
nas drastyczne. 

(mku), (zz)

Aleksandra Gniazdowska-Pucek 
podczas komisji mówiła o wzroście 
cen za ogrzewanie

re
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Uniejów 

Uniejów 

Poddębice

fo
t: 

UM
U

Kierowcy mogą mieć spory 
problem. Niektóre znaki drogowe zostały poprzekręcane. - To bardzo nieodpowiedzialne zabawy. Przekręcone zostały ważne znaki drogowe dzięki którym kierowcy wiedzieli na przy-kład, że kończy się droga z pierwszeństwem przejazdu. Ten kto nie zna ulic w Uniejowie, może mieć teraz spore kłopoty. Oby tylko nie doszło do wypadków – martwi się pan Piotr, który o sprawie poinformował redakcję. 

Urząd miasta od nas dowiedział się o pro-blemie. Zapewnia, że zajmie się sprawą. 
(ps)

Opisany przez nas w ubiegłoty-
godniowym numerze problem 
Agnieszki G. wywołał szereg 
komentarzy. Wielu naszych 
czytelników stanęło po stronie 
męża pani Agnieszki, który 
zawiózł swoją żonę do ośrodka 
dla bezdomnych w Ozorkowie. 

- W Uniejowie ta pani jest bardzo 
dobrze znana, i to z tej najgorszej 
strony. Nadużywa alkoholu, wiele 
razy pijana leżała w centrum Unie-
jowa. Znam bardzo dobrze rodzi-
nę państwa G. Doskonale orientuję 
się w kwestii odebrania im dzieci 
– mówi Anna Pawełek, która w 
regionie tworzy rodzinę zastęp-
czą. - Czworo dzieci zostało kilka 
lat temu odebranych Agnieszce i 
Zbigniewowi G. Rodzice mieli pro-
blem z alkoholem. Dzieci trafiły do 
mnie. Ojciec od samego początku 
starał się o dzieci. Podjął kurację, 
często odwiedzał dzieci. Zupełnie 
inaczej zachowywała się Agniesz-
ka. Dziećmi się nie interesowała.

Jak się dowiedzieliśmy, dzieci 
przebywały w rodzinie zastępczej 
przez prawie 2 lata. Teraz są razem 
z ojcem.

- Zbigniew już nie pije. Dba o ro-
dzinę. Jestem przekonana, że była 
to wina Agnieszki, że mąż zawiózł 
ją do ośrodka dla bezdomnych. 
Na pewno ciągle pije i wszczyna 
awantury – dodaje A. Pawełek. 

Samorząd, niedaw-
ną uchwałą, zmienił 

dotychczasowe stawki za odbiór 
i zagospodarowanie odpadów 
komunalnych, które wynoszą 
odpowiednio:

–12,00 zł miesięcznie od osoby 
w przypadku segregacji odpa-
dów,

-23,00 zł miesięcznie od osoby 
w przypadku braku segregacji 
odpadów.

Powyższe stawki obowiązują od 
1 lutego 2019 r.

Jednocześnie urząd miasta 
w Uniejowie zawiadamia, iż 
w styczniu 2019 r. stawki za 
odbiór i zagospodarowanie od-
padów komunalnych kształtują 

się na poziomie stawek z 2018 
r., czyli:

– 9,50 zł miesięcznie od osoby w 
przypadku segregacji odpadów,

-19,00 zł miesięcznie od osoby 
w przypadku braku segregacji 
odpadów.

W przypadku nieruchomości, na 
których znajdują się domki letni-
skowe lub inne nieruchomości wy-
korzystywane na cele rekreacyjno
-wypoczynkowe ryczałtowa stawka 
opłaty pozostaje bez zmian, tj.

-72,50 zł, jeżeli odpady komu-
nalne zbierane i odbierane są w 
sposób selektywny;

-145,00 zł, jeżeli odpady komu-
nalne nie są zbierane i odbierane 
w sposób selektywny.

ile za odbiór śmieci?

PrZeKręCone ZnaKi
Przypomnijmy, że po stronie 

męża Agnieszki G. stanęła też 
Jolanta Figurska, kierownik Miej-
sko – Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Uniejowie. 

Z Agnieszką G. spotkaliśmy się 
w Ozorkowie. Kobieta przebywała 
wówczas w ośrodku dla bezdom-
nych, który wkrótce opuściła wraz 
z poznanym tam mężczyzną. Para 
wynajęła mieszkanie w centrum 
miasta. Pani Agnieszka powie-
działa „Reporterowi”, że skończyła 
z piciem.

(ps)

Agnieszka G. mieszkała razem z 
mężem w Uniejowie.
Teraz wynajmuje mieszkanie w 
Ozorkowie

Sprawa bulwersuje mieszkańców

Z redakcją skon-
t a k t o w a l i  s i ę 

kupcy z domu towarowego w 
centrum miasta, którzy kry-
tykują obecnego właściciela 
„Handlowca”. Chodzi o przy-
gotowane umowy za dzierża-
wę miejsc handlowych, które 
– zdaniem kupców – są bardzo 
niekorzystne. 

- O co w tym chodzi? Czy nowy 
właściciel „Handlowca” chce się 
nas w ten sposób pozbyć? - pytają 
handlujący.

Niedawno nowy właściciel 
domu handlowego przygotował 
dla kupców umowy. Nie byłoby 
w tym nic zaskakującego, gdyby 
nie fakt, że stare umowy wciąż 
obowiązują. Dowiedzieliśmy się, 
że poprzednie dokumenty mają 
okres bezterminowy. 

- Najpierw stare umowy po-
winny zostać anulowane, a do-
piero później powinniśmy mieć 
przedstawione nowe umowy. 
Gdybyśmy podpisali teraz te 
nowe papiery, to w zasadzie obo-
wiązywałyby dwie umowy. Tak 
nie powinno być – mówi jeden z 
handlowców.

To nie jedyna kontrowersja. 
Kupcy, którzy rozmawiali z na-
szym reporterem, skarżą się rów-
nież na warunki, jakie podyktował 
właściciel domu handlowego. 

- W umowie mowa jest o kaucji, 
którą należy wpłacić z miesięcz-
nym wyprzedzeniem w kwocie 
jednego miesięcznego czynszu. 
Nasze ogromne wątpliwości 
budzi także zapis dotyczący 
opłaty za spóźnienie w uregulo-
waniu należności za dzierżawę. 
Właściciel naliczył sobie aż 300 
procent, jeśli opóźnienie będzie 
nawet jednodniowe – słyszymy.

Kupcy mają żal, że właściciel 
„Handlowca” poinformował ich 
o zmianach korespondencyjnie. 
Uważają, że o takich sprawach 
należy rozmawiać. 

O komentarz poprosiliśmy 
właściciela „Handlowca” (przed-
siębiorcę z Aleksandrowa Łódz-
kiego). Odmówił wypowiedzi. 

(ps)

Bunt w „Handlowcu”!

W hali sportowej ZSP w Pod-
dębicach odbyła się impreza w 
ramach największego w Europie 
cyklu imprez sportowych dedy-
kowanych przedszkolakom. Nie 
zabrakło też przedszkolaków 
z Miejskiego Przedszkola w 
Uniejowie.

„Orlen przedszkoliada tour 
2019” to cykl 70 imprez, w których 
bierze udział ponad 15 tysięcy ak-
tywnych przedszkolaków, którzy 

W gminie Uniejów zakończyły się 
wybory sołtysów.

W niespełna tydzień dokonano 
wyboru w aż 30 sołectwach. W 9 z 
nich rządy sprawować będą panie. 
Poprzednio kobiet było o dwie 
mniej. Zmiana sołtysów nastąpiła w 
Brzezinach, Czekaju, Górach, Hipo-
litowie, Felicjanowie i w Ostrowsku.

Wybory w sołectwach zakończone

aktywne przedszkolaki

korzystają z systemu rozrywki 
ruchowej przedszkoliada.pl.

Impreza rozpoczęła się o godz. 
9.30 i trwała ponad dwie godziny 
zapewniając rozrywkę ruchową 
na najwyższych obrotach. W tym 
czasie dzieci aktywnie uczest-
niczyły w różnych zadaniach, 
wśród których znalazły się ryso-
wanie, piłka nożna, koszykówka, 
siatkówka, slalom i piłka ręczna. 
Przewidziano też krótką przerwę 
na odpoczynek i zdrową przeką-
skę w postaci wody i owoców. Na 
koniec dla uczestników przygoto-
wano dyplomy, paczki i medale.
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Poddębice Policja oraz inne 
służby, które ratują 

życie, zawsze reagują na każde 
zgłoszenie. Niestety na te fałszywe 
także. Zaangażowanie policjantów 
do, jak się często okazuje, zupełnie 
niepotrzebnych zgłoszeń uniemoż-
liwia udzielnie pomocy tym, którzy 
jej naprawdę potrzebują.

19 stycznia dyżurny Komendy 
Powiatowej Policji w Poddębicach 
otrzymał informację od dyspozytora 
WCPR, iż osoba zgłaszająca chce po-
pełnić samobójstwo. Funkcjonariusze 
natychmiast pojechali na miejsce. Na 
posesję dotarła także karetka pogo-
towia. Policjanci pod wskazanym 
adresem zastali dwóch rozbawionych 
mężczyzn, których rozpytano na 
okoliczność zgłoszenia. - Osoby te sta-
nowczo wyparły się faktu, aby dzwo-
niły pod numer 112. To nieadekwatne 
do sytuacji zachowanie mężczyzn 
wzbudziło podejrzenia policjantów. 
Funkcjonariusze szybko skontakto-
wali się z dyspozytorem WCPR, aby 
ten wykonał połączenie na numer, z 
którego otrzymano zgłoszenie. W tej 
chwili telefon trzymany w dłoni przez 
jednego z mężczyzn zaczął dzwonić. 
Ponadto policjanci ustali, że to nie 
pierwszy taki „żart” wykonany przez 
23 i 26-latka – mieszkańców gminy 
Poddębice. Teraz o dalszym losie 
mężczyzn zadecyduje sąd – mówi st. 
sierż. Sylwia Kaźmierczak, rzecznik 
poddębickiej policji.

„Żartownisiami” 
zajmie się sąd dlaczego starosta wymieniła dyrektora?

Poddębice Sporo emocji bu-
dzi sprawa wy-

mienienia dyrektora Powia-
towego Urzędu Pracy. Przez 
prawie rok obowiązki dyrek-
tora pełnił Dariusz Szewczyk, 
miejski radny związany z PSL
-em. Od kilku dni p.o. dyrek-
tora jest Urszula Patora, była 
kierowniczka działu Centrum 
Aktywizacji Zawodowej. Czy 
decyzja o zmianie była poli-
tyczna?

Niektórzy uważają, że starosta 
Małgorzata Komajda podjęła 
polityczną decyzję w związku z 

Urszula Patora od niedawna pełni obowiązki dyrektora PUP

Dariusz Szewczyk powrócił na swoje poprzednie stanowisko pracy

wymianą dyrektorów. W powiecie 
PSL jest w opozycji. 

Dariusz Szewczyk nie kryje 
zaskoczenia.

- Nie otrzymałem jeszcze żadnej 
odpowiedzi ze starostwa ws. tych 
zmian. Wcześniej władze powiatu 
nie miały w stosunku do mojej 
osoby i sprawowanej przeze mnie 
funkcji żadnych negatywnych 
uwag – usłyszeliśmy od byłego już 
szefa poddębickiego pośredniaka.

Powiat nie ogłosił konkursu na 
nowego dyrektora. Nie musiał 
tego robić, bowiem U. Patora, 
podobnie jak poprzednik, pełni 

jedynie obowiązki dyrektora PUP. 
- Nie chciałabym komentować 

tej decyzji. Władze powiatu tak 
zdecydowały, na pewno będę starać 
się wypełniać zadania w sposób jak 
najbardziej profesjonalny i z maksy-
malnym zaangażowaniem – mówi 

Urszula Patora, która poprzednio 
była kierowniczką działu Cen-
trum Aktywizacji Zawodowej. 

O komentarz poprosiliśmy 
starostę M. Komajdę. Odpowie-
dzi nie uzyskaliśmy. 

(ps)

Bohomazy na elewa-
cjach budynków w 

centrum miejscowości, pod-
rzucanie śmieci, picie alkoholu 
– to tylko niektóre przykłady 
niechcianych zdarzeń. Niestety, 
w Uniejowie podobnie jak w in-
nych miejscowościach w naszym 
regionie, takich sytuacji nie uda-
ło się do końca wyeliminować. 
Mieszkańcy pytają o skuteczność 
miejskiego monitoringu. 

„Oczka” są widoczne, zarówno 
w centrum, jak i po lewobrzeżnej 
stronie Uniejowa – szczególnie w 
pobliżu kompleksu termalnego. 
Pomimo monitoringu widać ślady 
dewastacji mienia. W centrum już z 
daleka przykuwa wzrok pokaźnych 
rozmiarów bohomaz na jednej ze 
ścian kamienicy stojącej w pobliżu 
kościoła. Skrót wulgarnego hasła 
krytykującego policję – jak się do-
wiedzieliśmy – pojawił się krótko 
po odnowieniu elewacji.

- Właściciel budynku pięknie 
odmalował elewację, a niedługo po 
tym na ścianie znalazł się taki napis. 
To razi i już niejeden mieszkaniec 
nam o tym mówił. Sprawa została 
zgłoszona policji – powiedziała nam 
sprzedawczyni w sklepie mieszczą-
cym się w oszpeconej kamienicy. 

W innych miejscach na Rynku też 
nie brakuje bohomazów. 

Mieszkańcy mówią też o podrzu-
canych śmieciach, najczęściej pod 
pojemniki ustawione w pobliżu 
szaletu. Nie brakuje również ama-
torów spożywania procentów pod 
chmurką. Czy chuligani lub też 
graficiarze mogą czuć się bezkarni?

Urząd miasta zapewnia, że moni-

Pytania o monitoring 

czy podgląd jest skuteczny?
Uniejów

toring jest skuteczny. Obraz z kamer 
jest nagrywany, a w razie potrzeby 
nagranie przekazywane policji. 

- Gmina Uniejów dysponuje 22 
kamerami rozmieszczonymi w 
następujących miejscach: 5 kamer 
obejmujących teren Rynku, 5 kamer 
obejmujących teren urzędu miasta, 
2 kamery obejmujące teren kładki 
(dot. przejścia przez rzekę Wartę), 
5 kamer obejmujących teren ulicy 
Kościelnickiej, 3 kamery obejmujące 
teren wejścia do miejskiego WC, 
2 kamery obejmujące przystanek 
PKS – wymienia Maciej Bartosiak 
z uniejowskiego magistratu. - Obraz 
z kamer jest rejestrowany na reje-
stratorze i przechowywany przez 
okres 30 dni. Dostęp do zapisu 
monitoringu wizyjnego posiadają 
wyłącznie wyznaczeni pracownicy 
urzędu. Zapis z monitoringu jest 
udostępniany wyłącznie uprawnio-
nym organom na pisemny wniosek 
w związku z prowadzonym postę-
powaniem administracyjnym lub 
sądowym. Zapis z monitoringu nie 
jest udostępniany bezpośrednio 
osobom fizycznym. 

(ps)

I TyDZIEń 
11-15 LUTEGO 2019 R.

 
Poniedziałek  
9.00-12.00 zajęcia świetlicowe dla dzieci 
od 8 lat 
12.00-14.00 warsztaty plastyczne dla 
dzieci 8-10 lat
 
Wtorek 
9.00-12.00 zajęcia świetlicowe dla dzieci 
od 8 lat
 
Środa 
9.00-12.00 zajęcia świetlicowe dla dzieci 
od 8 lat 
12.00-14.30 warsztaty plastyczne dla 
dzieci od 10 lat
 
Czwartek 
9.00-12.00 zajęcia świetlicowe dla dzieci 
od 8 lat 
12.00-14.00 zajęcia muzyczno-wokalne 
dla dzieci od 8 lat
 
Piątek 
9.00 Wyjazd do kina 

II TyDZIEń 
18-22 LUTEGO 2019 R.

 
Poniedziałek 
8.30-11.30 warsztaty cyrkowe oraz 
artystyczne dzieci 8-12 lat 
Fundacja Siłaczka “Kreatywni na start” 
12.00-14.00 warsztaty plastyczne dla dzieci  
8-10 lat
 
Wtorek 
8.30-11.30 warsztaty cyrkowe oraz 
artystyczne dzieci 8-12 lat 
Fundacja Siłaczka “Kreatywni na start” 
12.00-12.45 mixtaneczny dla dzieci 8-10 lat 
12.50-13.30 mixtaneczny dla  dzieci od 10 lat
 
Środa 
8.30-11.30 warsztaty cyrkowe oraz 
artystyczne dzieci 8-12 lat 
Fundacja Siłaczka “Kreatywni na start” 
12.00-14.30 warsztaty plastyczne dla dzieci 
od 10 lat
 
Czwartek 
8.30-11.30 warsztaty cyrkowe oraz 
artystyczne dzieci 8-12 lat 
Fundacja Siłaczka “Kreatywni na start” 
12.00-12.45 mixtaneczny dla  dzieci 8-10 lat 
12.50-13.30 mixtaneczny dla  dzieci od 10 lat 
12.00-14.00 zajęcia muzyczno- wokalne dla 
dzieci od 8 lat
 
Piątek 
8.30-11.30 warsztaty cyrkowe oraz 
artystyczne dzieci 8-12 lat 
Fundacja Siłaczka “Kreatywni na start” 
9.00 Wyjazd do kina 

Oferta skierowana do mieszkańców Gminy Poddębice
informacja i zapisy na poszczególne 

warsztaty i zajęcia świetlicowe
sekretariat PDKiS od poniedziałku do piątku

w godz. 9.00-17.00 tel. 43 6782991
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Oryginalne potrawy i porady kulinarne
Rozwiązanie krzyżówki z numeru 318: Lepiej kupić niż prosić.
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* Jeden przedszkolak mówi do drugie-
go: 
– U mnie modlimy się przed każdym 
posiłkiem. 
– U mnie nie. Moja mama bardzo do-
brze gotuje...

* * *
* Pacjent w szpitalu: 
- Oj! Siostra to chyba dzisiaj wstała po złej stronie łóżka. 
- A dlaczego pan tak sądzi? 
- Bo ma siostra na nogach chodaki chirurga. 

* * *
* Młody chłopak pierwszy raz idzie do prostytutki, kładzie 
się i mówi: 
- Denerwuję się. Nigdy wcześniej nie byłem z prostytutką. 
- Spokojnie. Po prostu rozluźnij się i powiedz mi, co lubisz. 
- Żółwie. 

* * * 
* Od wielokrotnej medalistki olimpijskiej w rzucie oszcze-
pem odszedł mąż. Daleko nie uszedł. 

* * * 
* W szkole pani kazała narysować dzieciom swoich rodzi-
ców. Po chwili podchodzi do małego Jasia i pyta: – Dlacze-
go twój tata ma niebieskie włosy? – Bo nie było łysej kredki.

* * *
* Na przejściu granicznym celnik podchodzi do okna 
samochodu i pyta: – Alkohol, papierosy? Na to odpowiada 
kierowca: – Nie, dziękuję, ale jeżeli jest pan tak uprzejmy, to 
poproszę kawę...

* * *
* Małżonkowie zgasili światło i położyli się do łóżka. -Bądź 
raz czuły – prosi żona – i powiedz mi przed snem coś 
miłego… Na przykład: kochanie moje najsłodsze! -Kochanie 
moje najsłodsze. -Powiedz jeszcze: mój najdroższy skarbie! 
- Mój najdroższy skarbie. -A teraz wymyśl coś sam. -Dobra-
noc, Krystyna!

* * *
Podchodzi kulturysta na plaży nudystów do kobiety, napina 
mięśnie i mówi do niej z nieukrywaną satysfakcją: – Co? 
Bomba? No nie?! Ona na to: – Tak, tylko coś mały lont do tej 
bomby…

RóżOWA ZUPA KAPUŚCIANA 
Z MAKARONEM

Składniki:
8 szklanek bulionu warzywnego  
20 dag pieczarek  
20 dag makaronu kolanka  
1 kapusta pekińska fioletowa  
1 brokuł  
1 cebula  
6 łyżek jogurtu naturalnego  
2 łyżki oleju  
1 łyżeczka gałki muszkatołowej  
sól  
świeżo mielony czarny pieprz 

Etapy przygotowania:
Pieczarki obierz i pokrój w ćwiart-
ki. Kapustę poszatkuj. Brokuł po-
krój na różyczki. Cebulę pokrój w 
kostkę. W dużym garnku rozgrzej 
olej i smaż na nim cebulę, aż się 

zeszkli. Dodaj pieczarki i smaż, aż 
cała woda odparuje. Często mie-
szaj. Zalej bulionem warzywnym i 
doprowadź do wrzenia. Zmniejsz 
ogień i dodaj różyczki brokuła. Gotuj 
4 minuty. Dodaj kapustę, wymieszaj 
i gotuj na średnim ogniu 5 minut. 
Dodaj makaron i gotuj do miękkości 
(ok. 10-12 minut). Zupę dopraw solą, 
pieprzem i gałką muszkatołową. 
Wymieszaj. Odlej jeden kubek zupy 
i wymieszaj z jogurtem. Delikatnie 
wlej do zupy i wymieszaj. Gotowe.

KOTLETy MIELONE PIECZONE
 Z KURCZAKA, BROKUŁU 

I KASZy JAGLANEJ
Składniki:
1/2 kg mielonego mięsa z kurcza-
ka lub indyka  
1 średni brokuł  
1 szklanka dobrze ugotowanej 
kaszy jaglanej (10 dag suchej)*  
1 jajko  
1 cebula średniej wielkości  
3 ząbki czosnku  
3 łyżki drobno posiekanej natki 
pietruszki  
4 łyżki oleju  
sól  

świeżo zmielony czarny pieprz  
do pieczenia:  
2 łyżki oleju 

Etapy przygotowania:
Obraną cebulę pokrój na drobną 
kostkę. Czosnek pokrój na cienkie 
plasterki. Umyty i osuszony brokuł 
pokrój na kawałki, następnie dość 
drobno posiekaj. Na dużej patelni 
rozgrzej olej, dodaj cebulę, lekko 
posól, smaż cały czas miesząc, aż 
zacznie się szklić, czyli przez jakieś 
półtorej minuty. Dodaj czosnek i 
brokuł, wymieszaj, smaż przez mi-
nutę na dużym ogniu. Zestaw do 
przestygnięcia. Do dużej miski włóż 
mięso, dodaj kaszę jaglaną, jajko, 
tartą bułkę, natkę i brokuł z cebulą i 

czosnkiem. Dopraw solą i pieprzem. 
Wyrób na jednolitą masę. Piekarnik 
rozgrzej do 220 stopni. Blachę wy-
łóż papierem do pieczenia. Z masy 
formuj kule wielkości mandarynki. 
Spłaszcz je, by otrzymać zgrabne 
kotlety. Kotlety ułóż na papierze, 
każdy posmaruj olejem. Wstaw do 
gorącego piekarnika. Zapiekaj przez 
15 minut. Po tym czasie zmniejsz 
temperaturę do 180 stopni. Kotlety 
wyjmij z piekarnika, obróć na drugą 
stronę. Wstaw ponownie do piekar-
nika i zapiekaj przez około 10 minut, 
aż ładnie się zarumienią. 

WIŚNIE POD KRUSZONKą
Składniki:
50 dag wiśni bez pestek (mogą być 
mrożone)  
kruszonka:  
10 dag mąki  
5 dag cukru  
5 dag mocno rozgrzanego, rozto-
pionego masła 

Etapy przygotowania:
Piekarnik nagrzej do 180 stopni. 
Wiśnie umyj i osusz. Ze świeżych 
wiśni usuń pestki. Jeżeli używasz 

mrożonych owoców, przełóż je na 
sito i rozmroź. Wiśnie przełóż do 
naczynia do zapiekania. Przygotuj 
kruszonkę. Masło roztop w ron-
delku. Mąkę wymieszaj z cukrem. 
Wlej gorące masło i dokładnie 
wymieszaj. Wiśnie posyp kru-
szonką. Wstaw do piekarnika i za-
piekaj ok. 25 minut, aż kruszonka 
będzie apetycznie zarumieniona. 
Podawaj na ciepło lub na zimno 
na deser, drugie śniadanie lub 
słodką kolację.
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W sobotę maturzyści z Zespołu Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy balowali całą noc. Studniówka 
była dużym wydarzeniem dla młodzieży i ich wychowawców. Bal rozpoczął się tradycyjnym polone-
zem, maturzyści przygotowali tez ciekawy program artystyczny. Po części oficjalnej parkiet był bardzo 
oblegany. Zabawa zabawą, teraz czas na ostatnie, intensywne przygotowania do najważniejszego 
egzaminu w życiu.

Studniówka “Grodzkiej”

Zdjęcia:
Sebastian Graczyk
Tel.: 605-422-003e-mail: sebagraczyk@wp.plŁęczyca, ul. Ozorkowskie Przedmieście 10A/1
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Na ul. Orzeszko-
wej łatwo można 

się przewrócić i połamać koń-
czyny. Denerwują się też kie-
rowcy, którzy niszczą swoje 
auta. Mieszkańcy czekają na 
generalny remont dziurawego 
i nierównego traktu. 

Redakcja została poproszona o 
zajęcie się problemem. Wjeżdża-
jąc na Orzeszkową musieliśmy 
znacznie zmniejszyć prędkość. 
Poruszając się autem powyżej 
20 kilometrów na godzinę ryzy-
kujemy uszkodzeniem zawie-
szenia. 

Na zaledwie kilkunastome-
trowym odcinku drogi można 
naliczyć kilkadziesiąt dużych 
dziur. Są na całej szerokości i 
nie ma sposobu, aby ominąć 
przeszkody. 

- Straciliśmy już cierpliwość 
– mówi wzburzony Zbigniew 

Jaworski. - Urząd miasta zle-
ca jedynie bieżące naprawy. 
Dziury są wypełniane, droga 
równana. Jednak te prace nie 
skutkują trwałym efektem. Po 
kilku miesiącach użytkowania 

Orzeszkowa staje się ponownie 
niebezpieczna w użytkowaniu.

Jak bardzo ryzykuje się jazdą 
na rowerze po takiej drodze, 

Mieszkańcy czekają na kompleksowy remont drogi 

Na Orzeszkowej mieszkańcy łatają dziury w drodze 

Halina Kryszczyńska na wybojach przewróciła się na rowerze 

przekonała się w naszej obec-
ności Halina Kryszczyńska. 
Starsza rowerzystka wyłożyła się 
na głębokiej dziurze. 

- Całe szczęście nie złamałam 
sobie ręki lub nogi, bo w moim 
wieku taki uraz na pewno byłby 
trwały. Jeżdżę tędy do syna i 
naprawdę nie pamiętam, kiedy 
na Orzeszkowej był przeprowa-
dzony gruntowny remont – sły-
szymy od pani Haliny.

Paulina Pietrzak jest mło-
dą mamą, która martwi się o 
najmłodszych użytkowników 
drogi.

- Sporo rodzin ma tutaj małe 
dzieci. Ciężko jest z malucha-
mi chodzić po tak dziurawej 
drodze. Są ogromne problemy 
z prowadzeniem wózka. Bra-
kuje chodników – wymienia 
ozorkowianka. 

Przed niektórymi posesjami 
widać, że dziury wypełnione zo-
stały żwirem czy też kamieniami 
przez samych mieszkańców. 

- Proszę mnie nie pytać o to, co 
myślę. Musiałabym użyć wielu 

niecenzuralnych słów – mówi 
Danuta Kucina. - Do czego to 
dochodzi, że musimy sami łatać 
te dziury. 

Urząd miasta informuje, że 
kompleksowa przebudowa ulicy 
Elizy Orzeszkowej uzależniona 
jest od pozyskania środków 
zewnętrznych. 

„Na tę chwilę ze względu na 
stan techniczny drogi pracow-
nicy wykonują interwencyjne 
prace pozwalające na utrzyma-
nie przejezdności. W bieżącym 
roku planuje się wykonanie 
następujących ciągów dróg: 
ul. Łęczycka – przewidywany 
koszt 9 mln 500 tys. zł, ul. Obr. 
Westerplatte – przewidywany 
koszt 700 tys. zł, ul. Listopa-
dowa – przewidywany koszt 
2 mln 500 tys. zł. Ostateczne 
koszty tych inwestycji uza-
leżnione będą od wysokości 
złożonych ofert w procedurach 
przetargowych” - czytamy 
w przesłanej przez magistrat 
wiadomości. 

(stop)

ludzie Są wkurzeni 
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Ozorków Terenowe isuzu 
rzuca się w oczy. 

Ten uniwersalny samochód jest 
nowym nabytkiem miejscowej 
Jednostki Ratowniczo – Ga-
śniczej. 

Auto, które kosztowało ponad 
150 tysięcy zł, ma napęd na cztery 
koła a pod maską 163 konie me-
chaniczne. Zastąpiło wysłużone-
go volkswagena T4 z 1992 roku. 

- Isuzu wykorzystujemy w 
celach głównie rozpoznawczych. 
Takim autem z łatwością wjedzie 
się w trudny teren. Poza tym 
samochód na pewno będzie rów-
nież służył w celach służbowych – 
mówi mł. bryg. Jarosław Jaczyń-
ski, dowódca JRG w Ozorkowie. 

Szef ozorkowskich strażaków 
chwali właściwości jezdne „ja-
pończyka”.

- Przesiadka z T4 do isuzu, to 
jakby z poloneza przesiąść się do 
mercedesa – mówi z uśmiechem 
dowódca. - Silnik diesla jest bar-
dzo elastyczny. Na wyposażeniu 
isuzu jest kamera cofania, radio 

Czy przy ul. Łęczyckiej powsta-
nie Biedronka? O planowanej 
inwestycji mówią okoliczni miesz-
kańcy. 

- Sąsiad wyburzył stary dom i z 
tego co wiem prowadził rozmowy 
z firmą, która podobno ma w tym 
miejscu wybudować Biedronkę 
– usłyszeliśmy od lokatorki pobli-
skiego domu. 

Działka znajduje się naprzeciwko 
terenu przemysłowego, pomiędzy 
sklepem obuwniczym a zabudową 
mieszkaniową. 

- Chciałabym, aby powstał tu 
market – dodaje z uśmiechem lo-
katorka. 

Biuro prasowe Jeronimo Martins 
Polska S.A. wymijająco odpowie-
działo na pytania „Reportera”.

„Aktualnie nie prowadzimy w 
tej miejscowości żadnej nowej in-
westycji” - czytamy w przesłanym 
komunikacie. 

Zapytaliśmy wprost, czy firma 

„japończyk” w straży 

nowej generacji, oczywiście kli-
matyzacja. Dużym plusem jest 
ogromny bagażnik w którym 
bez problemu będzie można 
przewieźć strażacki ekwipunek. 

Na wyposażeniu jednostki jest 
jeszcze średni samochód gaśniczy 
z 2005 r. (najprawdopodobniej nie-
długo również zostanie wymie-
niony), ciężki samochód gaśniczy 
z 2011 r. a także 4-letni samochód 
specjalny z 25-metrowym wysię-
gnikiem. 

Wycofany vw T4 ma zostać 
przekazany jednej z OSP w re-
gionie.

(stop)

Kolejna BiedronKa 
w oZorKowie?

Czy przy ul. Łęczyckiej będzie druga 
w mieście Biedronka 
ma w planach zainwestować przy 
Łęczyckiej i czy były prowadzone 
rozmowy z właścicielem działki ws. 
inwestycji. Jaka była odpowiedź?

„Pełne informacje w tej sprawie 
przekazaliśmy w naszej poprzed-
niej odpowiedzi” - informuje biuro 
prasowe. 

Tak więc, póki co, kwestia kolejnej 
Biedronki w Ozorkowie pozostaje 
nierozstrzygnięta. 

(stop)

Czy pies był maltretowany?
Ozorków O katowanym psie 

zostaliśmy poin-
formowani przez naszego 
czytelnika. Do takich bul-
wersujących zdarzeń miało 
dochodzić w mieszkaniu 
jednego z bloków przy ul. 
Sucharskiego. 

- Dość często słyszałam skowyt 
tego psa, ale naprawdę nie wiem 
czy był bity. Być może pies wył, 
bo siedział sam w domu i chciał 
wyjść na dwór. Widziałam nie-
jednokrotnie jak sam biegał po 

osiedlu – mówi sąsiadka właściciela 
psa oskarżanego o znęcanie się nad 
zwierzęciem. 

Kolejny lokator również powie-
dział naszemu reporterowi, że pies 
wył. - Nie wiadomo tylko z jakiego 
powodu – dodał. 

Odwiedziliśmy mężczyznę, który 
– jak sam twierdzi – wydał już psa 
znajomym. 

- Właściwie to była suka. Spo-
rych rozmiarów mieszaniec z 
labradorem. Nie miałem czasu 
się nią zajmować ze względu na 

pracę i dlatego postanowiłem od-
dać ją znajomym – usłyszeliśmy. 

Były opiekun zwierzęcia przy-
znał, że byli u niego policjanci. 

- Wiem, że ktoś zgłosił na policję 
sprawę katowanego psa. Domy-
ślam się nawet, kto to mógł być. 
Chcą mi zaszkodzić, ale wytłu-
maczyłem policjantom, że nigdy 
nie uderzyłem suni i nie znęcałem 
się nad nią. Gdy policjanci mnie 
odwiedzili, to sunia jeszcze była 
w mieszkaniu. Funkcjonariusze 
dokładnie ją obejrzeli, nie było 

żadnych oznak na ciele mogących 
świadczyć o znęcaniu się – dodaje 
mężczyzna. 

Zapytaliśmy, czy możemy zoba-
czyć sukę w jej nowym miejscu po-

bytu. Mężczyzna się nie zgodził. Po-
informował jedynie, że mieszaniec 
przebywa w domku z ogródkiem 
na obrzeżach Ozorkowa. 

(stop)

Policja otrzymała zgłoszenie o maltretowanym psie w jednym z 
mieszkań bloku przy Sucharskiego

Hazard blisko komisariatu?
Ozorków Na tyłach jednej z 

kamienic przy ul. 
Wyszyńskiego od lat dzia-
ła punkt w którym można 
pograć na automatach – 
twierdzą mieszkańcy, którzy 
dzielą się swoimi spostrzeże-
niami w tej sprawie na forach 
społecznościowych. Policja 
potwierdza, że wspólnie z 
inspektorami łódzkiej Izby 
Administracji  Skarbowej 
przeprowadzono kontrole 
legalności działania auto-
matów. Smaczku sprawie do-
daje fakt, że punkt znajduje 
się w bliskiej odległości od 
komisariatu policji. 

Zaglądamy do sklepu, któ-
rego właściciel – jak twierdzą 
mieszkańcy - sprawuje też 
piecze nad automatami. Sprze-
dawczyni nie była rozmowna. 

- Nie wiem kto jest właścicie-
lem tej kamienicy. Do właści-
ciela sklepu nie mam numeru. 
Nie mam pojęcia o żadnych 
automatach – usłyszeliśmy. 

Idziemy na tyły kamienicy. 
Furtka prowadząca na teren 
podwórka była zamknięta. 
Jednak do pomieszczenia z 
automatami prowadzi inna 
droga – przez pobliską bramę. 

Nasz reporter rozmawiał z 
jednym z lokatorów kamie-
nicy.

- W tygodniu ten punkt jest 
nieczynny – mówi mężczyzna. 
- Działa w soboty i niedziele, 
przez całą noc. Na pewno są 
tam jakieś maszyny do gier, 
ale nie wiem czy są nielegalne. 

W sprawie skontaktowali-
śmy się z Izbą Administracji 
Skarbowej. 

- W ubiegłym roku funkcjo-
nariusze i pracownicy Izby 
Administracji Skarbowej w 
Łodzi przeprowadzili na te-
renie woj. łódzkiego 232 kon-
trole w obszarze nielegalnego 
hazardu, w czasie których 
zabezpieczyli 645 nielegal-
nych urządzeń, z czego w sa-
mym tylko powiecie zgierskim 
przeprowadzono 11 kontroli 

punktów z nielegalnymi grami 
hazardowymi i zabezpieczono 
38 urządzeń – informuje mł. asp. 
Beata Bińczyk, oficer prasowy 
Izby Administracji Skarbowej 
w Łodzi. - Gry kontrolne prze-
prowadzone przez funkcjona-
riuszy Służby Celno-Skarbowej 
na zatrzymanych urządzeniach 
potwierdziły przypuszczenia, 
że są to automaty do gier ha-
zardow ych.  W pow yższych 
sprawach toczą się postępowania 
karne skarbowe, objęte tajemnicą 
dochodzenia. Stąd też nie jest 
możliwe udostępnienie szczegó-
łowych informacji dotyczących 
poszczególnych kontroli, w tym 
informacji o precyzyjnej lokali-
zacji punktu i liczby zatrzyma-
nych w nim urządzeń.

Krajowa Administracja Skar-
bowa przypomina ponadto, że 
zgodnie z ustawą o grach hazar-
dowych automaty do gier mogą 
być instalowane tylko w kasy-
nach lub w salonach gry, przy 
czym prowadzenie gier na auto-

Jeden z lokatorów kamienicy powiedział nam, że punkt nadal działa. 
Mężczyzna nie wiedział, czy automaty służą do gier hazardowych. 
Zdaniem wielu mieszkańców – opisujących problem w internecie - 
automaty nie są legalne

matach w salonach jest objęte 
monopolem państwa. Warto 
również dodać, że urządzający 
gry hazardowe bez koncesji lub 
bez zezwolenia, a także właści-
ciele i posiadacze lokali oraz 
urządzeń do nielegalnych gier 
hazardowych podlegają karze 
pieniężnej w wysokości 100 
tys. zł od każdego automatu. 

Organizatorzy nielegalnego 
hazardu muszą liczyć się rów-
nież z odpowiedzialnością kar-
ną. Na podstawie przepisów 
kodeksu karnego skarbowego 
grozi im wysoka grzywna (do 
720 stawek dziennych), albo 
kara pozbawienia wolności 
do lat trzech, albo obie te kary 
łącznie. Odpowiedzialność 
za przestępstwo skarbowe 
ponosi również uczestnik gry 
hazardowej, prowadzonej nie-
zgodnie z prawem, grozi mu 
kara grzywny do 120 stawek 
dziennych.

(stop)
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WyCIąG Z OGŁOSZENIA
o III przetargu ustnym nieograniczonym

WóJT GMINy OZORKóW
Informuje o ogłoszeniu III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż 
samodzielnych lokali użytkowych nr 15 i 16, stanowiących własność gminy 
Ozorków, 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 – 50.000,00 zł -wadium 5.000,00 zł;
Lokal nr 16 – 70.000,00 zł -wadium 7.000,00 zł.
Termin i miejsce III przetargu:  III Przetarg odbędzie się 27 lutego 2019 
roku w siedzibie Urzędu Gminy  Ozorków ul. Wigury 14 sala nr 1  o godz. 
1100 i 1130 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 znalazły się na koncie urzędu najpóźniej do dnia  22 lutego 2019 
roku - włącznie).
4.  Miejsce wywieszenia i pełnej publikacji o III 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 
Gospodarki Gruntami pok.7, tel.42 277-14-46 wew.115, w kwestii zagospo-
darowania przestrzennego pok.3 wew.113.

WyCIąG Z OGŁOSZENIA
o V przetargu ustnym nieograniczonym

WóJT GMINy OZORKóW
Informuje o ogłoszeniu V przetargu ustnego nieograniczonego 
na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 
niezabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym Cedrowice 
i miejscowości Cedrowice-Parcela stanowiącej własność Skarbu 
Państwa będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Ozorków 
1. Oznaczenie nieruchomości: działka nr 39/13 o pow. 0,1702 
ha, zapisana w  księdze wieczystej KW Nr LD1G/00080643/1
2. Cena wywoławcza  – 30 000,00 PLN (netto) plus 23% VAT
3. Wysokość wadium – 3 000,00 PLN 
4. Termin i miejsce V przetargu:  V Przetarg odbędzie się  
27 lutego 2019 roku w siedzibie Urzędu Gminy  Ozorków ul. 
Wigury 14 sala nr 1  o godz. 1000 .
Wadium wnosi się w pieniądzu przelewem na rachunek ban-
kowy na konto Urzędu Gminy Ozorków, Bank Spółdzielczy w 
Ozorkowie Nr 06 8786 0001 0000 1502 2000 0003 (z odpo-
wiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły 
się na koncie urzędu najpóźniej do dnia 22 lutego 2019 roku 
- włącznie).
5. Miejsce wywieszenia i pełnej publikacji o V przetargu: 
   - na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Ozorków, 
ul. Wigury 14  w Ozorkowie;
   - na stronach internetowych urzędu;
   - na tablicy ogłoszeń w miejscowości Cedrowice-Parcela.
6. Szczegółowych informacji o sprzedawanych nieruchomo-
ściach i warunkach przetargu można uzyskać w Referacie 
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Gruntami pok. 
7, tel. 42 277 14 46 wew. 115, w kwestii zagospodarowania 
przestrzennego pok.3 wew. 113.

Coraz częściej re-
dakcja informowa-

na jest o problemach, które 
zdaniem kierowców występują 
na trasie Zgierz – Ozorków. Po-
wodem do negatywnych ocen 
jest komunikacja zastępcza. 
Zdaniem niektórych autobusy 
dezorganizują ruch. 

W tej sprawie otrzymaliśmy 
niedawno maila.

„Zwracam się z prośbą o prze-
kazanie poniższego pisma do 
właściwej komórki UM Ozor-
ków, do wiadomości burmistrza 
Ozorkowa oraz do rady miejskiej. 
Pismo dotyczy sposobu w jaki 
funkcjonuje komunikacja zastęp-
cza Z46. Komunikacja zastępcza 
i połączenie między Ozorko-
wem a Łodzią jest niezbędne, ale 
sposób w jaki w chwili obecnej 
funkcjonuje komunikacja za-
stępcza jest nieakceptowalny. 
Czy w przypadku braku możli-
wości wznowienia komunikacji 
tramwajowej Miasto Ozorków, 
Gmina Zgierz oraz Miasto Zgierz 
rozważają wnioskowanie o prze-
budowę odcinka drogi krajowej 
91 i wydzielenia dodatkowego 
pasa ruchu dla aut i autobusów? 
Czy ww. władze rozważają bu-
dowę zatoczek (na kształt tych 
jakie funkcjonują choćby na 
odcinku pomiędzy Aleksan-
drowem Łódzkim a Łodzią), 
tak by autobusy zastępcze nie 

Na zlecenie spół-
dzielni mieszkanio-

wej niedawno ruszyła przycinka 
drzew. Właściciel firmy wykonu-
jącej zadanie mówi o niełatwej 
pracy. Głównie z powodu miesz-
kańców, którzy są podzieleni w 
opiniach dotyczących przycinki. 

- Ci, którzy mieszkają na parte-
rze chcieliby, abyśmy praktycznie 
ścinali całe korony drzew. Z kolei 
lokatorzy mieszkań na wyższych 
poziomach woleliby, aby przycin-
ka była znikoma. Musimy jakoś 
pogodzić te oczekiwania – mówi 
Bartłomiej Król.

Szef firmy wykonującej przycinkę 
zapewnia, że prace wykonywane są 
profesjonalnie. Założenie jest takie, 
aby drzew nie okaleczyć. 

Mieszkanka Sokolnik zosta-
wiła torebkę z dokumentami 
i pieniędzmi na cmentarzu w 
Ozorkowie. Była pewna, że 
nie odzyska zguby. Pomyliła 
się, bo znalazca przyjechał do 
Sokolnik i zawiesił torebkę na 
furtce przy domu właścicielki.

„Chciałabym bardzo podzię-
kować komuś kto znalazł moją 
torebkę na Nowym Cmentarzu 
w Ozorkowie i pofatygował się 

rZadKo się to ZdarZa
i przywiózł mi ją pod dom do 
Sokolnik i powiesił na furtce/ 
nie było nas w domu. Dodam, 
że w portfelu była większa suma 
pieniędzy, dokumenty. Jestem 
w wielkim szoku, że nic nie 
zginęło! Ten czyn daje nadzieję, 
że są jeszcze dobrzy ludzie na 
tym świecie! Słowo dziękuję, 
to za mało” - czytamy w inter-
netowym wpisie mieszkanki 
Sokolnik. 

Autobusy denerwują kierowców

tarasowały ruchu i nie powodowały 
kilometrowych korków. Obecne 
usytuowanie przystanków tym-
czasowych powoduje kilometrowe 
korki w godzinach szczytu miedzy 
Łodzią z Ozorkowem. Przystanki 
tymczasowe zostały wyznaczone 
w miejscach, w których ominięcie 
autobusu zgodnie z przepisami 
prawa jest niemożliwe” - czytamy 
w nadesłanej wiadomości.

Jaki jest komentarz urzędu miasta 
w Ozorkowie?

„Organizacja ruchu na DK 91, 
w tym usytuowanie przystanków 
tymczasowych, budowa zatok 
itp. należy do Generalnej Dyrekcji 
Dróg i Autostrad, w związku z tym 
władze samorządowe nie mogą roz-
ważać budowania czegokolwiek na 
odcinku DK 91 między Ozorkowem 
i Łodzią”. 

Maciej Zalewski, rzecznik łódz-
kiego oddziału GDDKiA, potwier-

dza, że autobusowa komunikacja 
Z46 może wzbudzać emocje 
wśród niektórych kierowców. 

- Problem jest nam oczywiście 
bardzo dobrze znany. Przewi-
dywaliśmy podobne skutki li-
kwidacji linii tramwajowej i jako 
zarządca drogi zostaliśmy posta-
wieni wobec faktu dokonanego, 
spowodowanego decyzją gmin, 
przez które kursował tramwaj 
linii 46. Nie planowaliśmy i nie 
planujemy budowy zatok auto-
busowych. Czekamy jednak na 
działania gmin, które mają za-
pewnić tam komunikację w nieco 
zmienionej formie. W ostatnim 
czasie gminy wystąpiły do nas o 
przedłużenie tymczasowej orga-
nizacji ruchu, na co się zgodzili-
śmy. Zatem wszystko zależne jest 
od działań samorządów – mówi 
M. Zalewski. 

(stop) 

- Z niepokojem obserwuję prace 
niektórych firm robiących przycin-
ke na zlecenie miasta. Pracownicy 
wchodzą na drabiny i bezmyślnie 
tną korony drzew. A to przecież 
nie o to chodzi. Korony drzew 
muszą być przycięte z głową. Teraz 
na przykład przycinamy lipy na 
okrągło. Gdy drzewa się zazielenią, 
utworzą wspaniałe kule – tłumaczy 
pan Bartłomiej. 

Czy urząd miasta zgadza się z 
krytyką dot. nieprofesjonalnego 
przycinania?

„Firma prowadząca roboty zwią-

Przycinka, która dzieli...

Spółdzielnia mieszkaniowa zleciła przycinkę 

zane z przycięciem gałęzi drzew 
w zeszłym roku prowadziła je 
na terenie miasta już nie po raz 
pierwszy. Nie otrzymaliśmy infor-
macji o złym i mało profesjonalnym 
sposobie prowadzenia ww. robót. 
Przycięcie miało na celu pielęgnację, 
korygowanie oraz prześwietlanie 
koron drzew. Zabiegi te nie spo-
wodowały pogorszenia kondycji 
drzew. W bieżącym roku nie wystą-
piono do tej chwili z zapytaniem do 
firm o wykonanie usługi” - czytamy 
w odpowiedzi magistratu. 

(stop)
B. Król uważa, że przycinka zlecona 
przez miasto była źle wykonana
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Ozorków 

Gm. Parzęczew Na początku miesiąca ogłoszony został przetarg na realizację ostatniego etapu inwestycji realizowanej w ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej na terenie gminy Parzęczew” dofinansowanego ze środków Regionalnego Progra-mu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Przetarg dotyczy termomoder-nizacji budynków użyteczności publicznej - Ochotniczej Straży Pożarnej w Orłej oraz budynku komunalnego w Leźnicy Wielkiej. Zakończenie inwestycji planuje się na koniec sierpnia br.

Krzysztof Kopa-
nia, rzecznik pro-

kuratury okręgowej w Łodzi, 
poinformował, że dochodze-
nie w sprawie zdjęcia nagiej 
nauczycielki jednej ze szkół 
w Ozorkowie upublicznionego 
w internecie zostało umorzo-
ne z uwagi na niewykrycie 
sprawcy. 

Blisko przedszkola nr 5 pełno 
jest śmieci. Z nieporządkiem 
miasto nie może sobie pora-
dzić od kilku lat. Jednak odkąd 
przedszkole zostało wyremon-
towane, walające się nieczy-
stości rażą swoim widokiem 
podwójnie.

- Bardzo często tamtędy prze-
chodzę i nie mogę na to patrzeć. 
W tej sprawie byłam w urzędzie 
miasta. Usłyszałam, że część 
terenu przy tym przedszkolu jest 
prywatna i dlatego są trudności z 
uprzątnięciem tej działki. Jestem 
zaskoczona takim tłumaczeniem. 

duży problem przy przedszkolu 

To wstyd! - mówi ozorkowianka

Przecież istnieją odpowiednie 
procedury, aby na właścicielu 
wyegzekwować uprzątnięcie pla-

cu – mówi ozorkowianka. 
„Teren naprzeciwko Przedszko-

la Miejskiego nr 5 stanowi wła-
sność prywatną. Ponieważ często 
miejsce to jest nieuporządkowane, 
urząd miejski zwraca się pisemnie 
do właściciela o uprzątnięcie te-
renu. Pozostałe przyległe tereny 
są sprzątane przez pracowników 
gospodarczych UM” - komentuje 
sprawę urząd miasta w Ozorko-
wie.

(stop)

sPrawa uMorZona
O bulwersującej sprawie pisaliśmy 

w „Reporterze”. Rodzice uczniów 
szkoły domagają się usunięcia pedagog. 
Dyrekcja szkoły twierdzi, że jest to 
niemożliwe. Jak usłyszeliśmy, decyzja 
o tym, czy nauczycielka nadal będzie 
uczyć w szkole leży po stronie samej 
zainteresowanej. Nauczycielka do 
końca roku szkolnego ma przebywać 
na zwolnieniu lekarskim. 

Planowane termomodernizacje 

Ozorków Termomoderniza-
cja hali sportowej i 

pływalni „Wodnik” realizowana 
będzie w ramach projektu pn. 
„Kompleksowa modernizacja 
budynków użyteczności pu-
blicznej z zakresu infrastruktury 
sportowej”. Na oba te zadania 
miasto pozyskało dofinanso-
wanie z funduszy unijnych. 
We wrześniu 2017 r. burmistrz 
Jacek Socha podpisał umowę 
z marszałkiem województwa 
łódzkiego na dofinansowanie 
ze środków RPO województwa 
łódzkiego. Kwota dofinanso-
wania to 1 mln 425 tys. zł ze 
środków RPO województwa 
łódzkiego na lata 2014 – 2012.  

W tym roku prace zostaną wyko-
nane w hali, natomiast w 2020 r. – na 
basenie. Wydatki przewidziane w 
tym roku wyniosą ponad 1 mln 400 
tys. zł, z czego dofinansowanie ponad 
900 tys. zł. 

Realizacja termomodernizacji hali 
wymagała zwiększenia budżetu o ok. 
80 tys., by móc rozstrzygnąć przetarg. 
Burmistrz podjął decyzje, by projekt w 
sprawie zwiększenia budżetu został 
skierowany na sesję rady miejskiej 31 
stycznia. Po przyjęciu uchwały przez 
radnych burmistrz Jacek Socha pod-
pisze w lutym umowę z wykonawcą.

W ramach inwestycji zostanie 
zmodernizowany system ogrzewa-

do hali trzeba dołożyć...

nia, system podgrzewania wody 
użytkowej, wymieniona zostanie 
konstrukcja dachu wraz z montażem 
izolacji termicznej, projekt przewiduje 
też wprowadzenie systemu wentyla-
cji, docieplenie ścian zewnętrznych, 
modernizację instalacji oświetlenia 
wewnętrznego i montaż instalacji 
fotowoltaicznej. 

- Dzięki termomodernizacji zmniej-
szymy straty ciepła w hali, w budyn-
ku będzie cieplej i zaoszczędzimy 
na opłatach za ogrzewanie, a także 
za prąd po modernizacji oświetle-
nia – mówi Mariusz Lewandowski, 
dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji. 

- Mnie najbardziej cieszy wymiana 
dachu, przez który były największe 
straty ciepła, oraz nowe oświetlenie. 
Obecne jest energochłonne, poza 
tym po zgaszeniu żarówek musimy 
czekać aż ostygną, by ponownie 
je włączyć. Bywa to w niektórych 
sytuacjach problematyczne, np. przy 
organizacji niektórych imprez.

Po zakończeniu wymiany dachu 
i ociepleniu ścian budynek zostanie 
pomalowany i poprawi się jego wygląd. 
Prace budowlane powinny rozpocząć 
się w maju, natomiast termin zakoń-
czenia inwestycji zaplanowano na 
wrzesień 2019 r. 

Dyrektor Lewandowski przed halą sportową
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Gm. Ozorków Mimo niskiej 
temperatury za 

oknem w ostatnich dniach w 
Gminnym Przedszkolu w Le-
śmierzu było bardzo gorąco. A 
to wszystko za sprawą obchodzo-
nych Dnia Babci i Dnia Dziadka 
oraz serdecznej atmosfery jaka 
towarzyszyła obchodom tych 
pięknych świąt. Mroźną aurę 
rozgrzewały gorące i kochające 
serduszka przedszkolaków.

Dumni dziadkowie ze wzrusze-
niem obserwowali występy swoich 
wnuków, a przedszkolaki godnie 
reprezentowały swoje umiejętności. 
Dzieci przygotowały też dla dziad-
ków drobne upominki. Następnie 
wszyscy zostali zaproszeni na 
słodki poczęstunek przygotowany 
przez rodziców. Każdy wnusio 
mógł posiedzieć na kolanach swo-
jego dziadka lub babci, pokazać 
ulubione zabawki, czy pochwalić 
się swoimi pracami plastycznymi.

W przedszkolu 
dla dziadków 
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OGŁOSZENIA DROBNEKupon 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



Wynajmę lokal użytkowy 80mkw 
- ul. Wyszyńskiego 41 w Ozorkow-
ie oraz lokal użytkowy, pod sklep, 

z kompletnym wyposażeniem 
- ul. Zachodnia 34 w Ozorkowie. 

Tel.: 509-023-476

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

Społem PSS „Mazur” w Łęczycy 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 Pogod-
nej Starości. Tel.: 513-918-135

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

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

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

Maglownica domowa na korbę – sprze-
dam. 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

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

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

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

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

Sprzedam działkę budowlano-produk-
cyjną przy trasie Gostków-Poddębice w 
miejscowości Tur. Tel.: 603-044-492

Informacja dla płatników
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łęczycy informuje, że 
od dnia 1 stycznia 2019 roku płatnicy maja obo-
wiązek przesłania wyłącznie elektronicznie zgodnie 
z właściwością miejscową do organów podatkowych 
informacje o dochodach zatrudnionych przez siebie 
osób fizycznych za rok 2018 do dnia 31 stycznia 2019 roku 
na aktualnych formularzach: PIT-11, PIT-8C, PIT-R. 
Deklaracje PIT -4R(8) i PIT-8AR(7) należy złożyć do 31 
stycznia 2019r., natomiast informację IFT-1/IFT-1R(14) do 
dnia 28 lutego 2019 r.
Jeżeli kończysz działalność formularze należy złożyć do 
dnia zaprzestania działalności.
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Polska Fundacja Przedsię-
biorczości wraz z Powia-
towym Urzędem Pracy w 
Łęczycy serdecznie zaprasza 
na spotkanie informacyjne 
w dniu 01.02.2019r. na godz. 
09:00 (Klub Pracy II piętro, 
pok. 19), osoby powyżej 29 r. 
życia chcące rozpocząć dzia-
łalność gospodarczą na tere-
nie województwa łódzkiego, 
które są zarejestrowane w 
Powiatowym Urzędzie Pracy 
i posiadają status:
- osoby bezrobotnej,
- poszukującej pracy,
- osoby biernej zawodowo.
Celem spotkania będą porady 
eksperckie dotyczące nisko-
oprocentowanych pożyczek na 
założenie działalności gospo-
darczej w kwocie 70 tys. zł. 

Pożyczka 
na firmę
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Nie wyrzucaj zużytych torebek po 
herbacie! Zamiast tego, włóż je na 
noc do butów - rano sam prze-
konasz się, że nie warto się ich 
pozbywać. Trik ten przyda ci się 
szczególnie jesienią i zimą, a mało 
kto go zna. Pora to nadrobić. 

Nieznany trik wykorzystuje 
właściwości herbaty, o których 
niewiele się mówi. Tymczasem, jest 
ona doskonałym pochłaniaczem 
wilgoci i przykrych zapachów, ma 
również działanie przeciwbak-
teryjnie. Umieszczenie w butach 
kilku zużytych (mogę też być nowe) 
koniecznie suchych torebek herbaty  
i pozostawienie ich na noc sprawi, 

Składniki: 
100 g papai 
1 łyżeczka miodu 
1 żółtko 
0,5 awokado 
1 łyżeczka oliwy z oliwek 
Sposób przygotowania: Papaję i 
miąższ awokado rozgnieć widelcem 
na puree. Dodaj pozostałe składniki 
i wymieszaj. 
Jak stosować?: Nakładać na twarz i 
pozostawić na 15 minut. Następnie 
resztki usunąć papierowym ręczni-
kiem i zmyć ciepłą wodą. 

Wyrzucanie skórek z grapefru-itów to czyste marnotrawstwo – a to ze względu na ich wyjątkowe właściwości. Aby je wykorzystać, wystarczy zalać skórki octem i odstawić na tydzień w ciemne miejsce. Po co to wszystko? Grapefruit słynie ze swoich właściwości leczniczych - zawiera ponad 400 związków, które mają zdolność m.in. niszczenia bakte-rii, wirusów i grzybów. Można je wykorzystać w profilaktyce zdrowotnej, ale równie dobrze pielęgnacji roślin i dbałości o dom.Dzięki grapefruitowi skutecznie pozbędziesz się z łazienki pleśni a także w naturalny sposób wyczy-ścisz i zdezynfekujesz narażone na rozwój grzybów i bakterii po-wierzchnie.

Jak przygotować zabijający pleśń płyn ze skórek 
grapefruita?

Wystarczy mieć skórki z dużego grapefruita, dwie szklanki octu 

Jackfruit (dżakfrut) to naj-
większy owoc rosnący na 
drzewie. Wywodzi się z Indii 
i występuje powszechnie w 
tropikalnym klimacie. Jack-
fruit należy do kalorycznych 
owoców, ale przy tym zawiera 
wiele cennych witamin, skład-
ników mineralnych i przeci-
wutleniaczy, dzięki którym 
wykazuje działanie prozdro-
wotne. Może wpływać na re-
gulowanie poziomu cukru we 
krwi, wspomagać układ krą-
żenia, a nawet chronić przed 
nowotworami. Dżakfruty wy-
korzystuje się zarówno do de-
serów, jak i do dań głównych. 
Według najnowszych trendów 
dżakfrut jest stosowany jako 
zamiennik mięsa, gdyż odpo-
wiednio przygotowany przy-
pomina jego smak, wygląd i 
konsystencję. 

Drzewo bochenkowe osiąga 
wysokość od 10 do 30 metrów 
i rodzi największe owoce na 
świecie. Owoce mają owalny 
kształt, mogą liczyć nawet do 
50 kg wagi i do 1 metra długo-
ści, jednak przeciętnie ważą 10 
kg. Dżakfruty wyrastają bez-
pośrednio z pnia drzewa, a nie 
z gałęzi, które nie utrzymałyby 
takiego ciężaru. 

Pink Lips Challenge to wyzwanie, 
która polega na pomalowaniu 
ust różową szminką i umiesz-
czeniu zdjęcia z odpowiednim 
hashtagiem w internecie. Bez 
wątpienia jest to więc zabawa, ale 
jej cel jest szczytny - sprawdźcie, 
o co dokładnie chodzi! 

Pink Lips Challenge: 
o co chodzi?

Akcja związana jest z Europej-
skim Tygodniem Profilaktyki Raka 
Szyjki Macicy, który wystartował 
21 stycznia. Rak szyjki macicy to 
drugi, po raku piersi, najczęściej 
występujący nowotwór u kobiet. 
Niestety, w Polsce śmiertelność spo-
wodowana tą chorobą jest bardzo 

Maseczka z papai - złuszcza i wygładza

Nie wyrzucaj skórek z grapefruita! Zalej je octem i zobacz, co się 
stanie po tygodniu…

i olejek herbaciany (również ma silne właściwości odkażające). Przyda się też butelka z atomize-rem i szklany słoik.
Ze skórek grapefruita wy-tnij białą część, a następnie włóż je do słoika i zalej octem. Zakręć i pozostaw w ciemnym miejscu na ok. tydzień. Po tym czasie przecedź płyn (skórki nadają się do wyrzucenia) i przelej do butelki z atomi-zerem. Dodaj ok. 10 kropli olejku herbacianego (wzmocni przeciwgrzybicze działanie grapefruita) i wymieszaj, moc-no wstrząsając.

Pink Lips Challenge: na czym polega?
wysoka - codziennie rak wykrywany 
jest u 10 osób, 5 z nich umiera. Tym-
czasem zmiany w komórkach macicy, 
jeśli zostaną wcześnie wykryte, moż-
na skutecznie wyleczyć.

Pink Lips Challenge: 
nie zapominaj o profilaktyce

Podstawę diagnostyki w raku szyj-
ki macicy stanowi cytologia. Należy 
ją wykonywać nie rzadziej niż raz 
na 3 lata, jeśli wyniki są prawidłowe 
bądź - w przypadku nieprawidłowo-
ści - częściej, według zaleceń lekarza. 
To tym bardziej ważne, że rak szyjki 
macicy przebiega często bezobjawo-
wo. Pink Lips Challenge ma więc 
zwrócić uwagę na to, jak ważna jest 
profilaktyka - że lepiej zapobiegać niż 

leczyć, co w przypadku raka szyjki 
macicy często równoważne jest nie 
tylko z zachowaniem zdrowia, ale 
i życia.

jackfruit (dżakfrut): wartość 
odżywcza i właściwości. jak Smakuje?

Jackfruit: wartości 
odżywcze

Jackfruit dostarcza 
94 kcal w 100 g i na-
leży do najbardziej 
kalorycznych owo-
ców. Podobnie jak 
inne owoce, zawiera 
dużo węglowoda-
nów – 24 g w 100 g, 
prawie nie dostarcza 
białka oraz tłuszczu. 
Jest źródłem błonni-
ka pokarmowego (2 
g/100 g).

Dzięki obecności 
lignanów i gum po-
budza ruchy perystal-
tyczne jelit i reguluje rytm wypróż-
nień. Dobrym źródłem protein są 
jadalne pestki dżakfrutów, które 
zawierają 6,8 procent białka, a także 
11,4 procent tłuszczów, co czyni je 
wartościowym substytutem mięsa 
w diecie wegetariańskiej.

Same owoce dostarczają znaczą-
cych ilości witaminy A, witaminy C, 
tiaminy (witaminy B1), ryboflawiny 
(witaminy B2) i niacyny, a także 
składników mineralnych: wapnia, 
żelaza, manganu, magnezu, pota-
su i cynku. Jackfruit jest jednym z 
nielicznych owoców, który zawiera 
więcej potasu niż banany. 

Gdzie kupić jackfruit 
w Polsce?

Świeże owoce można kupić 
bez problemu w USA. W Pol-
sce mamy do wyboru jedynie 
dżakfruty w puszce (najczęściej 
w cukrowej zalewie) i suszone 
dostępne w sklepach interne-
towych. Jeśli mamy możliwość 
kupić świeżego jacfruita, trzeba 
zwracać uwagę na jego kolor. 
Niedojrzały jest zielony, a doj-
rzały szybko żółknie i brązo-
wieje. 

Na noc włóż do butów torebki 
herbaty. Zobacz, co się rano stanie 

Herbata doskonale pochłania 
wilgoć i przykre zapachy

że brzydki zapach i wilgoć znikną 
bez śladu, a obuwie znów będzie 
świeże i higieniczne. Ale to nie 
jedyna metoda, by wykorzystać jej 
higroskopijne zdolności. 

Co jeszcze możesz zrobić 
z zużytą torebką herbaty?

Jeśli masz kota, który załatwia się 
do kuwety, liście herbaty możesz 
dodać do żwirku – dzięki temu 
zniwelujesz przykry zapach, a ze 
względu na przeciwbakteryjne 
działanie herbaty, kocia toaleta 
będzie bardziej czysta.

Torebki z herbatą to dobry sposób 
na odświeżenie lodówki – kilka 
torebek (już zaparzonych albo 
nowych) umieścić na talerzyku i 
schowaj w lodówce. Wystarczy je-
den – dwa dni, by wszelkie zapachy 
zniknęły.

W podobny sposób możesz zrobić 
skuteczny naturalny odświeżacz 
powietrza. W tym wypadku toreb-
ki z herbatą lub herbaciane listki 
zalej wodą i podgrzewaj na małym 
ogniu. Gdy płyn zacznie parować, 
sam poczujesz, jak bardzo jest 
skuteczny.

Pochłaniające zapachy i wilgoć 
herbaciane listki mają jednak pew-
ną wadę. Jeśli herbata nie będzie 
przechowywana w szczelnym 
pojemniku, szybko straci swój 
aromat.
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ciekawie i na wesoło

Kawie grozi wyginięcie sprzątanie się opłaca

Ma baba jaja

Najnowsze badania przynoszą złe wieści dla miłośników 
kawy. Wskutek wylesiania, zmiany klimatu i związanego z 
tym rozprzestrzeniania się chorób, aż 60% dzikich gatun-
ków kawy jest zagrożonych wyginięciem. Tymczasem w 
przypadku mniej niż połowy tych gatunków zebrano ich 
nasiona, które trafiły do banków nasion. To zaś oznacza, że 
gdy one wyginą, to ich już nie odzyskamy. Dzikie gatunki 
kawy są ważnym źródłem materiału genetycznego dla 
gatunków uprawnych. A zmiany klimatyczne powodu-
ją, że stają się one coraz ważniejsze z punktu widzenia 
utrzymania upraw. Jeśli popatrzymy na historię uprawy 
kawy, to co mniej więcej 40 lat należy wykorzystywać róż-
norodność dzikich odmian do rozwiązania specyficznych 
problemów nękających uprawy. Kawa jest jednym z tych 
gatunków, które najbardziej zostaną dotknięte zmianami 
klimatycznymi, gdyż nie jest ona dostosowana do życia 
w dużych ekoregionach, każdy z dzikich gatunków jest 
rozprzestrzeniony na niewielkim obszarze. Szczególnie 
niebezpieczne jest dla kawy wylesianie. Gdy znika las, znika 
żyjący w nim gatunek kawy. 

Takiego znaleziska w trakcie zwykłych porządków chyba 
nikt się nie spodziewał. Podczas sprzątania pomieszczeń 
Szkoły Chemii Uniwersytetu w St. Andrews znaleziono naj-
starszą tablicę okresową pierwiastków. Pomoc edukacyjna 
dla wykładowców pochodzi z 1885 r. Natknął się na nią dr 
Alan Aitken. Od czasu, gdy szkoła przeprowadziła się w 
1968 r. do nowej lokalizacji, przestrzeń magazynowa znacz-
nie się zagraciła. Po miesiącach segregowania sprzętów, 
odczynników itp. naukowcy natknęli się na stos rulonów z 
wykresami i schematami. Wśród nich znajdował się układ 
okresowy pierwiastków, który po dotknięciu dosłownie 
się rozpadał. Ponieważ szybko się zorientowano, że może 
to być najstarszy zachowany przykład edukacyjnej tablicy 
okresowej pierwiastków, dokument wymagał natychmia-
stowego uwierzytelnienia i konserwacji.

Do 2019 r. wiadomo było o istnieniu tylko jednego osobni-
ka z gatunku Telmatobius yuracare - Romeo, który przeby-
wał w Muzeum Historii Naturalnej Alcide’a d’Orbigny’ego 
w Cochabambie. Od 2008 r. na wolności nie spotkano ani 
jednego płaza. Naukowcy, którzy obawiali się, że T. yura-
care wyginęły, spędzili aż 10 lat na przeczesywaniu lasu 
chmurnego Boliwii. W końcu natknęli się na minipopulację 
złożoną z zaledwie 5 osobników. Najpierw ekipa natknęła 
się na samca. W późniejszych dniach znaleziono 4 inne 
płazy, w tym 2 samice: młodą i Julię dla Romeo. Obecnie 
wszystkie płazy odbywają kwarantannę w muzealnym 
K’ayara Center. Ponoć zaczynają się aklimatyzować w 
nowym domu.

romeo już nie będzie 
najbardziej samotną żabą
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