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W Łęczycy radni przegłosowali 
podwyżki opłat za śmieci.

Największy wzrost jest za odpady 
niesegregowane

Rodzice uczniów łęczyckich 
podstawówek zaniepokojeni. 

Czy miasto zamierza 
wprowadzić rejonizację?

ferie w mieście

Kominiarz 
z Ozorkowa

pisze wiersze

W Ozorkowskim 
Przedsiębiorstwie 
Komunalnym 
chcą więcej 
zarabiać str. 10

tEŚĆ zaBił tEŚCia! 

7 MILIONÓW
ZA 
ŻYCIE
DZIECKA! 

Horror 
na gruntówkach
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Łęczyca

Łęczyca

Łęczyca

Czy w Łęczycy obowią-
zywać będzie ścisła re-

jonizacja do szkół podstawowych? 
Czy dziecko spoza obwodu nie ma 
szansy dostać się do innej szkoły? 
Takie pytania zadają rodzice, którzy 
w sprawie rejonizacji zwrócili się do 
naszej redakcji.

Informacja o rzekomym wprowa-
dzeniu ścisłej rejonizacji dotarła do 
wielu rodziców. Takie rozwiązanie 
faktycznie pozbawiałoby możliwości 
wyboru dowolnej szkoły dla swojego 
dziecka. Z prośbą o informacje w tej 
sprawie zwróciliśmy się do urzędu 
miejskiego w Łęczycy. Burmistrz Pa-
weł Kulesza uspokaja i wyjaśnia.

- Pragnę poinformować zaniepo-
kojonych rodziców dzieci, które od 
września rozpoczną naukę w klasach 
pierwszych szkół podstawowych, 
że nie wprowadzamy żadnej ścisłej 
rejonizacji, stosujemy się jedynie do 
obowiązujących w tej sprawie przepi-
sów oświatowych oraz podjętych na 
ich podstawie uchwał Rady Miasta. 
Jednakże zwracamy uwagę na to, iż 
statuty wszystkich szkół podstawo-
wych na terenie miasta Łęczyca mają 
zapisy mówiące o tym, że do klasy I 
szkoły podstawowej przyjmuje się: z 
urzędu – dzieci zamieszkałe w obwo-
dzie szkoły, na podstawie zgłoszenia 
rodziców; na wniosek rodziców 

Pasażerowie korzy-
stający z przejaz-

dów na trasie Łęczyca-Łódź, na 
dworcu PKS są wprowadzani w 
błąd. Na elektronicznej tablicy 
rozkład jazdy nie jest aktualny. 

Dla większości podróżnych nie-
aktualny rozkład jazdy to spory 
problem. Przekonała się o tym Li-
liana Rosińska, która próbowała z 
Łęczycy wrócić do Łodzi.

- Razem z moją wnuczką odwie-
dziłyśmy rodzinę w Łęczycy. Nie 
sprawdzałam wcześniej godzin 
powrotnych busów. Najpierw 
poszłam na busa prywatnego 

przewoźnika, ale okazało się, że 
musiałybyśmy czekać ponad 40 
minut. Z informacji widniejącej na 
elektronicznej tablicy nad budyn-
kiem PKS wynikało, że z dworca 
do Łodzi pojadę wcześniej. Cze-
kałyśmy z wnuczką na busa PKS, 
ale niestety nie przyjechał. Po 
dość długim czekaniu zapytałam 
w informacji, dlaczego bus nie 

Wprowadzają ludzi w błąd

Wyświetlane informacje o godzinach kursów do Łodzi są nieaktualne

przyjechał. Usłyszałam, że tablica 
wyświetlająca godziny odjazdów 
busów nie jest zaktualizowana i 
podane godziny nie są zgodne z 
rozkładem jazdy - mówi L. Ro-
sińska. - To nieprawdopodobne. 
Jak można świadomie wprowa-
dzać podróżnych w błąd? Skoro 
tablicy nie można zaktualizować, 
to przynajmniej powinna zostać 
wyłączona. Czekając na busa PKS, 
minęła godzina odjazdu prywat-
nego przewoźnika. Przez błąd w 
informacji na dworcu, żeby wrócić 
do domu z wnuczką czekałam 
ponad półtorej godziny.

Na dworcu PKS zapytaliśmy, 
czy informacje wyświetlane na ta-
blicy rzeczywiście są nieaktualne. 

Pracownica punktu informacji 
przyznała, że tak. 

- Musimy to zmienić - dodała.
Ciekawe ilu podróżnych, oprócz 

naszej czytelniczki, straciło nerwy przez 
opieszałość pracowników PKS-u. 

(mku)

Renata Brygier będzie 
sekretarzem... w Krośniewicach

Renata Brygier, 
która przez wie-

le lat pracowała jako se-
kretarz urzędu miejskiego 
w Łęczycy, w ubiegłym 
tygodniu wygrała konkurs 
na sekretarza gminy w 
urzędzie miejskim w Kro-
śniewicach. Okazała się 
najlepszą kandydatką. 

R. Brygier była sekreta-
rzem w łęczyckim magistra-
cie do czasu, kiedy burmistrz 
Paweł Kulesza powołał na to 
stanowisk Edwarda Banasi-
ka (28.11.2018 r.). R. Brygier 
została wówczas kierowni-
kiem wydziału kadr i orga-
nizacji urzędu.

(zz)

Na stronie urzędu miejskiego w 
Krośniewicach opublikowano wyniki 
konkursu na sekretarza. Renata Brygier 
konkurs wygrała

Rodzice pytają o rejonizację

(prawnych opiekunów) – dzieci 
zamieszkałe poza obwodem szkoły, 
w przypadku, gdy szkoła dysponuje 
wolnymi miejscami. 

W roku szkolnym 2019/2020 dy-
rektorzy szkół podstawowych mogą 
przyjąć do I klas 150 uczniów. W każdej 
szkole podstawowej powstaną 2 od-
działy klas I. Aktualnie przewiduje się, 
że w mieście obowiązek szkolny roz-
pocznie 121 dzieci, dlatego też dyrek-
torzy szkół będą mogli bez problemu 
przyjmować dzieci spoza ustalonych 
obwodów szkolnych. W pierwszej 
kolejności będą przyjmowane dzieci z 

obwodu danej szkoły, po zakończeniu 
rekrutacji dzieci z list rezerwowych. 

Obwody szkolne określone zostały 
uchwałami Rady Miasta. Pragnę za-
znaczyć, że w trosce o bezpieczeństwo 
uczniów obwody zostały utworzone 
tak, by dzieci miały jak najbliżej do 
szkoły i do tej chwili nikt nie kwestio-
nował takiego stanu rzeczy. Podkre-
ślam raz jeszcze, że nie wprowadzam 
ścisłej rejonizacji, zasady rekrutacji są 
niezmienne i odbywają się zgodnie z 
obowiązującymi przepisami - infor-
muje burmistrz Łęczycy.

(zz)

Garaż W parku
Łęczyca Od czasu, kiedy mia-

sto wyburzyło zruj-
nowany budynek gospodarczy 
w miejskim parku, pracownicy 
mieli spory problem z brakiem 
miejsca na narzędzia. W ubie-

głym tygodniu nie-
daleko głównego 
wejścia stanął bla-
szany garaż. O ile 
można mieć wątpli-
wości, czy blaszak 

wpisuje się w estetykę parku, 
nie podlega wątpliwości, że 
jest on tam potrzebny.

Pracownicy Zieleni Miejskiej 
odpowiedzialni za utrzymanie 
porządku w miejskim parku nie 
kryją zadowolenia.

- Wreszcie doczekaliśmy się 
porządnego, obszernego blasza-
ka. Będzie można bezpiecznie 
przechowywać narzędzia - mówi 
jeden z pracowników jednostki. 
- Wiadomo przecież, że w parku 
pracy jest dużo, a do niej potrzeb-
ny jest odpowiedni sprzęt.

Jak informuje magistrat, garaż 
został przeniesiony z kortów 
miejskich i jest on ustawiony 
tymczasowo. Z racji zbliżającego 
się sezonu, w którym prowadzo-
ne będą prace pielęgnacyjne na 
terenie parku miejskiego, garaż 
ma służyć pracownikom do 
przetrzymywania niezbędnych 
środków oraz narzędzi. 

(mku)

Łęczyca Od dziś (poniedziałek) 
w łęczyckiej straży miej-

skiej praktykę zawodową po mie-
sięcznym szkoleniu rozpoczynają 
dwie nowe strażniczki. Pod okiem 
przełożonych z jednostki będą 

uczyły się wykorzystywać zdobytą 
podczas szkolenia wiedzę w prakty-
ce. Po miesiącu panie pojadą na eg-
zamin. Jeśli zdadzą go pozytywnie 
otrzymają etaty w łęczyckiej straży.

(zz)

Strażniczki po szkoleniu
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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 W środę w godzinach 
wieczornych łęczyckie 

służby przeprowadziły coroczną 
akcję liczenia bezdomnych. Pracow-
nicy Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w asyście policji i straży 
miejskiej dotarli do czterech bez-
domnych.

W ramach akcji sprawdzone zosta-
ły wszystkie miejsca, gdzie mogliby 
przebywać bezdomni - m.in. dworce, 
ogrody działkowe czy park miejski. 
Pracownikom socjalnym udało się 
porozmawiać z czterema osobami, 
wszystkie zostały poinformowane o 
przysługującej im pomocy i o możliwo-
ści zamieszkania w ośrodku dla osób 
bezdomnych w Ozorkowie. Wszyscy 
odmówili. 

Tego dnia dodatkowo, w godzinach 
prowadzenia akcji do siedziby MOPS- 
u w Łęczycy mogli zgłosić się wszyscy 
potrzebujący, którzy znaleźli się w trud-
nej sytuacji, nikt się jednak nie zgłosił.

(zz)

Cztery lata z rzędu w Łęczycy i 
podłęczyckim Tumie organizowa-
no uroczystość wręczenia nagród 
im. Benedykta Polaka. W tym 
roku Łęczyca nie ugości wybit-
nych uczonych. - Postanowiono 
bez konsultacji z władzami miasta 
Łęczyca i starostwa powiatowego, 
że odbędzie się ona na Zamku 
Królewskim w Warszawie - mówi 
burmistrz Paweł Kulesza.

O powody organizowania uro-
czystości w innym niż dotychczas 
miejscu zapytaliśmy prof. Mariusza 
Ziółkowskiego, wiceprzewod-
niczącego Kapituły Nagrody im. 
Benedykta Polaka. Niestety nie 
udzielił konkretnej odpowiedzi.

“ W posiedzeniu Kapituły Nagro-
dy im. Benedykta Polaka w dniu 
25 stycznia w Pałacu Staszica w 
Warszawie wzięli udział przedsta-
wiciele miasta i starostwa Łęczycy, 
w osobie pana Burmistrza Pawła 
Kuleszy, p. Krystyny Pawlak, re-
prezentującej starostwo oraz prof. 
Ryszarda Grygla. Był też obecny 
członek-obserwator Kapituły, p. 
Andrzej Borucki. Na spotkaniu zo-
stały omówione wszystkie kwestie 
oraz wyjaśnione przyczyny, dla 
których ceremonia obecnej V edycja 
Nagrody odbędzie się na Zamku 

4 bezdomnych

W środę odbyła się kolejna edycja 
ogólnopolskiej akcji badania liczby 
bezdomnych

W tym roku nie w Łęczycy
Królewskim w Warszawie. Pragnę 
podkreślić, że nie oznacza to bynaj-
mniej zawieszenia czy zerwania 
współpracy z miastem i starostwem 
w Łęczycy w realizacji tej ważnej 
inicjatywy o międzynarodowym 
zasięgu. Więcej informacji na ten 
temat ustaleń podjętych na wspo-
mnianym wyżej posiedzeniu mogą 
niewątpliwie udzielić obecni na nim 
wspomniani wyżej przedstawiciele 
Ziemi Łęczyckiej” - czytamy w in-
formacji przesłanej przez profesora.

Burmistrz Paweł Kulesza wydał 
oświadczenie, w którym przedsta-
wia genezę organizacji poprzednich 
ceremonii, a także odnosi się do 
zaistniałej sytuacji. Z oświadczenia 
jasno wynika, że w myśl porozu-
mienia, ceremonia powinna być 
zorganizowana w Łęczycy. 

“(...) W porozumieniu wyróżniono 
miejsce dorocznej ceremonii wrę-
czenia Nagrody i była nim Łęczyca 
i Tum pod Łęczycą jako miejsca 
historycznie związane z misją Be-
nedykta Polaka i Giovanniego da 
Pian del Carpine. Władze miasta 
Łęczyca i Powiatu Łęczyckiego zo-
bowiązały się zabezpieczyć stronę 
techniczno-organizacyjną cere-
monii. Podpisane porozumienie 
obowiązywało przez 4 lata i ulegało 

automatycznemu przedłużeniu o 
kolejne 4 lata, chyba, że któraś ze 
stron zgłosiłaby na piśmie chęć 
od jego odstąpienia. Tak się nie 
stało, więc porozumienie zostało 
przedłużone i jego treść również. 
Dzięki podjęciu wspólnych wysił-
ków, sukcesywnie udało przepro-
wadzić się cztery edycje ceremonii 
wręczenia Nagród im. Benedykta 
Polaka. W tym roku przypada 
piąta edycja, którą, z zachowaniem 
odpowiedniego dystansu, można 
nazwać małym jubileuszem. Daje 
to oczywiście powody do radości, 
ponieważ świadczyć to może o 
tym, że ceremonia stała się bliska 
sercu członkom Kapituły i nie 
tylko. Przypomnienie treści po-
rozumienia, a zwłaszcza zapisu o 
tym, gdzie zlokalizowana będzie 
ceremonia jest istotne, gdyż, z okazji 
właśnie zbliżającej się piątej edycji, 
postanowiono bez konsultacji z 
władzami miasta Łęczyca i Staro-
stwa Powiatowego, że odbędzie 
się ona na Zamku Królewskim w 
Warszawie. Nasze stanowisko w 
sprawie zawartego porozumienia, 
jak i przyszłych edycji ceremonii 
wręczenia Nagród im. Benedykta 
Polaka jest jasne i niezmienne. Chce-
my kultywować pamięć o wybit-

nym podróżniku i jesteśmy otwarci 
na dalszą współpracę, z zastrzeże-
niem wzajemnego poszanowania 
przez wszystkie strony podpisane 
pod porozumieniem” - czytamy w 
oświadczeniu burmistrza Łęczycy.

Miasto wspólnie ze starostwem 
sfinansuje w kwocie 6 tys. zł wy-
stawę w Zamku Królewskim w 
Warszawie przedstawiającą historię 
dotychczasowych edycji.

(zz)

Cztery edycje wręczenia nagród 
organizowane były na ziemi 
łęczyckiej
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Gm. Łęczyca

Gm. Łęczyca

Daszyna
Gm. Łęczyca

Gm. Łęczyca

Sąd Okręgowy w 
Łodzi postanowił o 

przedłużeniu o kolejne 3 miesiące 
aresztu tymczasowego dla wójta 
gminy Daszyna. Środek zapobie-
gawczy tym razem został wyzna-
czony do 15 maja. Zbigniew W. 
w areszcie przebywa od 24 maja 
2018 roku.

Zbigniewa W. w jesiennych wybo-
rach samorządowych wybrało ponad 
72 procent głosujących. Mimo tak 
dużego poparcia wójt gminą rządzić 
nie może. Ciąży na nim ponad 90 za-
rzutów, prokurator oskarża go m.in. 
o kierowanie zorganizowaną grupą 
przestępczą wyłudzającą dotacje 
z ARiMR w Łęczycy. Z uwagi na 
przebywanie w areszcie, wójt wciąż 
nie złożył ślubowania. 

- Podczas czwartkowej sesji rady 
gminy Daszyna przewodnicząca 
rady poinformowała samorządow-
ców, że wystąpiła do Zakładu Kar-
nego w Sieradzu z pytaniem o moż-
liwość zorganizowania tam sesji. Z 
tego co relacjonowała przewodniczą-

Droga biegnąca 
przez Kozuby była 

niejednokrotnie tematem głównym 
dla mieszkańców. Jej stan  pozosta-
wia wiele do życzenia. Tym razem, 
po opadach deszczu spod asfaltowej 
plomby w jezdni zaczęła wypływać 
woda. 

- Taka sytuacja miała już miejsce dwa 
lata temu. Z przerażeniem można było 
obserwować samochody “podskaku-
jące” w tym miejscu - mówi Marta 
Jankowska, mieszkanka Kozub.

O pomoc został poproszony Grze-
gorz Góra, gminny radny, który ko-
nieczność remontu drogi sygnalizował 
już wielokrotnie.

- Zgłaszałem do zarządcy, czyli Za-
rządu Dróg Powiatowych w Łęczycy, 
istotne zagrożenia występujące na tej 
drodze. Przede wszystkim pas jezdni 
jest za wąski jak na tak duże natężenie 
ruchu, rozmyte z uwagi na spływającą 
wodę pobocza, ciężkie i często suche 
konary drzew przydrożnych, nie 
wspominając już o potężnych karczach 

Jednostka OSP w 
Siedlcu ma per-

spektywy na rozwój, w jej sze-
regach działa 29 młodych stra-
żaków, większość z nich posiada 
wymagane przepisami szkolenia. 
Strażacy ochotnicy czekają jed-
nak na pomoc gminy w urządze-
niu łazienek, a czekają już długo.

- Z działalnością straży jestem 
związany od ponad 50 lat, od 30 lat 
jestem tutaj prezesem - mówi Jan 
Jóźwiak. - Stan strażnicy nie jest 
taki zły, ale największą bolączką 
jest brak łazienek. Druhowie po 
powrocie z akcji powinni mieć 
możliwość skorzystania z węzła 
sanitarnego. Niestety u nas pod 

Mieszkanka 
Kozub ma nie lada problem z wrakiem samo-chodu porzuconym na jej po-sesji. Nie dość, że zdezelowany samochód straszy wyglądem, to jeszcze lęgną się w nim szczury. Kobieta jest bezsilna, podobnie jak urzędnicy. 

- Szczurów jest prawdziwa pla-
ga, szczególnie wiosną i jesienią. Kiedy nadchodzi wieczór boję się wyjść na podwórko. Wystar-
czy zajrzeć do tego samochodu, aż ciarki człowieka przechodzą - skarży się Halina Mieczak, właścicielka posesji.

Dlaczego na terenie posesji pani Haliny znajduje się porzu-
cony samochód? 

- Ten złom stoi tu już prawie 15 lat, należy do mojego kuzyna, wielokrotnie prosiłam, żeby go zabrał, ale niestety bezskutecznie. Zgłaszałam sprawę na policję, nie mogli mi pomóc. Prosiłam też o pomoc w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, były u mnie pracownice tej placówki. Dosta-
łam nawet trutkę na szczury, ale samochód jak stał tak stoi. Lada moment znów pojawią się szczu-
ry, bo robi się coraz cieplej.

Czy na właścicielu pojazdu spoczywa obowiązek jego zło-
mowania? 

W Wilczkowi-
cach na pasie 

zieleni przy drodze wojewódzkiej 
703 leży mnóstwo szklanych bu-
telek. O sprawie poinformowała 
nas czytelniczka, która nie kryje 
irytacji.

“Tuż przed posesją w miejsco-
wości Wilczkowice od jakiegoś 
czasu widnieje wysypisko szkła. 
Porozrzucane butelki od alkoholu 
wyglądają, jakby było to nielegalne 
składowisko odpadów bądź też 
jakaś “melina”. Co na tę sytuację 
Zarząd Dróg Wojewódzkich? Oni 
są właścicielami pasa drogowego, 
chodnika i rowu” - czytamy w 
wiadomości nadesłanej do redakcji.

Sterta szkła pod domem

Nie można dziwić się, że widok 
niezliczonej ilości butelek rozrzuco-
nych na znacznym odcinku kłuje w 
oczy. Zgłoszenie czytelniczki wraz 
ze zdjęciami przekazaliśmy do 
zarządcy drogi. 

(zz)

konflikt o Wrak

- Nie ma takiego nakazu. Wła-
ściciel ze względu na obowiązek ubezpieczenia sam podejmuje decyzję czy złomuje pojazd, czy wycofuje go tylko z użytkowania - słyszymy od zastępcy kierowni-
ka wydziału komunikacji i trans-
portu drogowego w łęczyckim starostwie powiatowym.

Działania podejmowały służ-
by socjalne z GOPS w gminie Łęczyca.

- Pracownicy ośrodka byli wie-
lokrotnie u pani Haliny, niestety sprawa zobligowania właściciela pojazdu do jego usunięcia nie jest oczywista ze względu na prawo do przedmiotowej nieruchomości także innych osób, oprócz pani Mieczak - wyjaśnia p. o. kierow-
nika GOPS, Małgorzata Królak.

Z właścicielem wraku nie udało nam się skontaktować. 
(mku)

oSp pyta - Wójt o naS zapomniał?

Prezes OSP w Siedlcu chciałby, żeby gmina pomogła w urządzeniu 
łazienek dla druhów

tym względem jeszcze daleko 
do normalności. Najbardziej boli 
mnie to, że kiedy obecny wójt roz-
poczynał kadencję w 2015 roku, 
poprosił nas strażaków, abyśmy 
pieniądze przyznane na łazienki 
przekazali na przedszkole. Zro-
zumieliśmy, bo dzieci są najważ-
niejsze, tym bardziej, że wójt Jacek 
Rogoziński obiecywał skierowanie 
środków na ten cel w następnym 
budżecie. Tymczasem mamy już 
2019 rok i dalej nie ma pieniędzy 
na sanitariaty. 

Dlaczego nie przeznaczono środ-
ków na łazienki dla OSP w Siedlcu?

- Nie da się zaspokoić wszyst-
kich potrzeb i oczekiwań miesz-

kańców, niezależnie jak bardzo 
jako wójt chciałbym to zrobić. Nie 
oznacza to jednak, że nie podej-
miemy tego zadania, prosiłem za-
rząd  OSP w Siedlcu o to, abyśmy 
się spotkali i porozmawiali. Temat 
nie jest łatwy, ale nie niemożliwy 
do realizacji. Trudność polega 
na lokalizacji łazienek. Gmina 
może finansować jedynie zada-
nia związane z zabezpieczeniem 
przeciwpożarowym -  komentuje 
wójt J. Rogoziński.

- Na pewno niebawem poprosi-
my o spotkanie. Ta sprawa jest dla 
nas naprawdę ważna - zapowiada 
J. Jóźwiak, prezes OSP w Siedlcu.

(mku)

Kolejne 3 miesiące środka zapobiegawczego

ca, Zakład Karny odpowiedział, że ta-
kie pytanie powinno być skierowane 
do prokuratury - mówi Sebastian 
Zaborowski, wykonujący zadania i 
kompetencje wójta Daszyny.

Informacja o działaniu przewod-
niczącej rady nie wszystkim samo-
rządowcom się spodobała. Radny 
Tadeusz Dymny skrytykował prze-
wodniczącą Beatę Malarską, że 
nie skonsultowała tego pomysłu ze 

wszystkimi radnymi. Potwierdza to 
też radny Stanisław Kamiński.

- Dla gminy to jest kompromitacja. 
Jak można próbować robić sesję w 
areszcie? Nie było to przedyskuto-
wane z radnymi. Chodziło o to, żeby 
wójta zaprzysiąc - dodaje radny S. 
Kamiński. - Myślę, że do pomysłu 
zorganizowania sesji w Zakładzie 
Karnym już nikt nie będzie wracał

(zz)

Z asfaltu wypływa woda
pozostałych po wyciętych drzewach. 
A teraz jeszcze woda podmywająca 
podłoże jezdni, trudno naprawdę za-
chować spokój. Ta sytuacja jest wręcz 
absurdalna - komentuje radny. - Gdzie 
jest zarządca drogi i co w tej sprawie 
zrobi?

Paweł Wołoszyn, dyrektor ZDP wy-
jaśnia, jakie kroki podjęła zarządzana 
przez niego instytucja.

- W sprawie awarii urządzenia 
wodnego informuję, że Zarząd Dróg 
Powiatowych wysłał do spółki wodnej 
“Zlewnia Kanału Północnego” oraz 
urzędu gminy Łęczyca pismo o treści: 

„W dniu 11.02  została zauważona 
awaria urządzenia pod drogą powia-
tową nr 2505E w miejscowości Kozuby. 
Po wizji lokalnej Zarząd Dróg Powiato-
wych w Łęczycy stwierdził, że w tym 
miejscu nie posiada żadnych swoich 
urządzeń. Prawdopodobną przyczy-
ną awarii i wydostającej się wody na 
powierzchnię jezdni jest przerwanie 
zbieracza melioracyjnego. Mieszkańcy 
lokalizację zbieracza potwierdzają. W 

związku z powyższym proszę o pilną 
naprawę urządzenia. Zwłoka grozi 
wypłukaniem podłoża i oberwaniem 
powierzchni jezdni, co zagrozi bezpie-
czeństwu ruchu drogowego”.

W czwartek (14 lutego) spółka wodna 
z pomocą Zarządu Dróg pracowała nad 
usunięciem awarii - informuje dyrektor 
P. Wołoszyn.

Szef ZDP powiedział nam, że 2 lata 
temu na odcinku drogi w Kozubach 
była wykonana pielęgnacja wszyst-
kich drzew. Jeżeli chodzi o inwestycję 
związaną z poszerzeniem drogi powia-
towej, nie przewiduje się jej realizacji w 
2019 roku.

(mku)

W Kozubach woda wypływała spod 
asfaltu
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na lokal mieszkalny nr 42 usytuowany na I piętrze, o pow. użytkowej 43,97 m2, składa-
jący się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z w.c.(wspólne) i przedpokoju położony przy ul. M. 
Konopnickiej 9 w Łęczycy.
 Do lokalu przynależy pomieszczenie piwniczne o pow.6,45 m2.
Cena wywoławcza nieruchomości lokalowej równa jest wartości określonej operatem 
szacunkowym rzeczoznawcy majątkowego i stanowi 130 000,00 zł.
Przetarg rozpocznie się 27 lutego 2019 roku (środa) o godz. 12:00 w siedzibie 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Łęczycanka” w Łęczycy, ul. M. Konopnickiej 11A–pokój nr 4.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 13 000,00 zł  
w kasie Spółdzielni najpóźniej do godz. 11:00 w dniu 27 lutego 2019 roku. 
Postąpienie w przetargu wynosić będzie 1 000,00 złotych (słownie: jeden tysiąc zero 
groszy).
Nabywca lokalu zobowiązany jest wnieść kwotę ustaloną przetargiem na konto Spół-
dzielniw ciągu 30 dni licząc od daty przetargu.
W wyniku przeprowadzenia przetargu nabywca uzyska umowę ustanowienia 
i przeniesienia odrębnej własności lokalu zawartej przed Notariuszem.
Koszty związane z ustaleniem odrębnej własności lokalu (koszty aktu notarialnego 
i założenie księgi wieczystej) obciążają w całości osobę ustaloną jako Nabywca.
Lokal jest udostępniany do obejrzenia Zainteresowanym od poniedziałku do piątku
w godz. 8:00-15:00 od dnia 18 lutego 2019r. do dnia 26 lutego 2019 roku włącznie 
po wcześniejszym umówieniu terminu w administracji Spółdzielni.
Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się do siedziby Spółdzielni –pokój nr 9.
Spółdzielnia udostępnia Zainteresowanym przetargiem do wglądu Regulamin przetargu 
i udziela szczegółowych informacji w siedzibie Spółdzielni – pokój nr 2 lub telefonicznie 
pod nr 24 721 94 30 lub 24 721 94 40.
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Łęczycanka” w Łęczycy zastrzega sobie możliwość 
unieważnienia przetargu bez podania przyczyn na każdym etapie do momentu prze-
niesienia własności bez prawa dochodzenia jakichkolwiek roszczeń przez uczestników 
postępowania przetargowego.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łęczycanka” 
z siedzibą w Łęczycy

ul. M.Konopnickiej 11 A przeprowadzi 
w dniu 27 lutego 2019 roku (środa)

przetarg ustny nieograniczony

W ubiegłą niedzielę 
(10 lutego) w okręgu 

wyborczym nr 2 odbyły się wybory 
uzupełniające do rady miejskiej. 
Wygrała w nich Magdalena Ko-
perska.

Magdalena Koperska (KWW 
Przedmieście) uzyskała 96 głosów. 
Jej kontrkandydatami byli: Jarosław 
Modrzyński (KWW Jarosława Mo-
drzyńskiego), który uzyskał 65 gło-
sów oraz Robert Łukasiewicz (KWW 
dla Przedmieścia), na którego głos 
oddało 14 mieszkańców.

Podczas czwartkowej sesji rady 
miejskiej, nowa radna złożyła ślubo-
wanie i uzupełniła skład rady.

(zz)

Od 1 kwietnia będą 
obowiązywały nowe 

stawki za odbiór odpadów ko-
munalnych. Ceny wzrosły z 16 zł 
na 18 zł za zbiórkę selektywną a 
za śmieci niesegregowane z 18 zł 
na 27 zł.

Podczas czwartkowej sesji rady 
miejskiej samorządowcy podjęli 
uchwałę wprowadzającą nowe 
opłaty. Za podwyżką cen głosowało 
9 radnych (Tomasz Baranowski, 
Andrzej Domagała, Elżbieta Gaje-
wicz-Kubiak, Marek Jóźwiak, Lidia 
Keller, Magdalena Koperska, Marek 
Lisiecki, Krzysztof Razik, Marcin 
Tober), przeciw było 5 osób (Zenon 
Koperkiewicz, Zbigniew Lizak, 
Agata Szkop, Zofia Wodzyńska, 
Karol Zieliński). 

Wzrost cen dla mieszkańców jest 
konsekwencją wysokiej ceny za-
proponowanej w postępowaniach 
przetargowych przez konsorcjum 
wykonawców. Burmistrz Paweł 
Kulesza, po czwartkowej sesji na 

Jak się okazuje, żeby 
zlikwidować konku-

rencję można zrobić wiele. Or-
ganizator karnawałowej imprezy 
przekonał się o tym osobiście. 
Plakaty informujące o zabawie, 
w ciągu jednej nocy znikały ze 
wszystkich słupów ogłoszenio-
wych w mieście.

- To wręcz nieprawdopodobne, 
od dwóch tygodni na miejskich słu-
pach ogłoszeniowych  umieszczam 
zaproszenia na imprezę karnawało-
wą. Jednego dnia wieszam, następ-
nego już nie ma śladu po plakatach 
- mówi Damian Banaśkiewicz, 
współorganizator wydarzenia. - 
Zacząłem się nawet zastanawiać, 
czy nie ma przypadkiem jakiegoś 
zakazu? Może nie wolno wieszać 
plakatów i pracownicy porządkowi 
z miasta je zrywają?

To, że słupy ogłoszeniowe fak-
tycznie służą do umieszczania na 
nich ogłoszeń i nie ma tu mowy o 
jakimkolwiek zakazie, potwierdza 
Adam Kujawa, dyrektor Zieleni 
Miejskiej w Łęczycy.

nieczyste zagrywki 

- Oczywiście, że można zawieszać 
tego typy plakaty czy informacje na 
słupach, przecież do tego one służą. Nic 
mi nie wiadomo o żadnym zakazie. 
Co jakiś czas pracownicy jednostki 
uprzątają słupy, ale zrywają tylko stare 
ogłoszenia, na pewno nie te przed ter-
minem imprezy. Usuwanie plakatów 
nie powinno mieć miejsca przez osoby 
inne niż organizatorzy, ale niestety 
bywa inaczej - słyszymy od A. Kujawy.

W takiej sytuacji na myśl przy-
chodzi tylko jedno - konkurencja 
w Łęczycy i regionie nie zawsze 
jest uczciwa. 

(mku)

Magdalena Koperska nową radną
Łęczyca

Łęczyca

M. Koperska w czwartek 
uzupełniła skład rady miejskiej

Za śmieci będzie drożej
której rada miasta przyjęła nowe 
stawki, wystosował informację dla 
mieszkańców, w której wyjaśnia 
zaistniałą sytuację. Poniżej część 
informacji:

“(..) Jeszcze w ubiegłym roku 
ogłosiliśmy przetarg na wywóz 
śmieci. Oferta jaka wpłynęła znacz-
nie przekraczała środki zabezpie-
czone na ten cel w budżecie, więc 
zmuszeni byliśmy go unieważnić. 
Oferta w drugim przetargu okazała 
się bardziej korzystna. Ponowne 
unieważnienie przetargu było 
niemożliwe, gdyż miasto zosta-
łoby bez obsługi wywozu śmieci. 
Rozumiemy dotkliwość podwyżki 
opłat za wywóz odpadów. Można 
ograniczyć nasze wydatki na ten cel 
i zdecydować się na segregowanie 
śmieci. Wiele mówi się o ochronie 
środowiska i dbaniu o naszą Matkę 
Ziemię, ale wiemy doskonale, że w 
dużej mierze wśród społeczeństwa 
jest to kwestia światopoglądowa. 
Skoro nie podzielamy tej idei, to 

segregować nie będziemy. Warto 
jednak spojrzeć na to bardziej 
pragmatycznie i dostrzec widoczną 
różnicę w stawkach między segre-
gowanymi a niesegregowanymi od-
padami. Jeśli uwzględnimy do tego 
fakt, że składowanie na wysypisku 
niesegregowanych odpadów jest 
też droższe po stronie wykonawcy, 
rachunek nam się upraszcza. Musi-
my jednak pamiętać, żeby składać 
deklaracje zgodne z prawdą. Jeżeli 
fi rmy odbierające odpady posegre-
gowane przyjmą je jako zmieszane 
to powiadomią o tym fakcie samo-
rząd, który z kolei będzie zmuszony 
ponownie podnieść stawki. Na 
nieprawdziwej informacji grupy 
ludzi stracimy wszyscy. Ustawa 
przewiduje również kary za poda-
wanie nieprawdziwej informacji 
w sprawie segregacji odpadów. 
Ten rok jest więc dla nas trudny 
i przejściowy. Na składowisku 
wzrosła cena składowania odpa-
dów zmieszanych ze 130 zł za tonę 

do 170 zł, a w przyszłym roku ma 
ona wynieść 270 zł. Jeżeli w sposób 
sukcesywny nie będziemy więc 
przeprowadzać segregacji śmieci, 
problem stawek do nas wróci ze 
zdwojoną siłą. Wierzymy natomiast, 
że wspólnymi siłami uda nam się go 

rozwiązać. Już niedługo rozpoczęte 
zostaną akcje edukacyjne związane 
z segregacją śmieci. Samorząd do-
łoży wszelkich starań, aby dotrzeć 
jak najskuteczniej do mieszkańców 
miasta Łęczycy.”

(zz)

Uchwała ws. podwyżki za śmieci została podjęta większością głosów
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Poddębice, gm. Wartkowice 

Poddębice 

Uniejów 

fo
t. 

St
an

is
ła

w 
Zi

ęt
ek

fo
t. 

St
an

is
ła

w 
Zi

ęt
ek

Prawie 3 miliony 
złotych będzie kosz-

tować termomodernizacja hali 
sportowej przy szkole podstawo-
wej  w Poddębicach. Burmistrz 
Piotr Sęczkowski podpisał umowę 
z firmą „Rem-Bud”, która zrealizuje 
inwestycję na ul. Polnej.

- Kilka miesięcy temu zostało 
wykonane geotermalne przyłącze 
ciepłownicze do hali i już teraz można 
stwierdzić, że była to bardzo dobra 
decyzja, bo w pomieszczeniu jest zde-
cydowanie cieplej. Nie poprzestajemy 
na tym i chcąc, by uczniowie korzy-
stający na co dzień z obiektu mieli 
jeszcze lepsze warunki, przeprowa-
dzimy prace termomodernizacyjne 
– informuje burmistrz.

W ramach zadania, które dofi-
nansowane jest ze środków urzędu 
marszałkowskiego województwa 

Poddębiccy radni przyznali dotację 
w kwocie 18 tys. zł parafii św. Mi-
kołaja w Kałowie. Dzięki środkom 
z budżetu gminy możliwe jest 
wykonanie prac konserwatorskich 
przy rzeźbach z ołtarza głównego 
w świątyni. Całkowita wartość za-
dania sięga prawie 25 tys. zł.

- Barokowy ołtarz w drewnianym 
kościele stanowi wartość historycz-
ną i artystyczną. Ze względu na 
charakter wymaga prac konserwa-
torskich oraz ochrony. Realizacja 
przedsięwzięcia przyczyni się do 
utrzymania zabytku w należytym 
stanie, zapewniając tym samym 
trwałe zachowanie jego wartości – 
mówi radny Tomasz Walczyk.

Inwestycja ma być zrealizowana 
do końca listopada br. 

Roztopy, a potem opady deszczu 
spowodowały, że drogi gruntowe 
zamieniły się w błotniste breje, 
którymi praktycznie nie sposób 
się poruszać. Mieszkańcy mówią o 
problemie i domagają się szybkiej 
modernizacji nieutwardzonych 
traktów. 

Zgłoszenia w sprawie otrzymaliśmy 
z ul. Sosnowej, Brzozowej i Klonowej, 
położonych na obrzeżach Poddębic a 
także od mieszkańców wsi Biernacice 
i Bronów w gminie Wartkowice. 

O kłopotach na osiedlu przy So-
snowej pisaliśmy już w Reporterze. 
Niewiele się zmieniło w ciągu kilku lat. 
Mieszkańcy muszą wciąż zmagać się z 
wieloma niedogodnościami. 

- Władza obiecuje, ale niestety nic 
nie robi. Już słyszeliśmy, że te ulice 
mają być robione. Pytanie tylko kiedy. 
Terminy są odwlekane, a my brniemy 
w tym błocie. Sosnowa i Brzozowa w 
czasie opadów deszczu zamieniają się 
w bagno. Na domiar złego jest tu pełno 
dziur – mówi Michał Walerych. 

 - Na ten rok poddębicki samorząd 

Widok pracownika 
komunalnego, który 

przycina drzewa z dachu traktora 
jest na pewno dużym zaskocze-
niem. Już samo wejście na kabinę 
ciągnika jest dość karkołomnym 
wyczynem, a sama taka przycinka 
jest bardzo niebezpieczna. Warto 
czasami dwa razy pomyśleć, za-
nim zrobi się coś ryzykownego. 

(ps) 

Drewniana altana stała się ulubionym miejscem spotkań amatorów procentów. Kilka dni temu w altanie w samo południe dwóch mężczyzn spo-żywało denaturat. Prze-chodzący obok ludzie dziwili się, że do takich sytuacji dochodzi w centrum rekreacyjnej miejscowości. Dostało się miejscowej policji. 
- Zbyt mało jest pa-

troli – uważa pani Da-
nuta. - Funkcjonariusze 
powinni chodzić, a nie 
tylko jeździć sobie radio-
wozem. Zresztą, nawet 
jak przejadą, to zbytnio nie interesują się tym, co dzieje się na zewnątrz. 

Zdegustowana widokiem męż-czyzn pijących denaturat była też 

Prokuratura Rejonowa w Poddębi-
cach sporządziła akt oskarżenia w 
stosunku do sprawcy śmiertelnego 
wypadku pod Zadzimiem. Tragedia 
jest nietypowa. 

Przypomnijmy, że do szokującego 
zdarzenia doszło w miejscowości 
Dzierzązna. Pijany kierowca potrącił 
rowerzystę, po czym odjechał z miej-
sca wypadku. Rowerzysta w stanie 
ciężkim trafił do szpitala. Przegrał 
walkę o życie. 

Na prostym odcinku drogi opel, 
za kierownicą którego siedział pijany 
46-latek, wjechał w 60-letniego ro-
werzystę. Siła uderzenia była duża. 
Kierowca uciekł z miejsca wypadku, 
jednak jeszcze tego samego dnia został 
zatrzymany przez policjantów. 

Jak się dowiedzieliśmy, sprawca tej 
tragedii zabił ojca męża swojej córki. 

Śledztwo prowadzone przez proku-
raturę dotyczyło przestępstwa, bowiem 
pijany 46-latek, który miał w organi-
zmie prawie 1,7 promila, powodując 
wypadek uciekł z miejsca zdarzenia 
i nie udzielił poszkodowanemu po-
mocy. Grozi mu do 12 lat pozbawienia 
wolności.

Niestety, na drogach powiatu nie 
była to pierwsza sytuacja w której 
sprawca uciekł z miejsca wypadku.

(ps)

niebezpieczna przycinka 

Piją denaturat w centrum Uniejowa 

kolejna mieszkanka.
- To jest miejsce re-

prezentacyjne. Czę-
sto spaceruję po tym 
placu z małym dziec-
kiem. Picie alkoholu 

w miejscu publicznym jest naganne, a już w ogóle nie mogę zrozumieć, jak można pić denaturat. 
(ps)

Gmina wspiera zabytki

Teść zabił teścia!

umoWa podpiSana 
łódzkiego przewidziano moderniza-
cję instalacji centralnego ogrzewania, 
wymianę stolarki okiennej i drzwio-
wej, ocieplenie ścian zewnętrznych. 
W celu sprawnego działania, system 
zarządzania energią będzie zauto-
matyzowany. Zmodernizowany 
zostanie także system przygotowania 
ciepłej wody użytkowej poprzez wy-
konanie nowego wymiennika ciepła. 

Termomodernizacja hali nie jest 
jedyną inwestycją, która obejmuje 
budynek poddębickiej podstawówki. 

- W pięciu salach placówki trwa 
wymiana podłóg. Czas pokazu-
je, że zamiana siedziby szkół w 
mieście była słuszna. Patrząc na 
wiele samorządów, które borykają 
się z problemem pomieszczenia 
uczniów i organizują zajęcia w „trybie 
zmianowym”, widać, że poddębiccy 
radni powiatowi i gminni postąpili 
prawidłowo. Dla nas dzieci są tak 
samo ważne, niezależnie od tego, 
czy chodzą do liceum czy do szkoły 
podstawowej. Ta zamiana pozwoliła 
również skonsolidować tereny pod 
inwestycje geotermalne – dodaje 
burmistrz Poddębic.

Gminne przedsięwzięcie przy hali 
na ul. Polnej realizowane w formule 
„zaprojektuj i wybuduj” ma być wy-
konane do końca listopada br.

Horror na gruntówkach
przewiduje realizację trzech dużych 
inwestycji: rewitalizację kompleksu 
geotermalnego w Poddębicach, prze-
budowę sieci wodno-kanalizacyjnej 
na terenie gminy oraz termomoder-
nizację hali sportowej przy ul. Polnej. 
Po rozstrzygnięciu postępowań prze-
targowych na wykonanie tych zadań 
będzie wiadomo czy gmina dysponuje 
środkami, które można przeznaczyć na 
rozbudowę infrastruktury drogowej. 
W sytuacji, która obecnie występuje 
na polskim rynku budowlanym ciężko 
jest realizować inwestycje, ponieważ 
bardzo często bywa tak, że ceny oferen-
tów znacznie przewyższają wartości 
szacunkowe i trzeba dokładać do prze-
prowadzenia przedsięwzięcia – mówi 
burmistrz Poddębic Piotr Sęczkowski.

O dużych problemach związanych 
z błotnistymi gruntówkami mówi też 
Anna Pawełek z Biernacic. 

- Jest tragicznie. Autobusy szkolne 
topią się na tych drogach, dzieci spóź-
niają się do szkół. Wychodząc z domu 
trzeba założyć kalosze, tylko jak później 
w takim obuwiu gdziekolwiek się 
pokazać. Jesteśmy na skraju wytrzy-
małości. Niech w końcu nasza władza 
weźmie się za modernizację gruntówek 
– słyszymy. 

Piotr Kuropatwa, wójt Wartkowic, 
nie ma do przekazania dobrych in-
formacji.

- W planie na ten rok i rok następny 
dróg gruntowych w Biernacicach, czy 
też Bronowie, nie mamy ujętych do 
remontu. Oczywiście przewidujemy 
bieżące prace naprawcze związane z 
utwardzeniem, ale musimy poczekać 
na sprzyjające warunki atmosferyczne 

– odpowiada wójt. 
Co ma być zrobione? Gmina planuje 

gruntowny remont (położenie asfaltu) 
na drodze Starzyny, Orzeszków, Drwa-
lew, Truskawiec. 

- To jest ponad 5-kilometrowy odci-
nek drogi, która ma być wyremontowa-
na w ramach Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych. Na 
ten cel gmina przeznacza 3 mln zł, 
drugie tyle będzie dofinansowania. 
Czekamy jedynie na zatwierdzenie 
ostatecznej listy rankingowej przez 
urząd wojewódzki – dodaje włodarz 
gminy Wartkowice. 

(ps) 

Pan Michał pokazuje jedną z dziur 
na Sosnowej

Na Brzozowej tworzą się potężne 
rozlewiska 
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Zgodnie z obowiązującymi prze-
pisami, pacjent wymagający 
natychmiastowej pomocy den-
tystycznej, niezależnie od miejsca 
zamieszkania, może w nocy i dni 
wolne od pracy zgłosić się do 
dowolnej poradni stomatologicz-
nej, oferującej pomoc doraźną w 
ramach umowy z NFZ. Z pomocy 
stomatologa bezpłatnie sko-
rzysta każda osoba posiadająca 
ubezpieczenie zdrowotne. 
W dodatku, nie ma już ogranicze-
nia polegającego na przypisaniu 

pacjentom konkretnej poradni, 
zgodnie z adresem zamieszkania. 
Teraz z nocnym bólem zęba je-
dziemy tam, gdzie mamy bliżej. 
W Turku dobrze wyposażona po-
radnia Hollywood Smile (ul. Armii 
Krajowej 1) zapewni Państwu pomoc 
doraźną:
-  w dni powszednie (pn-pt) w godz. 

19:00 - 07:00;
-  w dni wolne od pracy (sb, nd i 

święta) całodobowo;
-  przez 365 dni w roku bez żadnego 

wyjątku.

W sali  OSP w Uniejowie 
odbyło się posiedzenie Wal-
nego Zgromadzenia Spółki 
Wodnej.

Corocznie, na początku roku 
odbywa się posiedzenie ma-
jące na celu podsumowanie 
działalności spółki wodnej za 
rok ubiegły oraz uchwalenie 
planu pracy, wysokości skład-
ki na rok następny.

Zarząd Gminnej Spółki w 
Uniejowie  spotkał się w na-
stępującym składzie: Wiesław 
Skórka (przewodniczący), 
Piotr Bujała (w-ce przewod-
niczący), Maciej Doliński (se-
kretarz), Paweł Rzeźniczak i 
Grzegorz Szafarz (członkowie) 
oraz Komisja Rewizyjna w 
składzie: Nina Kalas (prze-
wodniczący), Mirosław Kolasa 
i Lucjan Łukasik (członkowie).

Przedstawiono sprawozda-
nie za rok ubiegły. Gminna 
Spółka Wodna w Uniejowie 
swą działalnością obejmuje: 
grunty zmeliorowane na ob-
szarze 3 015 ha oraz rowy me-
lioracyjne na długości 80 400 
mb. W roku sprawozdawczym 
roboty konserwacyjne zostały 
wykonane na ogólną kwotę 77 
tys. zł. Dotyczyły one mecha-
nicznego odmulania rowów 
w Woli Przedmiejskiej oraz 
w Uniejowie, Orzeszkowie i 
Czepowie na długości 3 800 
mb. Ponadto odmulono ręcznie 
rowy i usunięto awarie przez 
zatrudnionych pracowników 
w miejscowościach należących 
do spółki. W ramach w/w 
zadań zakupiono nowe rury i 
węże, odzież, potrzebne narzę-
dzia, paliwo, części do pilarki, 
usługi koparką. 

Spółka wodna jest formą 
organizacyjną, która nie działa 

Całodobowa pomoc dentystyczna: 
od teraz bliżej

SPÓŁKA WODNA PODSUMOWAŁA 
MINIONY ROK DZIAŁALNOŚCI 

dla osiągnięcia zysku, ale może 
wypracować zysk netto, który 
ma być przeznaczony, zgodnie 
z prawem wodnym, na zadania 
w dziedzinie zagospodarowa-
nia wodami. Spółka prowadzi 
swoją działalność na podstawie 
statutu i uchwalonego budże-
tu na walnym zgromadzeniu 
członków, które odbywa się raz 
w roku. 

W roku 2018 spółka otrzy-
mała dotację z Urzędu Mar-
szałkowskiego w kwocie ok. 
38 tys. zł. Ponadto, podczas 
środowego wa l nego zg ro -
madzenia, przewodniczący 
Skórka skierował szczególne 
podziękowania dla burmistrza 
Uniejowa Józefa Kaczmarka za 
pokrycie kosztów przebudowy 
przepustów w następujących 
miejscowościach, Spycimie-
rzu, Woli Przedmiejskiej, Le-
kaszynie i   Stanisławowie. 
Przyjęto do wykonania plan 
pracy na rok 2019. Składka z 
jednego hektara została usta-
lona w kwocie nie zmienionej, 
czyli 25 zł z hektara. 

Ju ż  kole jny  rok  z  rzędu 
Gminna Spółka Wodna pod 
przewodnictwem przewod-
niczącego  Wiesława Skórki 
wykonuje prace melioracyjne 
na terenie gminy Unie jów. 
Dzięki zaangażowaniu miesz-
kańców oraz dotac jom wy-
konano tytaniczną pracę do-
prowadzając do odtworzenia 
kilkudziesięciu kilometrów 
rowów, naprawiając śródpolne 
studnie i sączki melioracyjne. 
Z efektów tych prac korzy-
stają nie tylko rolnicy, ale też 
właściciele działek budowla-
nych i rekreacyjnych. Gdyby 
nie ta praca, to przy każdym 
większym deszczu mieszkań-

cy borykaliby się z lokalnymi 
podtopieniami i małymi po-
wodziami. Z działań spółki ko-
rzystają miejscowości należące 
do spółki. Miejscowości do niej 
nienależące, wszelkie działania 
muszą wykonać we własnym 
zakresie i z własnych środków.
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Oryginalne potrawy i porady kulinarne
Rozwiązanie krzyżówki z numeru 321: Na sianie dobre wyspanie.
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Oryginalne potrawy i porady kulinarneOryginalne potrawy i porady kulinarneOryginalne potrawy i porady kulinarneOryginalne potrawy i porady kulinarne

* Spotyka się dwóch studentów: 
- Gdzie idziesz? 
- Na wódkę. 
- Dobra, namówiłeś mnie. 

* * * 
* W kościele za chwilę ma się odbyć ślub. 
Młoda para zbliża się powoli do ołtarza. 
Wśród zebranych gości jest mała dziewczynka, która szeptem 
pyta swoją mamę:
- Mamusiu, a dlaczego panna młoda jest tak ślicznie ubrana w 
białą sukienkę?
- Bo widzisz córeczko, ona chce wszystkim pokazać, jaka jest 
bardzo szczęśliwa - odpowiada matka..
- To dlaczego pan młody jest ubrany na czarno? 

* * *
- A my mamy w domu wszystko! - chwali się koleżankom mała 
Ala.
- Skąd wiesz?
- Bo jak tata przywiózł z delegacji gitarę, to mama powiedziała 
że tylko tego brakowało. 

* * * 
Nauczycielka pyta dzieci kim są ich rodzice.
- Moja mama jest prostytutką - powiedział Jasiu.
- Jak Ty możesz? Natychmiast idź do dyrektora i powiedz co 
zrobiłeś...
Za jakiś czas Jaś wchodzi do klasy i chowa coś za plecami. 
Nauczycielka pyta:
- No i co powiedział dyrektor?
- Powiedział, że każdy zawód jest ważny, dał cukierki i zapisał 
domowy adres. 

* * *
- Żołnierzu co będzie, jeśli kula odstrzeli wam ucho?
- Będę gorzej słyszał.
- A jeśli odstrzelą Ci drugie ucho?
- Nic nie będę widział.
- A to dlaczego?
- Bo mi hełm na oczy spadnie. 

* * *
- Od przyszłego tygodnia przestanę pić.
- Akurat Ci wierzę. Mogę się założyć, że będziesz dalej pić.
- A o co się założymy?
- O pół litra wódki.

WŁOSKA ZUPA MINESTRONE
Składniki:
- bulion -2 l
- Fix Spaghetti Napoli -1 opak.
- marchewka - 1 szt.
- makaron nitki - 300 g
- seler - 1 szt.
- papryka czerwona - 1 szt.
- papryka zielona - 1 szt.
- papryka żółta - 1 szt.
- brokuł - 1 szt.
- cukinia - 1 szt.
- cebula - 1 szt.
- ząbki czosnku - 4 szt.
- bazylia -1 łyżka
- Oregano  -1 łyżka
- oliwa z oliwek -0,5 szklanek 
Etapy przygotowania:
Makaron ugotuj według przepisu na 
opakowaniu. Następnie odcedź go i 
odstaw. Marchewkę, selera, cebulę, 
cukinię, czosnek oraz oczyszczone 
papryki pokrój w drobną i równą 
kostkę. W szerokim garnku rozgrzej 
oliwę z oliwek i smaż warzywa za-

czynając od cebuli i czosnku. Następnie 
dodaj marchewkę i selera. Jak tylko 
zmiękną wrzuć kolorowe papryki. Teraz 
wlej bulion. Dodaj Fix i powoli zagotuj 
zupę. Dodaj przyprawy i gotuj zupę 
przez około 10 minut, aż wszystkie 
warzywa zmiękną. Brokuł podziel na 
małe różyczki. Pod koniec gotowania 
dodaj je do zupy wraz z makaronem i 
poczekaj, aż zmiękną. Zupę minestrone 
podawaj z grzankami, posypaną serem. 

ZAPIEKANKA MAKARONOWA 
Z KURCZAKIEM I SEREM

Składniki:
- makaron świderki - 100 g
- rosół z kury - 1 kostka
- fi let z kurczaka - 1 szt.
- cebula - 1 szt.
- papryka - 1 szt.
- pomidor - 1 szt.
- przecier pomidorowy - 2 łyżki
- ząbek czosnku - 1 szt.
- mozarella light - 20 dag
- olej - 4 łyżki
- woda - 1 szklanka 
Etapy przygotowania:
Cebulę pokrój w piórka, czosnek prze-
ciśnij przez praskę. Podsmaż je na oleju. 
Ugotuj makaron na sposób al dente. 
Warzywa pokrój w paski i wraz z kur-

czakiem dodaj do całości. Duś około 15 
minut. Następnie podlej szklanką wody 
i dodaj kostkę Rosołu z kury Knorr oraz 
przecier pomidorowy. Makaron wyłóż 
do naczynia żaroodpornego, zalej so-
sem i posyp startym serem. Włóż do 
piekarnika nagrzanego do 180 stopni 
na 20 minut. Następnie podawaj. 

TORT Z NIESPODZIANKĄ
Składniki:
- drobny cukier - 375 g
- margaryna - 375 g
- ekstrakt waniliowy lub pasta z ziaren 
wanilii - 2 łyżeczki
- duże jajka - 6 szt.
- mąka samorosnąca (lub zwykła + 2.5 
łyżeczki proszku do pieczenia) - 375 g

krem:
- cukier puder przesiany  -400 g
- margaryna - 200 g
- ekstrakt waniliowy - 1 łyżeczka
- lentilki (np. Smarties) do wypełnienia 
tortu
dekoracja:
- kolorowa posypka
Etapy przygotowania:
Trzy tortownice o średnicy 20 cm po-
smaruj tłuszczem i wyłóż papierem do 
pieczenia. Nagrzej piekarnik do 180°C 
/ 160°C. Utrzyj margarynę z cukrem 
na lekką, puszystą masę. Dokładnie 
wymieszaj z ekstraktem waniliowym. 
Następnie dodawaj jajka, jedno po 
drugim, cały czas starannie ucierając 
masę. Przesiej do niej mąkę i dokładnie 
wymieszaj. Rozdziel masę do trzech tor-
townic i piecz w piekarniku przez 25-30 
minut, aż ciasto się zarumieni i będzie 
sprężyste w dotyku. Przełóż ciasta na 
kratkę do wystygnięcia. Przygotuj krem 
ucierając margarynę z cukrem pudrem 
i wanilią do uzyskania lekkiej, puszystej 
masy. Wyrównaj wierzch każdej war-
stwy tortu, używając ząbkowanego 
noża. Wytnij środki dwóch warstw tortu 
tak, że powstaną z nich okręgi. Możesz 
użyć do tego ostrego noża lub foremek 
do wykrawania ciastek. Ułóż pierwszy 

okrąg na paterze lub tacy do ciasta, 
posmaruj go kremem i nałóż kolejny 
okrąg ciasta. Środek okręgów wypeł-
nij kolorowymi lentilkami. Posmaruj 
drugi okrąg kremem i przykryj go 
ostatnią, pełną warstwą ciasta. Przy 
pomocy szpatułki wyrównaj wierzch 
i bok tortu, pokrywając go resztą 
kremu. Za pomocą rękawa cukier-
niczego zrób rozetki u podstawy 
tortu i na krawędzi. Przed podaniem 
udekoruj kolorową posypką. 
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Łęczycki dom kultury wprowadził dzieci w prawdziwie meksykański 
klimat. Tematem przewodnim tegorocznych ferii jest Meksyk, jego 
kultura, obyczaje, zabawy itp. Ubiegły tydzień minął na zabawach 
i pracach plastycznych. Była m.in. pirinola - czyli gra z bączkiem 
i fasolką, loteryjka - czyli meksykańskie bingo, “ślepa kura” - 
meksykańska ciuciubabka i wiele innych. Mali łęczycanie korzy-
stający z zajęć w muzeum obejrzeli malowidła naskalne – dzieła 
prehistorycznych malarzy – zachowane w europejskich jaskiniach. 
Następnie sami próbowali wykonać podobne rysunki, wprawdzie 
nie na powierzchni skał, lecz na kartonach, ale za to przy pomocy 
węgla i kredy.
Kolejne zajęcia, poświęcone pracy prastarych rzemieślników spra-
wiły, że wszyscy zamienili się w jubilerów, zaś masa solna pełniła 
rolę cennego kruszcu. 

Ferie w Łęczycy

Ferie w Ozorkowie
„Bądźmy razem zimą, czyli ferie 
w bibliotece” - to hasło tegorocz-
nych zajęć w filii nr 2 dla Dzieci i 
Młodzieży MBP przy ul. Mielczar-
skiego 17 w Ozorkowie. W ofercie 
zajęcia plastyczne, literackie, gry i 
zabawy, warsztaty pszczelarskie. 
Dzieci spotkały się ostatnio z 
przedstawicielem ozorkowskiego 
bractwa rycerskiego. Młodzie-
żowy Dom Kultury im. Małego 
Księcia przy ul. Listopadowej 6a 
w Ozorkowie zorganizował zaję-
cia feryjne dla dzieci i młodzieży 
z terenu miasta Ozorkowa pod 

nazwą “Zimowe warsztaty ar-
tystyczne u Małego Księcia”.  W 
MDK odbywały się zajęcia: pla-
styczne, taneczne, muzyczne, 
sportowe, informatyczne, któ-
re prowadzili nauczyciele pla-
cówki. Gościła też Diabolina, 
która prezentowała uczestni-
kom czarodziejskie sztuczki. W 
okresie ferii zimowych Miejski 
Ośrodek Kultury w Ozorkowie 
zorganizował płatne zajęcia w 
formie półkolonii. W ramach 
zajęć: wycieczka do teatru, 
warsztaty gry na bębnach afry-
kańskich, warsztaty taneczne, 
plastyczne, muzyczne oraz 
ognisko na zakończenie ferii. 
W świetlicy terapeutycznej 
Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej zajęcia odbywają 
się w godz. 10.00 - 15.00 od po-
niedziałku do piątku (sala 030, 
Szkoła Podstawowa nr 2). To 
zajęcia bezpłatne, integracyjne; 
nie tylko dla podopiecznych 
świetlicy. W Centrum Sportu 
i Rekreacji „Wodnik” - basen 
w okresie ferii zimowych od 
poniedziałku do soboty do 
godz. 15.00 (ostatnie wejście 
o godz. 14.00) wejście na pły-
walnię kosztuje 3 zł dla dzieci 
i młodzieży do 25 roku życia.
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Z redakcją skontak-
towali się pracownicy 

fizyczni zatrudnieni w Ozorkow-
skim Przedsiębiorstwie Komu-
nalnym, którzy – jak usłyszeliśmy 
– narzekają na małe pensje. Grze-
gorz Stasiak, prezes przedsię-
biorstwa komunalnego, ma od-
mienne zdanie ws. wynagrodzeń. 
Uważa, że pracownicy narzekać 
nie powinni. Szef miejscowej ko-
munalki dodaje jednak, że wraz 
z zarządem rozważy ewentualne 
podwyżki. 

- Nasze wynagrodzenia nie zmie-
niały się od ośmiu lat. Zarabiamy 
poniżej 2 tys. zł. Nie mamy premii, 

Ostatnie prace mo-
dernizacyjne budyn-

ku dworca wywołują u naszych 
czytelników jedynie uśmiech. Nie 
ma się co dziwić. Ceglana elewa-
cja została jedynie zapaćkana 
tynkiem.

- Mogli chociaż przyłożyć się do 
tej roboty. A teraz wygląda to tak, 

Mieszkańcy zwraca-
ją uwagę na coraz 

bardziej zanieczyszczone tereny 
wokół przystanków tramwa-
jowych. Odkąd linia 46 została 
zlikwidowana, przystanki często 
wykorzystywane są jako miejsca, 
gdzie pity jest alkohol. 

- Proszę spojrzeć. Pełno jest niedo-
pałków papierosów, potłuczonego 
szkła z butelek po alkoholu i innych 
śmieci. Czy nikt tego nie sprząta? 
– pyta jeden z mieszkańców, który 
o problemie rozmawiał z naszym 
reporterem. 

„Przystanki komunikacji pu-
blicznej sprzątane są przez pra-
cowników urzędu miasta. Trzy 
razy w tygodniu wybierane są 
śmieci z koszy i przy okazji sprzą-
tane są śmieci wokół. Są miejsca, 
gdzie śmieci jest sporo, m.in. na 
przystanku (nieczynnym obecnie) 

Kolej przeprowadziła „remont”

Teraz tak wygląda elewacja 
zapaćkana tynkiem

jakby ktoś wykonał prace na odczep 
się – słyszymy. - Na elewacji są same 
nierówności. Wygląda to źle. 

Trzeba sobie jednak powiedzieć, 
że nawet taka fuszerka nie wyrzą-
dziła większej krzywdy. Dworcowy 
budynek już od dawna jest w opła-
kanym stanie.

(stop)Wcześniej było tak

przy MOK, Lasku Miejskim. W 
tych miejscach często odbywają się 
“biesiady”, a osoby w nich uczest-
niczące zostawiają śmieci; głównie 
niedopałki i butelki. Najgorzej jest 
po weekendzie, wtedy miejsca te 
są najbardziej zanieczyszczone. W 

sytuacji, gdy mieszkańcy zgłaszają 
do UM fakt walających się odpa-
dów na przystanku, pracownicy 
są niezwłocznie kierowani w to 
miejsce” - informuje ozorkowski 
magistrat.

(stop)

Mieszkańcy narzekają na zaśmiecone przystanki tramwajowe

ZaśMieCONe PRZySTaNKi 

W OPK chcą więcej zarabiać 
nagród. Nastroje w załodze są złe. 
Tym bardziej, że patrzymy jak z 
przedsiębiorstwa idą pieniądze na 
przykład na zakup wozu dla stra-
żaków – usłyszeliśmy w redakcyjnej 
słuchawce. 

Kolejny pracownik powiedział 
nam o zmniejszonych środkach 
przeznaczanych w ramach świą-
tecznej paczki. 

- W grudniu otrzymaliśmy tylko 
250 zł, a we wcześniejszych latach 
na Gwiazdkę otrzymywaliśmy dwa 
razy tyle. Czujemy się lekceważeni, 
nikt z nami nie rozmawia – skarży 
się mężczyzna. 

Prezes Stasiak nie zgadza się 

z opinią niektórych pracowni-
ków. 

- W firmie na pewno nikt nie jest 
lekceważony. Doceniam i szanuję 
pracowników, którzy wykonują 
dobrą robotę. To jest nieprawda, 
że pensje nie były zmieniane od 
ośmiu lat. Przecież wynagrodzenia 
rosną co roku. Pracownicy fizyczni 
zarabiają więcej niż 2 tys. zł netto. 
Premie również są wypłacane. 
Szkoda, że ci pracownicy, którzy 
czują się pokrzywdzeni, nie przyszli 
do mnie, aby o tym porozmawiać. 
Najlepiej wyręczyć się gazetą – 
mówi szef OPK. 

Grzegorz Stasiak potwierdza, że 

kilka dni temu do zarządu trafiły 
pisma związków zawodowych 
oraz rady pracowników w sprawie 
podwyżek pensji. 

- Organy wystąpiły z wnioskiem 
o rozpatrzenie możliwości wzrostu 
wynagrodzeń dla pracowników. 

Oczywiście przeprowadzimy ana-
lizę i odpowiemy na pisma. Proszę 
mi wybaczyć, ale za pośrednic-
twem prasy nie będę rozmawiał o 
tym, czy podwyżki będą, a jeśli tak, 
to w jakiej wysokości. 

(stop)
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Czy uda się zebrać horrendalnie 
wysoką sumę 7 milionów złotych? 
Rodzice półrocznego Antosia nie 
tracą nadziei. Życie maluszka zależy 
od naszej hojności. Czasu jest coraz 
mniej. Chłopczyka czeka skompli-
kowana operacja, która może być 
wykonana jedynie przez specja-
listów we Włoszech lub Stanach 
Zjednoczonych. 

W 20. tygodniu ciąży Aleksandra 
Pawlak z Ozorkowa dowiedziała się 
o chorobie swojego synka. Badanie 
prenatalne odwróciło do góry no-
gami cały świat matki i ojca Antosia.

- Kiedy lekarz zaczął oglądać ser-
duszko Antosia, nagle spoważniał. 
Wiedzieliśmy, że coś jest nie tak. 

Sklepy mięsne sieci Kryszpol roz-
poczęły działalność w Ozorkowie. 
Klienci chwalą smaczny i bogaty 
asortyment. Stylowy wystrój 
sklepu przy ul. Nowe Miasto 23 
zachęca  nie tylko do zakupów, 
ale także zjedzenia oryginalnych, 

Smaki Ozorkowa!

Tylko Kryszpol!
smacznych specjałów. Na miejscu 
można skosztować burgera, hot-do-
ga czy też szaszłyka.

- Głęboko wierzymy w to, że nasi 

klienci docenią produkcję żywności 
według tradycyjnych receptur, bez 
chemii spożywczej i sztucznych uszla-
chetniaczy smaku – mówi Mirosław 
Krysztofiak . - Jesteśmy firmą rodzin-
ną, którą z inicjatywy mojej i moich 

dwóch braci: Bogdana i Sławomira 
przejęliśmy od naszego ojca Tadeusza 

Krysztofiaka. Z zaangażowaniem, od 
prawie 30 lat, produkujemy mięsne 

wyroby. Co nas odróżnia od konku-
rencji? Nasze produkty to naturalne 
swojskie wędliny. Świeże, pachnące i 
niezastąpione w smaku. Mamy własny 
ubój a mięso trafia do naszych sklepów 
w zaledwie 24 godziny po uboju. Do-
stawy do naszych sklepów są 3 razy 
w ciągu dnia. Cenimy wysoką jakość, 

Najlepsza jakość, tradycyjny 
smak, atrakcyjne ceny!

Nie kupujesz kota w worku 
– w sklepach Kryszpol zawsze 
można na miejscu skosztować 
wyrobu przed jego kupnem. 

Jesteś smakoszem burgerów? 
Zapraszamy! Gorąca lada czeka...

Mirosław 
Krysztofi ak 
zaprasza 
do sklepów 

Szaszłyki, hod-dogi lub burgery – 
wszystko na miejscu 

ale dbamy również o atrakcyjne ceny. 
Warto zaglądać do naszych sklepów i 
śledzić promocje. 

Sprzedawczynie zachwalają 
świeży, pachnący asortyment 

ADRESY SKLEPÓW: NOWE MIASTO 23, STARZYŃSKIEGO 4/6B, ŁĄKOWA 22, WYSZYŃSKIEGO 9, ZACHODNIA 16A

trzECi maSzt już Stoi
Ozorków W lasku miejskim 

stanął maszt tele-
fonii komórkowej. O inwestycji 
pisaliśmy już w Reporterze. 
Sprawa wciąż wzbudza kontro-
wersje. Okoliczni mieszkańcy 
są zaniepokojeni i pytają, czy 
kumulacja fal elektromagne-
tycznych nie jest szkodliwa. 
W bliskiej odległości stoją 
bowiem aż trzy maszty. 

Przypomnijmy, że ostatni 
maszt został ustawiony blisko 
boiska. To wzbudza najwięcej 
emocji. 

- Miejsce rekreacyjne, a miasto 
funduje nam takie „atrakcje” 
- mówi pan Piotr. - Nie spodzie-

wałbym się, że w tym miejscu stanie 
maszt telefonii komórkowej. 

Są też mniej krytyczne opinie.
- Lepiej już, że taki maszt stanął 

w lasku, niż jakby miał być na 
osiedlu – usłyszeliśmy. 

„Maszt telefonii komórkowej Play, 
zgodnie z pozwoleniem na budowę, 
ma wysokość 61,95 m. Burmistrz 
wydał decyzję o lokalizacji inwe-
stycji celu publicznego w oparciu o 
m.in. informację o oddziaływaniu 
na środowisko. Przedsięwzięcie nie 
zalicza się do przedsięwzięć oddzia-
łujących na środowisko” - informuje 
magistrat. 

Dwa kolejne maszty telefonii 
komórkowej stoją blisko lasku 

W bliskiej odległości stoją obok 
siebie aż trzy maszty telefonii 
komórkowej 
miejskiego – jeden zlokalizowany 
jest przy ul. Podleśnej, kolejny 
przy ul. Polnej. 

(stop) 

Wstrzymaliśmy oddech i kiedy usły-
szeliśmy od lekarza, że nasz synek 
ma poważną wadę serca nasz świat 
się zawalił – mówi ze łzami w oczach 
pani Aleksandra. 

Chłopczyk urodził się w Instytucie 
CZMP w Łodzi. Po wykonaniu szcze-
gółowych badań, okazało się, że maluch 
ma ciężką wadę serca i płuc.

- Antoś ma niestety najgorszą od-
mianę tej wady, której towarzyszy za-
rośnięcie pnia płucnego z ubytkiem 
międzykomorowym z zarośniętą 
zastawką płucną oraz niedorozwój 
tętnic płucnych. Nasz synek na tę 
chwilę żyje jedynie dzięki anomalne-
mu połączeniu systemowo-płucnemu, 
wytworzonemu jeszcze podczas życia 

płodowego. Gdyby nie 
to, Antoś nie przeżyłby 
nawet jednego dnia. 
Poza tym Antoś ma 
też niewydolność wą-
troby - słyszymy. 

Chłopczyk w ubie-
głym tygodniu prze-
szedł cewnikowanie. 
Lekarze nie przeprowa-
dzili zabiegu do końca, było 
to zbyt ryzykowne. W tym 
tygodniu zapaść ma decyzja co do 
dalszego leczenia operacyjnego, które 
ma jedynie przedłużyć życie półrocz-
nego dziecka. 

- Trzeba zrobić tzw. zespolenie, 
aby Antoś mógł żyć. Chodzi o to, że 
połączenie systemowo-płucne jest 
niewystarczające, aby serce oraz 
płuca naszego synka były odpowied-
nio dotlenione. Saturacje zaczynają 
powoli spadać, i będą spadać coraz 
bardziej. Antoś przy wysiłku za-
czyna sinieć a na koniec zaczynają 
się trudności z oddychaniem – tłu-
maczy matka. - Ciężko jest nam się 
pogodzić z takim zrządzeniem losu, 
dwie bardzo poważne wady serca i 
wątroby w ciele naszego synka. Nie 

Antoś walczy o życie!

Pomóc Antosiowi można dokonując wpłaty na konto:
Fundacja Pomocy Dzieciom i Osobom Chorym “Kawałek Nieba”

Santander Bank
31 1090 2835 0000 0001 2173 1374

Tytułem: “2020 pomoc dla Antosia Trębińskiego”
Aby przekazać 1% podatku dla Antosia:

należy w formularzu PIT wpisać KRS 0000382243
oraz w rubryce ’Informacje uzupełniające – cel szczegółowy 1%’ wpi-

sać “2020 pomoc dla Antosia Trębińskiego”

Ozorków Ustawione znicze na 
placu Jana Pawła II in-

trygują niektórych mieszkańców. 
- Zauważyłyśmy znicze i zasta-

nawiamy się, dlaczego stoją w tym 
miejscu. Często spacerujemy po placu. 
Pamiętamy, że w centralnym punk-
cie stały znicze, które upamiętniały 
śmierć prezydenta Adamowicza. Ale te 
lampki zostały później wszystkie wy-
sprzątane. Niedawno zmarł premier 
Olszewski. Być może ktoś z tego powo-
du ustawił tu znicze – zastanawiają się 
ozorkowianki. 

Urząd wyjaśnia.
„Z okazji 156. rocznicy wybuchu 

Powstania Styczniowego oraz 155 
rocznicy egzekucji żandarma powstań-
czego Rządu Narodowego Wawrzyńca 
Jeziorskiego w dniu 10 lutego br. o godz. 
10.30 w kościele pw. św. Józefa Oblu-

zniCzE na plaCu 

W miejscu, w którym stoją znicze, 
ustawiona była szubienica 

bieńca Najświętszej Maryi Panny i Pod-
wyższenia Krzyża Św. w Ozorkowie 
odbyła się msza w intencji ozorkowian 
poległych i straconych przez władze 
carskie w Powstaniu Styczniowym. 
Po mszy złożono kwiaty i zapalono 
znicze w miejscach pamięci egzekucji 
Wawrzyńca Jeziorskiego”. 

(stop)

wyobrażamy sobie sytuacji, że mo-
glibyśmy go stracić. Walka jest tym 
trudniejsza, że w Polsce lekarze nie 
dają wielu szans Antosiowi.

Rodzice malucha zostali poinformo-
wani, że operacja Antka jest bardzo 
trudna i wiąże się z ryzykiem, którego 
lekarze w Polsce się nie podejmą. Dano 
im do zrozumienia, żeby szukali po-
mocy za granicą. 

- Dowiedzieliśmy się, że jedynym 
ratunkiem dla naszego synka jest 
operacja w Stanach Zjednoczonych u 
prof. Hanleya. Jednak koszt tej operacji 

przekracza nasze możliwości finanso-
we, to ok.7 mln złotych – mówi Alek-
sandra Pawlak. - Wykonanie operacji 
we Włoszech jest tańsze, ale specjalista, 
który mógłby podjąć się operacji nie 
odpowiada na nasze pisma. Prosimy 
ludzi dobrej woli o pomoc w zbiórce 
pieniędzy na uratowanie życia na-
szego synka, liczy się każda złotówka. 
Liczy się również czas, ponieważ od 
momentu kiedy saturacje zaczną 
spadać działania związane z operacją 
będą musiały być natychmiastowe. 

(stop)
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Ozorków 

Ozorków 

Dość dużym proble-
mem jest w mieście 

fatalny stan techniczny kamienic 
- zarówno tych komunalnych, jak i 
prywatnych. Coraz częściej dochodzi 
do tego, że ze zniszczonych elewacji 
odrywają się kawałki tynku lub 
cegieł. Na chodniki lecą nawet stare 
rynny lub też fragmenty dachów. 

Niedawno z kamienicy przy ul. Jana 
Pawła II spadł na chodnik tynk i pokru-
szone cegły. Miejsce zostało zabezpie-
czone taśmą, dlatego piesi przechodząc 
obok zrujnowanej kamienicy nie mają 
do dyspozycji całego chodnika. 

- W centrum miasta taki widok, to 
wstyd – mówi jeden z mieszkańców. 
- Nie ma co ukrywać, że bardzo dużo O G Ł O S Z E N I E

OZORKOWSKA SPÓŁDZIELNIA 
MIESZKANIOWA INFORMUJE,
ŻE POSIADA DO WYNAJĘCIA 

LOKALE UŻYTKOWE
UL. NOWE MIASTO 3 W OZORKOWIE  

O POWIERZCHNI 72,06 m2.
UL. PIŁSUDSKIEGO 6 W OZORKOWIE 

O POWIERZCHNI 33,12 m2.
ZAINTERESOWANYCH ZAPRASZ AMY 

DO SIEDZIBY SPÓŁDZIELNI, 
OZORKÓW, UL. STASZICA 1,

POK NR 10. TEL.: 42 718 50 87.

og
ło

sz
en

ie
Spadły kawałki elewacji

Kamienice się sypią 

Do redakcji zadzwo-
nił mieszkaniec, któ-

ry niedawno otrzymał z urzędu 
miasta upomnienie za brak zapła-
ty zobowiązania. Musiał uiścić pra-
wie 12 zł. Mężczyzna zastanawia 
się nad tym, dlaczego magistrat 
– jak usłyszeliśmy – liczy sobie aż 
tak dużo za usługę. Czy w innych 
miastach również urzędy pobiera-
ją wysokie opłaty za upomnienia? 

- Dziwię się, że za upomnienia 
urząd w Ozorkowie pobiera takie 
wysokie opłaty. Nieraz jest tak, że 
koszt takiego upomnienia jest wyż-
szy od sumy, jaką trzeba zapłacić 
– słyszymy. 

Co na to urząd miasta?
„W przypadku nie dokonania 

przez dłużnika zapłaty zobowią-

JAKIE KOSZTY UPOMNIEŃ?
zań w ustalonym terminie, wierzyciel 
(burmistrz) ma obowiązek podjęcia 
działań zmierzających do wyegzekwo-
wania należności.

Pierwszym takim działaniem (zgod-
nie z art. 15 § 1 ustawy z dnia 17.06.1966 
r. o postępowaniu egzekucyjnym w 
administracji), jest wysłanie pisemnego 
upomnienia. §7 ust.1 pkt 1 Rozporzą-
dzenia Ministra Finansów z dnia 30 
grudnia 2015 r. w sprawie postępowa-
nia wierzycieli należności pieniężnych, 
obliguje burmistrza do niezwłocznego 
przesyłania zobowiązanemu upo-
mnienia. Koszt takiego upomnienia, 
niezależnie od wysokości długu, wy-
nosi 11,60 zł i jest on jednakowy w całej 
Polsce. Jego wysokość określa § 1 roz-
porządzenia Ministra Finansów z dnia 

11.09.2015 r. 
w sprawie 
wysokości 
k o s z t ó w 
upomnienia 
skierowa-
nego przez 
wierzyciela 
do zobo-
wiązane-
go przed 
w s z c z ę -

ciem egzekucji administracyjnej. Art. 
2 § 1 ustawy o postępowaniu egzeku-
cyjnym w administracji określa, jakie 
zobowiązania podlegają egzekucji 
administracyjnej i są to m.in. podatki, 
opłata za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, opłata za zajęcie pasa 
drogi. 

Ponadto w myśl art. 62 § 1a ustawy  z 
dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa, 
dokonaną wpłatę zalicza się w pierw-
szej kolejności na poczet tych kosztów” 
- czytamy w informacji z urzędu miasta 
w Ozorkowie. 

Dowiedzieliśmy się, że w ciągu 
najbliższych kilku tygodni w mieście 
uruchomiony ma zostać system bez-
płatnego powiadamiania sms-em, 
przypominającego o zbliżającym się 
terminie płatności lub o powstaniu 
zaległości. W tym celu należy złożyć 
w urzędzie miejskim w Ozorkowie 
stosowne oświadczenie. 

„Osoba, która wyrazi zgodę, skła-
dając podpisane oświadczenie, bę-
dzie otrzymywać krótkie, bezpłatne 
wiadomości tekstowe w formie 
sms przypominające: o terminie 
płatności posiadanych zobowiązań 
(wysłane nie wcześniej, niż na 7 dni 
przed upływem terminu płatności), 

o powstałych zaległościach (wysłane 
nie później niż 21 dni po upływie ter-
minu płatności). Jeżeli zobowiązany 
nie ureguluje zaległości w terminie 7 
dni od daty otrzymania wiadomości 
tekstowej (sms), to zostanie wszczęte 
wobec niego postępowanie egzeku-
cyjne. Burmistrz Ozorkowa zachęca 
i serdecznie zaprasza wszystkich 
zainteresowanych do wypełnienia 
oświadczenia o wyrażeniu zgody 

na gromadzenie, przetwarzanie 
oraz wykorzystanie danych oso-
bowych oraz numeru telefonu 
komórkowego do celów wysyłania 
powiadomień. Druk oświadczenia 
do wypełnienia można pobrać 
w wydziale fi nansowym urzędu 
miejskiego w Ozorkowie, ze strony 
internetowej www.umozorkow.pl” 
- informuje magistrat. 

(stop)

kamienic w Ozorkowie jest w fatalnym 
stanie. Coś trzeba z tym zrobić, bo 
piesi będą niedługo bali się poruszać 
po mieście. 

Taśma zabezpieczająca przy kamie-
nicy została założona w ten sposób, 
że uniemożliwia wejście do bramy. 
Czy w budynku już nikt nie mieszka? 
Zaglądamy do sklepu, który znajduje 
się na parterze ruiny. 

- Nie ma już tu lokatorów. Ta kamie-
nica w połowie jest komunalna, a w 
połowie należy do prywatnej osoby 
- usłyszeli-
śmy. 

Ur z ą d 
miasta po-
twierdza.

Kamienica, z której oderwały się kawałki tynku, została 
ogrodzona 
Kamienica, z której oderwały się kawałki tynku, została 
ogrodzona 
Kamienica, z której oderwały się kawałki tynku, została 
ogrodzona 
Kamienica, z której oderwały się kawałki tynku, została 

„Budynek na placu 
JPII 18 to dwie odręb-
ne nieruchomości na 
dwóch odrębnych 
działkach. Granica 
przebiega przez śro-
dek bramy. Część po 
prawej stronie od bra-
my należy do miasta, 
po lewej stronie, czyli 
tam, gdzie spadł tynk - 
należy w 100% do pry-
watnego właściciela” 
- informuje magistrat. 

W informacji prze-
słanej przez ozorkow-
ski magistrat możemy się dowie-
dzieć, że tym roku przeznaczono 600 
000 zł na modernizację komunalnego 
zasobu mieszkaniowego (w 2018 r. 
była to taka sama kwota). W ramach 
tych pieniędzy zostaną wykonane 
roboty dekarskie – 270 000 zł, w tym: 
- kompleksowe naprawy dachów ( 
ul. Kościuszki 24, Wyszyńskiego 36, 
Maszkowska 21, Maszkowska 43, 
Listopadowa 1, Nowy Rynek 12, Pl. 
Jana Pawła II 8, B. Joselewicza 2 (dokoń-
czenie), Wyszyńskiego 5 (dokończenie), 
Pl. Jana Pawła II 14 (dokończenie). 
Planowana też jest wymiana instalacji 
elektrycznej w lokalach mieszkalnych 
i obwodach gospodarczych – 70 000 zł, 
wymiana stolarki okiennej w lokalach 
mieszkalnych  – 40 000 zł, wymiana 
stolarki drzwiowej do budynków i 

lokali mieszkalnych 
– 30 000 zł, roboty 
zduńskie – 40 000 zł, 

remonty lokali do zasiedlenia – 50 000 
zł, pozostałe prace – 100 000 zł.

(stop)

W mieście, niestety, nie brakuje zrujnowanych kamienic
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MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W OZORKOWIE 
ul. Wyszyńskiego 43 a , 95 - 035 Ozorków 

www.mokozorkow.pl 

Podwieczorek z      
Katarzyną Skrzynecką 

prowadzi Leszek Bonar    

Bilety  w przedsprzedaży w cenie 20,00 zł do nabycia  
w Miejskim Ośrodku Kultury w Ozorkowie  

Odbiór biletów zarezerwowanych i sprzedaż  
od 11 lutego 2019 roku   

W dniu imprezy cena biletu 25,00 zł  
 

Rezerwacje pod numerem telefonu: 42 710 31 18/19 

 czwartek, 28 lutego 2019,  
godz.18.00 

Amelia Jaworowska z Ozorkowa 
wystąpiła w programie telewizyj-
nym typu talent show „The Voice 
Kids”. 12-latka dotarła do półfinału 
i niewątpliwie była to dla niej nieza-
pomniana przygoda.

- Córka uwielbia publiczność – mówi 
z uśmiechem Anna Jaworowska. - Dla-
tego raczej nie miała większego stresu 
występując w telewizji. Dla nas też 
była to świetna zabawa. Atmosfera w 
studio tv była wspaniała. Amelia była 
w drużynie Barona i Tomsona. 

Jak się dowiedzieliśmy, wcale nie 
było łatwo dostać się do programu. W 
eliminacjach trzeba było pokonać setki 
młodych i utalentowanych wykonaw-
ców z całej Polski. 

- Gdy pojechaliśmy do Warszawy 
i zobaczyliśmy rzeszę dzieci, to na-
prawdę ten widok zrobił na nas spore 
wrażenie. Amelia na początek zaśpie-

wała piosenkę z bajki Mała Syrenka - 
„Naprawdę chcę”. A na koniec nagrana 
została wspólna piosenka z Baronem i 
Tomsonem „Zaufaj”. 

Amelia Jaworowska, jako młoda 
wokalistka, jest dobrze znana w Ozor-
kowie. Wystąpiła już na wielu impre-
zach organizowanych m.in. przez 
miasto. Jej wokalnym poczynaniom 
kibicują  koledzy i koleżanki ze Szkoły 
Podstawowej nr 5 w Ozorkowie oraz 
nauczycielki muzyki.

(stop) 

Śpiewała w drużynie Barona i Tomsona 

Ozorków „Tam w oddali, w cy-
linderku, jedzie komi-

niarz na rowerku. Kto na drodze go 
spotyka, zabobonny guzik chwyta” 
- Stanisław Antczak, mistrz komi-
niarski, może godzinami recytować 
wierszyki i nie tylko te, o tematyce 
związanej z jego zawodem. 

- Moja pasja do pisania takich humo-
rystycznych wierszyków rozpoczęła 
się na początku lat 80-tych – mówi z 
uśmiechem pan Stanisław. - Nie mam 
pojęcia, skąd mi się to wzięło. Po pro-
stu już od najmłodszych lat lubiłem 
rymować. 

Kominiarz rymuje o swojej pracy, ale 
również przenosi na papier konkretne 
sytuacje z życia.

- Byłem w sanatorium w Inowro-
cławiu. Stworzyłem tam wierszyk 
o zabiegach. Bardzo się spodobał i 
zostałem zaproszony ponownie do 
tego sanatorium. Pobyt był gratisowy. 
Mieli gest. 

S. Antczak drugi pobyt w Ino-
wrocławiu nie wspomina już tak 
dobrze. Dała znać o sobie zawodowa 
ciekawość. 

- W pomieszczeniach została za-
instalowana instalacja wyciągająca 
powietrze. Prace były jednak przepro-
wadzone nieprofesjonalnie. Zwróciłem 

na to uwagę. Wiem, że mają to naprawić 
– słyszymy. 

Kominiarz podaje wiele przykładów 
fuszerek. Wielokrotnie też musiał 
interweniować w niebezpiecznych 
okolicznościach. 

- Tyle się mówi o czadzie i niestety 
niektórzy wciąż bagatelizują ten pro-
blem. Nie zapomnę interwencji, w któ-
rych ratowałem życie lokatorom. Same 
kratki wentylacyjne nie wystarczą. W 
pomieszczeniach musi być cyrkulacja 

powietrza. Nowe, plastikowe okna 
warto na przykład rozszczelnić. Gdy 
nie ma prawidłowo działającej wenty-
lacji, to na ścianach gromadzi się para 
wodna a następnie tworzy się grzyb. 
Oczywiście w takich szkodliwych 
warunkach lokatorzy są narażeni nie 
tylko na przeróżne zdrowotne kompli-
kacje. Tam, gdzie nie ma prawidłowej 
wentylacji, niebezpieczeństwo zatrucia 
tlenkiem węgla jest duże.

(stop)

Ma talent... nie tylko do 
czyszczenia kominów 
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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



POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁĘCZYCY,  ul. Sienkiewicza 31, 99-100 Łęczyca, ( 24 721-29-14, fax 24 721-32-78 

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

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

Pracownik higieniczno – 
porządkowy
Wykształcenie podstawowe, 
umiejętności sprzątaczki, 
orzeczenie dla celów sanitarno 
– epidemiologicznych
Zespół Opieki Zdrowotnej w 
Łęczycy
Ul. Zachodnia 6
99-100 Łęczyca
Tel: 24 388-26-01

Kosmetyczka
Wykształcenie średnie 
zawodowe (technik usług 
kosmetycznych)  lub wyższe 
(kosmetolog), umiejętność 
stylizacji paznokci , 
podstawowe zabiegi 
pielęgnacyjne, kursy / szkolenia 
kosmetyczne, mile widziane 
doświadczenie w zawodzie 
kosmetyczki
Gabinet Piękna
Ilona Czajkowska
Pl. T. Kościuszki 9
99-100 Łęczyca 
Tel: 509 425 389 
E-mail: ilonacz@onet.eu

Operator maszyn do obróbki 
drewna
Wykształcenie zasadnicze 
zawodowe lub wykształcenie 
średnie, obsługa maszyn 
i urządzeń stolarskich, 
doświadczenie zawodowe w 
zakładzie produkcyjnym
Torex sp. z o.o.
Janowice 1B
99-120 Piątek
Tel: 24 389-51-18

Operator obrabiarek 
numerycznych CNC
Znajomość programów CAT, 
CAM, znajomość obróbki 
skrawaniem, obsługa tokarek 
CNC, frezarek CNC
„Levin”
Joanna Kaźmierczak
Ul. Szkolna 22a
99-140 Świnice Warckie
Tel: 519-587-871

Kierowca C+E
Prawo jazdy kat. C+E, kurs na 

przewóz rzeczy
Jacek Pietrzak Transport
Smolice 20
99-150 Grabów 
Tel: 607-680-317

Pracownik fizyczny
Solidność i obowiązkowość
Firma „Ko – Mar”
Ul. Dobiegniewska 21
87-820 Kowal
Tel: 572-765-716
Praca w Łęczycy

Piekarz – cukiernik
Wykształcenie podstawowe, 
umiejętność wypieku bułek i 
chleba
PPHU „Maks” Krzysztof 
Zimnowłocki
Ul. Wąska 1
99-210 Uniejów
Tel: 608-028-369
Praca: Góra Św. Małgorzaty 50B
99-122 Góra Św. Małgorzaty

Pracownik fizyczny
Chęć do pracy
Gospodarstwo Ogrodnicze 
Maciej Kowalczyk
Topola Królewska 12
99-100 Łęczyca
Tel: 530-732-304

Kucharz
Wykształcenie zasadnicze 
zawodowe gastronomiczne 
(mile widziane), książeczka 
sanitarno – epidemiologiczna, 
doświadczenie zawodowe na 
podanym stanowisku pracy
PPH „Gal” 
Włodzimierz Gal
Ul. Polna 8
99-100 Łęczyca
Tel: 607-935-903
Miejsce pracy: Witaszewice 

Kierowca C+E
Prawo jazdy kat. C+E, 
świadectwo kwalifikacji, badania 
lekarskie i psychotesty, karta 
kierowcy
Marko – Transport sp. z o.o.
Ul. 57 P.P. Wielkopolskiej 29
99-100 Łęczyca
Tel: 603-377-661
Miejscem pracy jest teren całego 
kraju.

Handlowiec
Wykształcenie średnie, obsługa 
komputera
„WAG-POL ŁĘCZYCA”
ul. Pl. T. Kościuszki 26, 
99-100 Łęczyca, 
tel.: 024 721-59-31

Wychowawca
Wykształcenie wyższe 
pedagogiczne
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 
Oddział Miejski w Łęczycy
Ul. Zachodnia 8
Tel: 603-529-701

Specjalista ds. sprzedaży
Wykształcenie średnie pełne, 
bardzo dobra znajomość obsługi 
MS Office i MS Excel, prawo 

jazdy kat. B, mile widziane 
doświadczenie zawodowe
Extreme Ride 
Andrzej Szczypiński
Ul. Sienkiewicza 31
99-100 Łęczyca
Tel: 600-892-831
Miejsce pracy: Łęczyca/Chodów

Pomocnik mechanika
Wykształcenie podstawowe, 
zasadnicze zawodowe
Stacja Kontroli Pojazdów 
„Leszcze”
Leszcze 65
99-100 Łęczyca
Tel: 501-422-011

Brygadzista - Kierownik
Wykształcenie średnie, prawo 
jazdy kat. B, prawo jazdy kat. C
F. H. U. „ALKA” Tomasz Dzienia
Karkosy 35, 
99-100 Karkosy
Tel: 793 067 779

Agent - Sprzedawca
Wykształcenie zasadnicze 
zawodowe: sprzedawca, obsługa 
kasy fiskalnej i komputera, 
mile widziane doświadczenie 
zawodowe
„SPOŁEM” Powszechna 
Spółdzielnia Spożywców 
„MAZUR” w Łęczycy
ul. Pl. T. Kościuszki 11, 
99-100 Łęczyca
Tel: 24 721-24-82

Specjalista ds. przygotowania 
produkcji
Wykształcenie wyższe 
techniczne, obsługa programu 
Auto Cad, znajomość 
języka angielskiego lub 
niemieckiego na poziomie 
średniozaawansowanym
„Ameco” Jacek Tomczak i spółka
Romartów 14B, 
99-335 Romartów
Tel: 501 647 714

Operator prasy krawędziowej 
CNC
Doświadczenie na stanowisku 
operatora maszyn CNC
„Ameco” Jacek Tomczak i spółka
Romartów 14B, 
99-335 Romartów
Tel: 501 647 714

Kasjer – sprzedawca
Mile widziana obsługa kasy 
fiskalnej, mile widziana 
książeczka sanepidowska. 
Praca dla 5 osób w tym 
dla jednej osoby z grupą 
niepełnosprawności
Dino Polska SA
Ul. Ostrowska 
63-700 Krotoszyn
Tel: 665-941-451
Praca w Daszynie

Kasjer 
– sprzedawca
Mile widziana obsługa kasy 
fiskalnej, mile widziana 
książeczka sanepidowska. 
Praca dla 5 osób w tym 

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

Kupię mieszkanie w Łęczycy na 
parterze 2 lub 3 pokoje. Tel.: 791-
422-664

Sprzedam tanio nowe części do 
skody favorit 1,3 - stacyjka, moduł 
itd. Tel.: 511-338-013

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

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

Sprzedam wiertarkę stołową - stan 
bdb, piłę tarczową śr. 350 do cięcia 
metalu - stan bdb., kowadło 70kg. 
Tel.: 501-856-269

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 dom w Ozorkowie 
83mkw, działka 1016mkw - 2 po-
koje, kuchnia, łazienka, wc, bud. 
gospodarcze. Tel.: 513-918-135

Sprzedam silos 50 t. zbożowy, pła-
skodenny. Tel.: 792-255-740

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

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

Sprzedam ziemię (3,80 ha) gmina 
Daszyna, wydzierżawię 6,2ha Jaro-
chówke Tel.: 721-146-834

Sprzedam: imadło, sadzarkę, spa-
warkę, 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. Sprze-
dam tanio. Tel.: 500-336-322

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

dla jednej osoby z grupą 
niepełnosprawności
Dino Polska SA
Ul. Ostrowska 
63-700 Krotoszyn
Tel: 665-941-451
Praca w Topoli Królewskiej

Młodszy monter / monterka
Wykształcenie podstawowe, 
podstawowa obsługa 
komputera 
Randstad Polska Sp.zo.o. 
Al. Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa
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Olejek z drzewa herbacianego jest stosowany od wieków w leczeniu różnych dole-gliwości i posiada on wiele praktycznych zastosowań w codziennym życiu. Ma on działanie przeciwbakteryjne i przeciwwirusowe, zatem jest świetny na bolące gardło, katar, kaszel czy zapalenie zatok. Oprócz infekcji sezo-nowych za pomocą olejku można wyleczyć wiele proble-mów skórnych, w tym trądzik, grzybicę czy łupież.  W grzy-bicy paznokci smaruj zainfe-kowane grzybicą paznokcie 2 razy dziennie przez minimum 2 miesiące. Na efekty trzeba długo czekać, gdyż aby grzy-

Pieczenie stóp staje się u wielu 
ludzi coraz częstszym problemem. 
Istnieje wiele powodów jego po-
wstawania. Uczucie pieczenia może 
być rezultatem braku składników 
spożywczych, artretyzmu, cu-
krzycy, alergii na pewne substan-
cje chemiczne. Bez względu na 
powód, jest to bardzo uciążliwa 
przypadłość. Intensywność bólu 
różni się w zależności od typu 
pieczenia. Istnieje wiele sposobów 
na pozbycie się tego problemu. 
Domowe środki powinny przynieść 
pozytywne skutki. Oto kilka niesa-
mowitych domowych sposobów 
na uczucie piekących stóp: 

Prawidłowa dieta. Dieta zawierają-
ca kompleks witamin B oraz niacynę 
pomaga w pozbyciu się problemu 
piekących stóp. Powinna być bogata 
w zielone warzywa, mleko, jajka, fa-
solkę itp. Produkty te dostarczą or-
ganizmowi niezbędnych składników 
odżywczych i dzięki temu wyelimi-
nują problem pieczenia stóp. Imbir 
Imbir poprawia krążenie krwi w 
całym ciele. Zawiera też wiele skład-
ników, które pomagają zwalczyć 
uczucie pieczenia w stopach. Do 
syropu imbirowego należy dodać 
ciepły olej kokosowy, wymieszać ze 
sobą i nałożyć bezpośrednio na sto-
py. Masować do uzyskania lepszego 
efektu. Ocet Osoby borykające się z 
problemem piekących stóp powinny 
przygotować kąpiel z równych ilości 
octu i wody. Dla lepszych efektów 
można stosować 2 razy dziennie. 

Terapia zimną wodą. Osoby cier-
piące na problem piekących stóp 
mogą stosować na stopy zimną 
wodę. Jest ona świetnym sposobem 
na pozbycie się gorąca i bólu, które 
wywołuje problem piekących stóp. 

Zimna woda przynosi natychmia-

stową ulgę. Do niewielkiej wanienki 
nalać zimną wodę i przez kilka minut 
trzymać w niej nogi. Kurkuma Wła-
ściwości przeciwzapalne kurkumy 
działają cuda, zmniejszając uczucie 
pieczenia w stopach. Do szklanki 
ciepłego mleka należy dodać trochę 
kurkumy. Dla uzyskania lepszych 
efektów napój zaleca się spożywać 
2 razy dziennie. Pasta z kurkumy 
może być również stosowana bez-
pośrednio na stopy dla uzyskania 
natychmiastowej ulgi. 

Chodzenie boso. Odpowiednia 
akupresura może pomóc uniknąć 
stanu piekących stóp. Dlatego 
warto chodzić boso po trawie lub 
innych naturalnych powierzchniach. 
Pomoże to poprawić krążenie krwi, a 
przez to uniknąć uczucia pieczenia. 
Wystarczy ściągnąć obuwie i po-
spacerować przez jakiś czas boso. 
Odpowiednie ćwiczenia Uczucie 
pieczenia występuje głównie wte-
dy, kiedy w stopach dochodzi do 
zaburzenia krążenia krwi. Codzienne 
ćwiczenia gimnastyczne pozwolą 
przywrócić prawidłowe krążenie i 
utrzymać zdrowie oraz dobrą formę. 

Olejek miętowy. Wystarczy dodać 
kilka kropel olejku z rozmarynu i 
olejku miętowego do wody i za-
moczyć w niej stopy na kilkanaście 
minut. W ten sposób można szybko 
pozbyć się uczucia pieczenia. Należy 
tylko pamiętać, żeby użyć jednako-
wych ilości olejków. Olej rycynowy 
Olej rycynowy jest najlepszy jeśli 
chodzi o bezpośrednie zastosowa-
nie na stopy. Może być stosowany 
bezpośrednio lub można go wlać do 
ciepłej wody i moczyć w niej stopy. 
Należy on do najskuteczniejszych 
olejów przynoszących ulgę w pro-
blemie piekących stóp. 

Większość kobiet marzy o 
pełnych, ponętnych ustach, 
jednak nie każda z nas została 
hojnie obdarzona przez natu-
rę. Niektóre z nas muszą się 
trochę natrudzić, by osiągnąć 
upragniony efekt zmysłowych 
ust. Jednak jest na to kilka 
sprawdzonych trików. 

Masaż szczoteczką do zębów 
Po każdym myciu zębów po-

masujmy usta przez kilka minut 
szczoteczką. Pobudzimy w nich 
krążenie krwi przez co staną się 
pełniejsze i bardziej jędrne. Ten 
prosty zabieg warto wykonać 
również przed nakładaniem 
szminki, która będzie prezen-
tować się znacznie korzystniej. 

Peeling ust 
Podobnie jak masaż szczo-

teczką, działa również peeling 
gruboziarnisty. Wybierzmy ten 
przeznaczony spec ja ln ie do 
ust lub przygotujmy go samo-
dzielnie w domu. Wystarczy 
wymieszać łyżeczkę cukru z nie-
całą łyżeczką płynnego miodu. 
Peeling wmasowujemy w usta, 
pozostawiamy na około minutę, 
a następnie spłukujemy. Efekt? 
Optycznie powiększone usta.

Nawilżanie 
By nasze usta były zdrowe i 

atrakcyjnie wyglądały, nie może-
my zapomnieć o ich nawilżeniu. 
Najlepiej sprawdzą się naturalne 
olejki eteryczne lub pomadki głę-
boko nawilżające. Należy wcierać 
je w usta kilka razy dziennie. 

Pikantne przyprawy 
Powiększyć nasze usta pomogą 

również pikantne przyprawy. 
Możemy dodać ich szczyptę do 
tubki z błyszczykiem. Nanosząc 
taki kosmetyk na usta uzyskamy 

efekt natychmiastowego powięk-
szenia.

Kostki lodu 
By pobudzić krążenie krwi w 

ustach, a jednocześnie je uwy-
puklić, warto przyłożyć do warg 
kostki lodu na kilkanaście se-
kund. Usta będą gładsze i peł-
niejsze. 

Makijaż może zdziałać cuda 
By nasze usta wyglądały po-

nętnie i zmysłowo, nie możemy 
zapomnieć o ich pomalowaniu. 
Nawet delikatny makijaż może 
dać zaskakujące efekty. Swoją 
kosmetyczkę warto zaopatrzyć 
w konturówki i dobrej jakości 
szminki. Przed ich aplikacją 
należy zrobić peeling naszym 
ustom lub masaż szczoteczką, 
następnie wklepać w nie krem 
nawilżający i dopiero nakładać 
konturówkę i szminkę. Jeśli chce-
my uzyskać efekt powiększonych 
ust, obrysujmy je milimetr poza 
ich naturalną linię. 

Olejek z drzewa herbacianego m.in. na grzybicę paznokci

bica całkowicie została wy-leczona to płytka paznokcia musi zupełnie odrosnąć.

Jak optycznie powiększyć usta?

Poznaj triki na optyczne 
powiększenie ust

Maść niedźwiedzia przydać się 
może osobom, które cierpią 
na bóle stawów, mięśni, ko-
stne oraz reumatyczne. Jakie 
naturalne wyciągi z ziół i olej-
ków eterycznych zawiera maść 
niedźwiedzia? 

Rozgrzewająca maść niedźwiedzia 
w zależności od producenta może 
nieznacznie różnić się składem, ale 
zazwyczaj zawiera m.in. :kamforę, 
eukaliptus, korzeń żeń-szenia, melisę, 
kozłek lekarski, rumianek, krwawnik 
pospolity, latorośl winną, koper wło-
ski, chmiel zwyczajny. 
Składniki te oddziałują na zakończe-
nia nerwowe na powierzchni skóry, 
wywołując uczucie ciepła, czasem 
również może dojść do nieznacz-
nego jej zaczerwienienia. Świadczy 
to tylko o tym, że preparat zaczął 
działać, bo wpływa on na ukrwienie 
tkanek - rozszerza ścianki naczyń 
krwionośnych, zmniejsza stan za-
palny, dlatego szybko i skutecznie 
łagodzi bóle mięśni i stawów oraz 
bóle pleców, których przyczyną jest 
np. przeciążenie kręgosłupa.
Dobór składników w rozgrzewającej 
maści niedźwiedziej nie jest przypad-
kowy, bo każdy z nich spełnia swoją 
określoną funkcję. I tak np. kamfora 
wykazuje działanie rozgrzewające, 
przeciwzapalne i znieczulające, wy-
ciąg z eukaliptusa również rozgrze-
wa, dodatkowo łagodzi objawy 
reumatyzmu, przynosi ulgę w ner-
wobólach różnego pochodzenia, 
z kolei żeń-szeń nie tylko dodaje 
energii, ale też działa ochronnie 
na tkankę kostną. Krwawnik po-
spolity, melisa i chmiel zwyczajny 
charakteryzują się właściwościami 
przeciwzapalnymi. Wyciąg z szy-
szek chmielu stosuje się dodatkowo 
przy zapaleniu korzonków nerwo-
wych oraz bólach reumatycznych. 
Nie bez znaczenia są zawarte w 
maści olejki eteryczne, które działają 
relaksująco, a jednocześnie redukują 
objawy zmęczenia.

Maść niedźwiedzia: dla kogo?

Maść niedźwiedzia polecana jest 
dla osób uprawiających sport, bo 
najczęściej stosuje się ją do rozgrza-
nia mięśni, stawów czy pleców po 
intensywnym, forsownym wysiłku 
fizycznym, np. gdy dojdzie do prze-
ciążenia czy przetrenowania.
Czasem osoby aktywne fizyczne 
stosują też ją przed treningiem, by 
szybciej rozgrzać mięśnie.
Ale maść niedźwiedzia polecana 
jest także osobom starszym, które 
zmagają się z bólem stawów, do 
którego dochodzi w wyniku chorób 
reumatycznych.
Systematyczne stosowanie rozgrze-
wającej maści niedźwiedziej powo-
duje, że stawy są mniej sztywne, co 
wpływa na ograniczenie dolegliwości 
bólowych.

Maść niedźwiedzia Jak zlikwidować pieczenie stóp?

Na piekące stopy jest kilka 
sposobów

Zimna woda przyniesie ukojenie 
piekącym stopom
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ciekaWie i na Wesoło

odkrycie ameryki mogło 
schłodzić klimat
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największy pająk świata 
ptasznik goliat

pendrive w odchodach

Odkrycie Ameryki przez Kolumba doprowadziło do tak 
wielkich zmian na obu kontynentach, że wpłynęły one na... 
ochłodzenie klimatu. W ciągu zaledwie stu lat ludność obu 
Ameryk zmniejszyła się z około 60 milionów do około 6 
milionów. Indianie masowo umierali w wyniku epidemii, 
walk i głodu. Drastyczny spadek liczby ludności wiązał się 
z porzuceniem pól uprawnych, które szybko zostały sko-
lonizowane przez lasy. To zaś spowodowało wychwycenie 
z atmosfery wystarczającej ilości CO2, by doprowadzić do 
schłodzenia atmosfery.
Mała Epoka Lodowa to okres ochłodzenia klimatu, który 
dotknął przede wszystkim półkuli północnej. Ochłodzenie 
zaszło w niektórych regionach, podczas gdy w innych 
klimat pozostawał stabilny lub się nawet ocieplał. Po-
nadto zmiany rzadko zachodziły jednocześnie w różnych 
regionach. 

Nikt nie chciałby spotkać się z nim oko w oko. Jeśli weź-
miemy pod uwagę pierwszy wyznacznik, dowiemy się, że 
w kategorii największe pająki, prym wiedzie ptasznik goliat 
(Theraphosa blondi), którego najcięższy przedstawiciel, 
a właściwie przedstawicielka, hodowana w warunkach 
domowych, 12-letnia samica imieniem Rosi waży 175 g. 
Właścicielem ptasznika goliata jest pan Walter Baumgart-
ner z miejscowości Andorf w Austrii. Już sama długość 
ciała ptasznika jest imponująca – 12 cm. Wyobraźcie sobie 
zatem jej nogi mierzące 26 cm, oraz kły jadowe – 2,5 cm 
każdy. Żeby lepiej uświadomić sobie ile waży ten ptasz-
nik goliat, jego wagę można porównać do wagi 5 wróbli 
domowych! 

Bryłka odchodów lamparta morskiego przeleżała ponad 
rok w zamrażarce nowozelandzkiego Narodowego In-
stytutu Badania Wody i Atmosfery (NIWA). Gdy odtajała, 
okazało się, że kryła w sobie niespodziankę - pendrive’a 
ze zdjęciami baraszkujących uchatek. Podczas prac nad 
próbką stało się coś nieoczekiwanego - głęboko w środku 
znajdował się bowiem klips USB. Ponieważ był w zadzi-
wiająco dobrym stanie, zostawiono go do wysuszenia. 
Potem okazało się, że nadal działa i znajdują się na nim 
zdjęcia... uchatek nowozelandzkich z Porpoise Bay oraz 
nagranie baraszkujących na płyciźnie matki z młodym 
(również uchatek). Jedyną wskazówką, kto zrobił zdjęcia, 
jest uwieczniony przypadkowo dziób niebieskiego kajaka.

Relaks w 
tramwaju
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