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Budowa nowej siedzi-
by Środowiskowego 

Domu Samopomocy w Łęczycy 
to jedna z najdłużej trwających 
inwestycji w mieście. Pierwsze 
prace budowlane rozpoczęły się 
w październiku 2016 roku. Nowa 
siedziba budowana jest w 100% 
ze środków pozyskanych z dotacji 
z budżetu państwa i podzielona 
została na etapy. Obecnie miasto 

Podczas opadów 
deszczu ulicami na Osiedlu Kwiatowym trudno przejść. Nieutwardzone na-wierzchnie szybko zamieniają się w błoto. 

- To dość nowe osiedle, domy są naprawdę ładne, ale ulice, nie-stety wyglądają fatalnie. Wystar-czy trochę deszczu i lepiej nie wychodzić za furtkę. To jest dla nas bardzo poważny problem - usłyszeliśmy od mieszkanki osiedla, która zadzwoniła do naszej redakcji. - Miasto przecież 

Teren przy byłym 
Zakładzie Karnym w 

Łęczycy zostanie wyrównany i 
utwardzony. Janusz Mielczarek, 
starosta łęczycki jako przedsta-
wiciel Skarbu Państwa podpisał 
umowę z burmistrzem Łęczycy 
Pawłem Kuleszą na zagospodaro-
wanie placu na cele parkingowe. 
Teren ma służyć jako bezpłatne 
miejsce postojowe dla kierowców 
przez najbliższe 3 lata.

Plac przy byłym więzieniu od 
dawna wykorzystywany był przez 
zmotoryzowanych jako parking. 

W łęczyckiej skarbówce 
to przełomowy rok. Do 

tej pory do urzędu wpłynęło 2,5 tys. 
deklaracji - 99% z nich zostało zło-
żonych przez system e-deklaracje i 
usługę Twój e-PIT. W ubiegłym roku 
deklaracji złożonych przez internet 
w ogólnym rozrachunku było 50%.

Anna Szumińska, naczelnik Urzę-
du Skarbowego w Łęczycy przyznaje, 
że wprowadzona w tym roku usługa 
Twój e-PIT to ogromne ułatwienie dla 
podatników. 

- Usługa Twój e-PIT w 2019 r. jest do-
stępna dla podatników rozliczających 
się indywidualnie na formularzach 
PIT-37 i PIT-38. Rozliczenia roczne za 
2018 r. w usłudze Twój e-PIT zostały 
automatycznie i bezpłatnie przygo-
towane przez system na podstawie 
danych zgromadzonych przez admi-
nistrację skarbową. Opierając się na 
zeznaniu podatkowym z ubiegłego 
roku, system automatycznie wprowa-
dza ulgę na dziecko do 18 roku życia, 

oraz wskazuje organizację pożytku 
publicznego, na którą rok wcześniej 
podatnik przekazał 1% podatku. Od 
15 lutego rozliczenie można sprawdzić 
na Portalu Podatkowym podatki.gov.
pl. Elektronicznie można wprowadzać 
zmiany, np. zmienić sposób rozliczania 
na wspólny z małżonkiem, zmienić 
lub wskazać organizację pożytku 
publicznego, której chce się przekazać 
1% podatku czy dodać inne dane, np. 
odliczenia. Jeżeli podatnik zgadza się 
z przygotowanym rozliczeniem, to 
wystarczy, że je zaakceptuje, lub do-
kona akceptacji po wprowadzonych 
zmianach. Dużym plusem korzystania 
z usługi Twój e-PIT jest szybszy zwrot 
nadpłaty podatku, czyli maksymalnie 
45 dni od dnia złożenia rozliczenia 
- wyjaśnia naczelnik A. Szumińska. - 
Zachęcam do korzystania z usługi Twój 
e-PIT. Nawet jeśli ktoś nie ma w domu 
komputera z dostępem do internetu lub 
po prostu nie czuje się na siłach, żeby 
samodzielnie sprawdzić przygotowane 
rozliczenie, to może przyjść do naszego 
urzędu. Mamy przygotowane dwa sta-
nowiska komputerowe a pracownicy 
obsługi bezpośredniej służą pomocą 
na każdym kroku. 

Aby sprawdzić przygotowane przez 
urząd zeznanie, na portalupodatki.
gov.pl należy wybrać Twój e-PIT oraz 
wprowadzić dane autoryzacyjne: pesel 
(albo NIP i datę urodzenie), kwotę przy-
chodu z deklaracji za rok 2017, kwotę 
przychodu z jednej z informacji od 

pracodawców (np. PIT-11) za rok 2018, 
podatnik jest proszony też o podanie 
dodatkowej informacji z PIT za 2017r. 
- kwoty nadpłaty lub kwoty podatku 
do zapłaty. Można także użyć profilu 
zaufanego.

Co ważne, dzięki usłudze Twój 
e-PIT, można nawet nic nie robić, żeby 
rozliczyć się z urzędem skarbowym. 
Przygotowane przez system rozliczenie 
po 30 kwietnia automatycznie zostanie 
uznane za złożone. 

Wprowadzona w tym roku usługa 
nie jest oczywiście obowiązkowa. 
Wciąż można składać zeznania podat-
kowe w tradycyjny, papierowy sposób 
i zostaną one rozliczone. W tym przy-
padku dłużej jednak trzeba czekać na 
zwrot podatku - do 3 miesięcy od daty 
złożenia zeznania.

(zz)

Odbyło się kolejne walne zgroma-
dzenie członków stowarzyszenia 
LGD „Ziemia Łęczycka”. Do grupy 
dołączyli nowi członkowie.

Na wstępie prezes stowarzysze-
nia, Mirosław Ryśkiewicz przedsta-
wił sprawozdanie z pracy zarządu 
od 10 lipca 2018 r.

- 1 października 2018 roku pracę 
w biurze stowarzyszenia rozpoczę-
ła Iwona Szafrańska, specjalistka od 
projektów - mówił M. Ryśkiewicz. 
- Udało się również zmienić na 
większą i doposażyć siedzibę biura. 
Obecnie mieści się ono w budynku 
urzędu miasta. Nie uruchomiono 
do tej pory środków finansowych 

na złożone przez różne podmioty 
wniosków, mamy nadzieję, że 
wkrótce nastąpi realizacja projek-
tów.

Zainteresowanie przynależnością 
do stowarzyszenia wyraziło 65 no-
wych członków, zostali oni przyjęci 
i obecnie LGD „Ziemia Łęczycka” 
liczy 95 członków. Zebrani uzupeł-
nili też wakat w radzie organizacji, 
w związku z rezygnacją z tej funk-
cji Barbary Wełnickiej, popierając 
jednogłośnie kandydaturę prezesa 
stowarzyszenia „Wspólna sprawa” 
z Starej Sobótki, Małgorzaty Ła-
zińskiej.

(mku)

Zmiana 
godzin pracy

Od 4 marca zmianie ulegną 
godziny pracy urzędu miejskie-

go w Łęczycy. Od przyszłego 
tygodnia sprawy w magistracie 
można załatwiać w następują-

cych godzinach:
Poniedziałek: 7:30 - 15:30

Wtorek: 7:30 - 17:00
Środa: 7:30 - 15:30

Czwartek: 7:30 - 15:30
Piątek: 7:30 - 14:00

LGD w większym składzie

Parking będzie miejski

Samorządowcy podpisali umowę 
ws. użyczenia terenu na okres 3 lat

Jego stan pozostawia jednak wiele 
do życzenia. Dziur i nierówności 
nie brakuje. 

Jak informuje urząd miasta, na 
parkingu przy ulicy Pocztowej 
rozplantowany będzie gruz oraz 
kruszywo uprzednio pozyskane z 
wykorytowania ulicy Pułaskiego.

(zz)
Teren zostanie wyrównany i 
utwardzony

Na kwiatowym błotnisto

wie, w jakim stanie są ulice, niedawno jechała równiarka. Dziury owszem są mniejsze, ale błoto nie zniknęło.
Zapytaliśmy w urzędzie, czy w tym roku miasto planuje dzia-łania mające na celu poprawę nawierzchni ulic na Osiedlu Kwiatowym. W odpowiedzi czy-tamy, że na Osiedlu Kwiatowym i Osiedlu Królów nawierzchnia została wyrównana. Jeżeli okaże się to niewystarczające, działania zostaną powtórzone. 

(zz)

Rozliczenie z fiskusem 
łatwiejsze niż kiedykolwiek

Naczelnik Urzędu Skarbowego w 
Łęczycy zachęca, aby korzystać 
z usługi Twój e-PIT. W łęczyckim 
urzędzie przygotowano stanowiska 
komputerowe dla mieszkańców

Coraz mniej podatników składa 
deklaracje w formie papieowej

Miasto czeka na Decyzję
czeka na informację, czy przyzna-
ne będą kolejne pieniądze.

W ubiegłym roku w budynku 
zrobiono dach, zamontowano sto-
larkę okienną i drzwiową zewnętrz-
ną oraz wykonano docieplenie 
ścian. Do zakończenia inwestycji 
pozostało jeszcze sporo pracy, na 
którą potrzeba dużo pieniędzy.

- 21 grudnia 2018 roku został 
złożony wniosek do Urzędu Wo-

jewódzkiego w Łodzi na kolejny 
etap prac związanych z Środowi-
skowym Domem Samopomocy. 
Opiewa on na kwotę 2 219 787,73 zł 
i obejmuje on zakres prac takich jak 
pozostałe roboty wykończeniowe 
wewnętrzne i zewnętrzne czy ar-
chitekturę wnętrz. Wciąż czekamy 
na decyzję - informuje Mateusz 
Kucharski z urzędu miasta.

(zz)
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Nowe wzory
Ceny producenta

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

www.meblesiadaczka.pl
[SALONY MEBLOWE SIADACZKA] występujący w roli pośrednika 
kredytowego sporządza i zawiera umowy o kredyt konsumencki na zakup 
towarów i usług w imieniu i na rzecz Santander Consumer BANK S.A., 
wydaje Formularz Informacyjny, przyjmuje oświadczenia o odstąpieniu od 
umowy kredytu konsumenckiego oraz udziela wyjaśnień dotyczących treści 
wymienionych dokumentów.

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

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

Największy wybór mebli w regionie!

Łęczyca , al. Jana Pawła II 7

SALON NISKICH CEN!
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Gm. Łęczyca

Z łęczyckiego szpita-
la docierają pogłoski o 

możliwych kłopotach finansowych 
jednostki. Coraz głośniej mówi się 
o sporym kredycie, który mógł 
zaciągnąć były dyrektor Andrzej Pie-
truszka bez wcześniejszej konsultacji 
z władzami powiatu łęczyckiego. 

Pożyczka, jak usłyszeliśmy, mogła 
zostać zaciągnięta na sumę 3-4 mln 
złotych z niekorzystnym oprocen-
towaniem. Niektórzy twierdzą, że 
dyrektor nie powinien brać pożyczki 
bez konsultacji z zarządem powiatu 
łęczyckiego, inni twierdzą, że została 
zaciągnięta w ramach przysługujących 
mu uprawnień. Informacje o kredycie 
bulwersują. O komentarz poprosiliśmy 
Janusza Mielczarka, starostę łęczyckie-
go, który jest ostrożny w wypowiedzi.

- Nie potwierdzam i nie neguję 
dopóki nie sprawdzimy tej sytuacji. W 
związku z tym od poniedziałku roz-
poczynamy kontrolę jednostki a swoje 
stanowisko w sprawie przedstawię na 
najbliższej sesji rady powiatu - usłysze-
liśmy od łęczyckiego starosty. 

Informacji w tej sprawie nie uzy-
skaliśmy też od byłego dyrektora 

137 dzieci z klas I-III 
ze szkół podstawo-

wych z terenu gminy Łęczyca bierze 
udział w zajęciach z nauki pływania. 
Odbywają się one w ramach projektu 
„Płyńmy po zdrowie - zajęcia z nauki 
pływania”, na który gmina Łęczyca 
pozyskała dofinansowanie w kwocie 18 
270 zł ze środków Ministra Sportu i Tury-
styki w ramach programu powszechnej 
nauki pływania „Umiem pływać 2019”. 
Łącznie w projekcie bierze udział 137 
dzieci podzielonych na 10 grup. Każda 
grupa ma do przepracowania 20 godzin 
zajęć, które odbywają się w Centrum 
Sportu i Rekreacji „Wodnik” w Ozorko-
wie. Zakończą się one sprawdzianem 
zdobytych umiejętności. Realizacja pro-
jektu zaplanowana została do połowy 
czerwca 2019 r.
Udział w projekcie ma za zadanie 
zaspokoić określone zainteresowania 
sportowe uczniów, nauczyć dzieci 
bezpiecznego korzystania z akwenów, 
zaspokajać ich potrzeby ruchowe oraz 
korygować, poprawiać i zapobiegać 
powstawaniu wad postawy.

Dzieci uczą się 
pływać Finanse ZOZ 

pod lupą
łęczyckiego szpitala, który nie odebrał 
od nas telefonu. W piątek nie udało 
nam się też skontaktować z pełnią-
cym obowiązki dyrektora Krzyszto-
fem Kołodziejskim, który w placówce 
był nieobecny. 

Informacje o niekorzystnej po-
życzce, którą mógł zaciągnąć ZOZ w 
Łęczycy dotarły także do miejskiego 
radnego Zenona Koperkiewicza, 
który od lat interesuje się sprawami 
szpitala.

- Z tego co usłyszałem, choć są to 
informacje nieoficjalne, to pożyczka 
miała być wysoko oprocentowana i 
wzięta na płace i pochodne. Mówi się o 
sporej kwocie. Wydaje mi się jednak, że 
dyrektor mógł mieć uprawnienia, żeby 
do określonej sumy brać kredyt bez 
konsultacji z zarządem powiatu. Jeśli 
potwierdziłoby się, że ten kredyt fak-
tycznie został wzięty, to sprawa jest tym 
bardziej bulwersująca, bo świadczyłaby 
o dużych kłopotach finansowych szpi-
tala. Już teraz jest poważny problem z 
dostępnością do lekarzy specjalistów, 
nawet nie chcę myśleć, co by się stało, 
gdyby placówka upadła. Kto będzie 
nas leczyć? Nie można dopuścić do 

tak czarnego scenariusza - mówi Z. 
Koperkiewicz. - Niezależnie jednak od 
sprawy tej pożyczki, jestem zdumiony, 
że zarząd powiatu łęczyckiego dopiero 
teraz rozpoczyna kontrolę w szpitalu. 
Natychmiast po rozwiązaniu stosunku 
pracy z dotychczasowym dyrektorem 
powinien być przeprowadzony au-
dyt, żeby mieć jasność, co dzieje się w 
placówce. Zarząd powiatu ewidentnie 
tę sprawę przespał, a przecież są to do-
świadczeni samorządowcy. Trudno mi 
zrozumieć, jak można było zaniechać 
tak ważnej sprawy. Najprawdopo-
dobniej pójdę na najbliższą sesję rady 
powiatu, chcę wiedzieć o co tu chodzi.

Do sprawy wrócimy.
(zz)

Od dziś (poniedziałek) w szpitalu rozpoczyna się kontrola

- Dlaczego starostwo nie zleciło 
audytu w szpitalu niezwłocznie po 
odejściu dyrektora A. Pietruszki? - 
pyta radny Z. Koperkiewicz
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21 lutego w Komendzie Powia-
towej Policji w Łęczycy odbyła 
się  uroczystość pożegnania 
policjantów, którzy przeszli na 
emeryturę. Policjantów - asp. szt. 
Sławomira Kamińskiego i asp. 
szt. Jarosława Modrzyńskiego, 
pożegnali m. in. mł. insp. Zbi-
gniew Gruszczyński i Zastępca 
Komendanta Powiatowego Poli-
cji w Łęczycy - mł. insp. Andrzej 
Bukowiecki. 

Podziękowania za wzorową służ-
bę na rzecz bezpieczeństwa Powia-
tu Łęczyckiego przekazali Janusz 
Mielczarek – Starosta Łęczycki i 
Edward Banasik -  Sekretarz Urzę-

Podziękowanie dla emerytowanych policjantów
du Miejskiego w Łęczycy. Życzenia 
powodzenia i wyrazy sympatii po-
płynęły od licznie zgromadzonych 
współpracowników.

- Liczę na dalsze zaangażowanie 
panów w działania na rzecz spo-
łeczeństwa Powiatu Łęczyckiego 
– podkreślił Starosta Łęczycki - 
Janusz Mielczarek. – Panów duże 
doświadczenie i zapał mogą pomóc 
wielu organizacjom pozarządo-
wym i innym działaniom podej-
mowanym na rzecz naszej lokalnej 
społeczności. 

Emerytowani policjanci potwier-
dzili możliwości dalszej współ-
pracy.

Opublikowane zostało Rozporzą-
dzenie Ministra Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi z dnia 1 lutego 2019 r. zmie-
niające rozporządzenie w sprawie 
szczegółowych warunków i trybu 
przyznawania pomocy fi nansowej 
w ramach działania „Płatności dla 
obszarów z ograniczeniami natu-
ralnymi lub innymi szczególnymi 
ograniczeniami” objętego Progra-
mem Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2014–2020. Zgodnie z 
powyższym rozporządzeniem do 
obszaru ONW od 2019 r. częściowo 
zakwalifi kowana została również 
gmina Łęczyca. Co ważne, rolni-
cy, którzy dodatkowo będą objęci 
obszarem ONW, niestety nie mogą 
złożyć oświadczenia potwierdzają-
cego brak zmian w 2019 roku w od-
niesieniu do wniosku o przyznanie 
płatności złożonego w roku 2018. 
Będę oni musieli wypełnić wniosek 
na stronie internetowej Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa.

Pracownicy obsługi i 
administracji Szkoły 

Podstawowej nr 4 w Łęczycy 
domagają się wyrównania płacy 
zasadniczej do minimalnej kra-
jowej. Napisali w tej sprawie pi-
smo do przewodniczącego Rady 
Miejskiej. 

“W tej chwili mamy 2100 zł płacy 
zasadniczej plus wysługa za lata 
pracy, tzw. stażowe w wysokości 
20% płacy zasadniczej. Staż pracy 
jest dodatkiem za nasze przepra-
cowane lata. Pracownicy naszej 
szkoły mają przeszło 20-letni a 
nawet 30-letni staż pracy a zgodnie 
z przepisami płaci się tylko do 20% 
płacy zasadniczej. Osoba zaczyna-
jąca pierwsza pracę w tym roku i 
nie mająca żadnego stażu pracy 
musi dostać pensję równą płacy 
minimalnej, tj. 2250 zł brutto. Dla-
tego uważamy, że jesteśmy stratni 
o 150 zł brutto. Wszystkie zawody 
- lekarze, pielęgniarki, policjanci, 
nauczyciele a ostatnio pracownicy 
poczty strajkują, żądają podwyżek 
i dostają z wyrównaniem od 1 
stycznia. Czy my również mamy 
strajkować, żeby dostać należną 
nam podwyżkę?” - pytają w piśmie 

Od czasu, kiedy poszczególne sa-
morządy przyjmowały do swoich 
budżetów stawki opłat za odpady 
komunalne, trwa wielka dyskusja na 
temat ich wysokości. Samorządy tłu-
maczą, że cena wywozu nieczystości 
podyktowana jest stawką określaną 
przez fi rmy świadczące usługi w tym 
zakresie. 

Mirosław Włodarczyk, wójt gminy 
Witonia zaprosił na sesję RG członka 
zarządu województwa łódzkiego, 
Andrzeja Górczyńskiego, aby wyjaśnił 
mieszkańcom czym są podyktowane 
tak duże podwyżki opłat za śmieci i 
jakie działania zamierza podjąć samo-
rząd wojewódzki, aby je urealnić. 

- Zamierzeniem zarządu jest znieść 
regionalizację, aby umożliwić start w 
przetargach na wywóz śmieci także 
mniejszych firm. W tej chwili ona 
jeszcze obowiązuje, stąd tak naprawdę 

nie ma konkurencji w tym zakresie, 
bo duże firmy dyktują warunki. Ze 
względu na szereg nieprawidłowości, 
wojewoda powołał specjalną komisję, 
która ma kompetencje do kontrolo-
wania składowisk i wysypisk śmieci 
istniejących na terenie województwa 
- mówił A. Górczyński.

Te działania są dopiero w planach, 
ale dlaczego teraz tak drastycznie 
wzrosły ceny za wywóz śmieci, pytał 
witoński radny Jacek Gonera.

- Wysokość opłat za śmieci państwo 
sami ustalacie w gminach - mówił 
przedstawiciel kutnowskiej firmy 
Toensmeier, Janusz Piaszczyński. - Nie 
mniej istotnym czynnikiem jest demo-
grafia, przykładowo w gminie Witonia, 
do poprzedniego przetargu zgłoszono 
3300 mieszkańców a obecnie już tylko 
2900, taka tendencja utrzymuje się w 
większości gmin, a to zjawisko wpływa 

na podwyżkę opłat za śmieci. Kolejnym 
czynnikiem wpływającym istotnie na 
podwyżkę cen za śmieci jest fakt, że 
praktycznie od 2013 roku, opłaty wzro-
sły w bardzo nieznacznym stopniu, a 
nie zapominajmy, że znacznie wzrosły 
ceny energii, wody czy gazu.

Wójt gminy Witonia nowymi, znacz-
nie wyższymi cenami za śmieci jest 
bardzo zdenerwowany. W tej gminie 
wzrost był największy. Od 1 kwietnia 
mieszkańcy za śmieci segregowane 
zapłacą 18 zł od osoby a za śmieci nie-
segregowane aż 25 zł od osoby

W pozostałych gminach powiatu 
łęczyckiego opłaty obowiązujące od 1 
kwietnia będą następujące: 

gmina Góra Św. Małgorzaty: 10 zł za 
śmieci selekcjonowane i 15 zł za zmie-
szane; gmina Daszyna: 7 zł za śmieci 
selekcjonowane i 14 zł za zmieszane; 
gmina Grabów: 13 zł za śmieci selek-

Aktywność stra-
żaków z OSP w 

Sławęcinie kolejny raz się opłaciła. 
Jednostka pozyskała basen i tor 
przeszkód do ćwiczeń dla młodych 
strażaków.

Jednostka wzbogaciła się o kolejny 
sprzęt, który pozwoli usprawnić pracę 
strażaków podczas akcji gaśniczych 
a także ćwiczyć kondycję fizyczną i 
umiejętności tak potrzebne w ratowa-
niu życia i mienia ludzi.

- W ramach współpracy z PZU, 
wnioskowaliśmy o sfinansowanie 
sprzętu strażackiego i udało się - 
opowiada Dariusz Sawicki, prezes 
OSP w Sławęcinie. - Firma ubezpie-
czeniowa zapłaciła za basen o pojem-
ności 13 metrów sześciennych, który 
pozwoli na zabezpieczenie zapasu 
wody podczas gaszenia pożarów. 
Wartość sprzętu to kwota 6 500 zł. Nie 
mniejsze zadowolenie, szczególnie u 
młodych strażaków, wywołuje tor 
przeznaczony do ćwiczeń bojowych 
o wartości 16 500 zł.

(mku)

Strażacy pozyskali 
nowy sprzęt

Obszary ONW 
w gminie Łęczyca 

Pytania o śmieci - dlaczego ceny tak idą w górę?

Na zdjęciu (od lewej) Mirosław 
Włodarczyk - wójt gminy Witonia, 
Andrzej Górczyński - członek zarządu 
województwa łódzkiego, Dariusz 
Kowalczyk - przewodniczący rady 
gminy Witonia

cjonowane i 20 zł za zmieszane; gmina 
Piątek: 10 zł za śmieci selekcjonowane 
i 14 zł za zmieszane; gmina Świnice 
Warckie: 12 zł za śmieci selekcjonowane 
i 18 zł za zmieszane; gmina Łęczyca: 10 
zł za śmieci selekcjonowane i 14 zł na 
zmieszane.

(mku)

Pracownicy szkoły grożą strajkiem!
pracownicy podstawówki.

Pracownicy proszący o wyrów-
nanie płacy zasadniczej wskazują, 
że w ubiegłym roku “podwyżkę” 
otrzymali dopiero od 1 sierpnia, 
bez wyrównania od początku 
roku. W tym roku, po podniesieniu 

przez rząd płacy 
minimalnej, sytu-
acja pracowników 
szkoły wróciła do 
punktu wyjścia i 
ponownie muszą 
prosić o wyrów-
nanie płacy zasad-
niczej.

“Ponadto wszyst-
ko drożeje - żyw-
ność, opłaty za 

media, paliwo, itp, więc najniższa 
krajowa od rządu jest zrozumiała. 
Każdy z nas ma taki sam żołądek, 
takie same potrzeby i wydatki” - 
argumentują pracownicy. “Prosimy 
o pozytywne rozpatrzenie naszej 
prośby i ludzkie podejście do spra-
wy, wypłatę 180 zł brutto na jednego 
pracownika obsługi i administracji, 
tj. 150 zł brutto do płacy zasadniczej 
plus 20% wysługa lat”.

(zz)
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W Domu Pomocy 
Społecznej w Łęczycy 

miała miejsce wyjątkowa i pełna 
wzruszeń uroczystość. Helena 
Dominiak obchodziła swoje setne 
urodziny. Na jubileuszowe przy-
jęcie przyszło wielu gości.

Ciepłych słów i uśmiechów ze 
strony rodziny, a także innych 

Funkcjonariusze straży 
miejskiej mieliby po-

dobne zadania jak Służba Ochrony 
Państwa - rząd chce dać nowe 
uprawnienia straży miejskiej, by 
zwiększyć bezpieczeństwo samo-
rządowców po zabójstwie Pawła 
Adamowicza, prezydenta Gdańska. 
Pomysł przewiduje np. wyposażenie 
strażników w broń palną i przeszko-
lenie ich przez SOP. W kwietniu mają 
odbyć się konsultacje z władzami 
lokalnymi.

Pomysł wydaje się dość kontro-
wersyjny. Wszak strażnik miejski ma 
dbać o porządek publiczny a nie być 
prywatnym ochroniarzem władzy 
samorządowej. Temat ten był poru-
szany podczas ubiegłotygodniowego 
spotkania strony rządowej i samorzą-
dowej. Rząd przedstawił wyniki prze-
prowadzonych ekspertyz. 
Władze lokalne 
mają się do nich 
odnieść do koń-
ca marca.

Jakie będzie 
s t a n o w i s k o 
władz Łęczycy 
w tej sprawie? 
Czy burmistrz 
Paweł Kulesza 
skorzystałby z 
możliwości prze-
kształcenia straż-
nika miejskiego w 
ochroniarza?

- Nie widzę ta-

kiej potrzeby. Uważam, że 
wyposażenie straży miej-
skiej w broń palną powięk-
szy jedynie dystans między 
strażnikami a społeczeń-
stwem i stworzy wrażenie 
utworzenia dodatkowego 
aparatu ucisku, tym samym 
zagrażając zaufaniu wobec 
tej jednostki - mówi bur-
mistrz Paweł Kulesza. - W 
takich miastach jak Łęczyca 
ludzie się znają i szanują. Po-
jawiają się oczywiście pewne 
różnice światopoglądowe, 
do których zresztą każdy ma 
prawo, ale absolutnie nie można mówić 
o poczuciu zagrożenia. 

Do rządowego pomysłu z dużym 
dystansem podchodzi też komendant 
straży miejskiej w Łęczycy. Podob-

nie jak burmistrz, 
negatywnie ocenia 
pomysł noszenia 
broni palnej przez 
funkcjonariuszy 
straży miejskiej.

- W naszej co-
dziennej pracy 
noszenie ze sobą 
broni nie jest w 
ogóle potrzebne. 
Łęczyca nie jest 
dużym miastem 
i interwencje są 
zazwyczaj spo-
kojne. Jeśli zaś 
chodzi o ochra-

Piękny jubiLeusz

przybyłych osób było mnóstwo. 
O część artystyczną zadbał zespół 
„Złota Jesień” działający przy Domu 
Kultury, który śpiewał piosenki 
ludowe. Nie zabrakło oczywiście 
tortu dla jubilatki, a także wspólne-
go odśpiewania „200 lat!”. Na koniec 
uroczystości, każdy mógł wpisać się 
do pamiątkowej księgi.

Strażnicy miejscy będą ochraniać burmistrza?

nianie władzy samorządowej, to nie 
jestem pewien, czy takie rozwiązanie 
jest zasadne. Nawet podczas większych 
imprez nie spotykamy się z agresywnym 
zachowaniem ze strony mieszkańców, 
zawsze są pracownicy ochrony a my 
ze swej strony i tak zwracamy uwagę, 
czy władzy nic nie grozi. Do burmistrza 
często podchodzą mieszkańcy, rozma-
wiają z nim, ale nigdy nie było sytuacji 
nerwowych. Myślę że w Łęczycy jest 
poczucie bezpieczeństwa i mam  na-
dzieję, że burmistrz również czuje się 
bezpiecznie - komentuje Tomasz Olczyk, 
komendant straży miejskiej. - Pomysł 
rządu i tak będzie konsultowany z wła-
dzami lokalnymi a ostateczną decyzję 
podejmie sejm. Jeśli jednak posłowie 
zatwierdzą zwiększenie uprawnień dla 
straży miejskich, to będziemy stosować 
się do nowych przepisów. 

(zz)

- W takich miastach jak Łęczyca ludzie się znają i 
szanują - mówi burmistrz Paweł Kulesza

- Nie jestem pewien, czy pomysł rządu 

znalazłby zastosowanie w naszym 

mieście - komentuje szef straży 
miejskiej w Łęczycy
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Kompleks geotermalny w Pod-
dębicach przejdzie rewitalizację. 
Burmistrz Piotr Sęczkowski pod-
pisał umowę na przeprowadzenie 
przedsięwzięcia.

- Cieszę się, że długo oczekiwana 
inwestycja dojdzie do skutku i ta 
część miasta zyska nowy wizerunek. 
Dziękuję  radnym rady miejskiej, 
którzy zgodzili się na rewitalizację – 
mówi burmistrz Poddębic.

Zadanie będzie kosztować ponad 
77 mln zł. - To bardzo dużo jak na 
nasze niewielkie miasto. Przedsię-
wzięcie jest jednak potrzebne, bo 
obecna infrastruktura jest mocno 
wysłużona – dodaje P. Sęczkowski.

Istniejące budynki oraz niecki 
basenowe przy ul. Mickiewicza zo-
staną przebudowane i rozbudowane. 
Powstanie część kryta z basenem 
rekreacyjnym z atrakcjami wodny-
mi, brodzikiem dla dzieci. Będzie 
też basen schładzający, wanny z 
hydromasażem, przestrzenie dla 

Ponownie uszkodzo-
ny został płot jednej z 

posesji przy placu targowym. Miesz-
kańcy nie szczędzą krytycznych słów 
pod adresem policji. Ich zdaniem, to 
brak należytej kontroli jest powo-
dem tak niebezpiecznych zdarzeń. 

- Naszym zdaniem auto uderzyło w 
ogrodzenie, bo kierowca szalał wcze-
śniej na placu. Chciał szybko wyjechać 
w stronę ul. Przejazd. To już przekracza 
wszelkie granice. Jak nie będzie odpo-
wiedniej reakcji policji, to może dojść 
niedługo do tragedii – mówią Julita i 
Aleksander Tomczakowie. - Postawy 
funkcjonariuszy naprawdę nie da się 
zrozumieć. To jest ignorancja. Młodzi 
ludzie ścigają się na placu i kpią z policji. 

To niejedyny negatywny komentarz 
dotyczący pracy policji i kontroli tego, 
co dzieje się na placu targowym. Już 
wcześniej redakcja była niejednokrot-

Przy blokach TBS-u 
brakuje ławek. Po-

nadto niektóre drzewa zasłaniają 
światło, dlatego powinno się 
je wyciąć – uważają niektórzy 
mieszkańcy. Z pewnością Przemy-
sław Jaszczak, nowy prezes TBS, 
będzie musiał przeprowadzić 
wiele rozmów z lokatorami. 

Halina Bierzyńska zwraca uwa-
gę na niewystarczającą liczbę ławek 
na osiedlu. 

WieLe sPraW Do załatWienia 

Z problemami do nowego prezesa

Nowy prezes TBS – Przemysław 
Jaszczak 

Na zdjęciu Halina Bierzyńska oraz Halina Józefiak. Lokatorki bloku TBS 
chcą, aby przy klatkach ustawione zostały ławki.

Zdaniem pani Haliny drzewa 
naprzeciwko bloku należałoby 
wyciąć 

- Przy żadnej klatce nie ma ławki. 
A przecież, gdy jest ciepło, dobrze 
byłoby przysiąść sobie przy bloku. 
Dwie ławki, które są na dziedzińcu, 
to stanowczo zbyt mało. Poza tym 
stoją koło placu zabaw i w zasadzie 
korzystają z nich matki bawiących 
się tam dzieci – słyszymy.

Pani Halina dodaje też, że jej 
zdaniem niektóre drzewa trzeba 
by wyciąć. 

- Naprzeciwko bloku rosną trzy 
potężne drzewa. Zasłaniają światło 
i w mieszkaniu jest ciemno – dodaje 
lokatorka bloku TBS.

Prezes Przemysław Jaszczak 
zapewnia, że przeanalizuje oczeki-
wania lokatorów. 

- Do tej pory nie było próśb o 
ławki. Oczywiście, jeśli nadal miesz-
kańcy będą chcieli takiej inwestycji, 
to nic nie stoi na przeszkodzie, aby ją 
zrealizować – mówi szef TBS. - Na-
tomiast, co do drzew... Tu problem 
jest złożony. Niektórzy lokatorzy 
chcą ich wycięcia, ale inni wprost 
przeciwnie. Żądają jeszcze więcej 
nasadzeń. Drzewa, o których mówi 
pani Bierzyńska, były w ub. roku 
przycinane. Korony są wysoko. 
Zobaczę, czy faktycznie istnieje 
potrzeba, aby je wyciąć. 

(ps)

Lokatorzy nie MoGą sPać

Galeria na cenzurowanym 
Uniejów Na ul. Bojakowskiej 

rośnie zdenerwowa-
nie mieszkańców z powodu dzia-
łalności sklepu monopolowego. 
Galeria alkoholi czynna jest do 
późnych godzin nocnych, a nie-
którzy klienci monopolowego 
zapominają o obowiązującej po 
godz. 22 ciszy nocnej. 

- Często słyszę bluźnierstwa, krzy-
ki i odgłos tłuczonego szkła – mówi 
jedna z lokatorek pobliskiego bloku. 
- Prowadząc taką działalność powin-
no się również zwracać uwagę na 
nieodpowiednie zachowanie klien-

tów. Niestety, tak nie 
jest. Obsługa sklepu 

wcale nie przej-
muje się tym, że 
lokatorzy nie 
mogą spać. 

W sklepie 
monopolo-
w ym nasz 

reporter roz-

mawiał ze sprzedawczynią. Powie-
dzieliśmy o pretensjach mieszkańców.

- Rozumiem, ale ja nie jestem w sta-
nie kontrolować klientów zachowu-
jących się niekulturalnie. Przecież nie 
będę wychodziła za każdym klientem 
– usłyszeliśmy. - Mamy zewnętrzny 
monitoring. Kamera rejestruje obraz 
jedynie przy wejściu do sklepu. Co 
dzieje się dalej, tego już nie wiem. 

(ps)

Galeria alkoholi działa blisko 
bloku. Niektórzy lokatorzy skarżą 
się na klientów monopolowego

Na targowicy znów niebezpiecznie

Ogrodzenie zostało uszkodzone. 
Zdaniem mieszkańców cała 
sytuacja jest efektem brawurowej 
jazdy młodego kierowcy.

nie informowana o popisach kierow-
ców. Nic się nie zmieniło. Okoliczni 
mieszkańcy narzekają również na to, że 
wieczorami i po godzinie 22 na placu 
słychać głośną muzykę z samochodów. 
Pity jest alkohol. 

- Policja ewidentnie bagatelizuje ten 
problem – uważa pani Julita. - A tak nie 
powinno być. 

Pytania w sprawie wysłaliśmy 
mailem do KPP w Poddębicach. 
Zapytaliśmy m.in. ilu kierow-
ców ścigających się na placu 
targowym zostało w tym roku 
ukaranych. Odpowiedzi nie 
uzyskaliśmy. 

(ps)
Plac targowy dość często 
jest wykorzystywany jako tor 
wyścigowy

Baseny będą modernizowane!

wypoczynku na leżakach i ławkach. 
W części zewnętrznej pojawi się basen 
wypływowy połączony z basenem 

Burmistrz P. Sęczkowski podpisuje umowę z głównym wykonawcą robót

Wizualizacja kompleksu basenów termalnych w Poddębicach 

wewnętrznym, basen pływacko-re-
kreacyjny, dziecięcy i basen ścian 
wodnych. Łączna powierzchnia lu-
stra wody wyniesie blisko 2300 mkw.   

Do dyspozycji będą sauny: sucha, 
parowa, infrared, a także pomiesz-
czenia haloterapii wraz z komnatą 
solną. Ponadto zespół rehabilitacji, 
składający się z sal zajęć ruchowych, 
pomieszczeń masażu i gabinetu 
lekarskiego. Obiekt kompleksowo bę-
dzie realizował ideę przestrzeni przy-
jaznej osobom niepełnosprawnym.

Inwestycja ma być gotowa do 
końca lipca 2020 roku. Prace przygo-
towawcze na terenie, który zostanie 
poddany rewitalizacji już się rozpo-
częły. Za blisko 300 tys. zł prowadzi 
je miejscowa firma. Następnie do 
robót przystąpi główne przedsię-
biorstwo, które posiada 40-letnie 
doświadczenie w budownictwie i 
jest wykonawcą m.in. basenu Astoria 
w Bydgoszczy, krytej pływalni w 
Kępnie.
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Blisko 80 uczestników prezen-
towało swój talent wokalny na 
estradzie ośrodka kultury w 
Uniejowie, na Gminnym Festiwalu 
Piosenki dla Dzieci i Młodzieży.

Festiwal adresowany dla dzieci 
i młodzieży z terenu gminy Unie-
jów, odbywający się już na finiszu 
ferii zimowych, był nie lada wy-
darzeniem. Sami organizatorzy, a 
więc Urząd Miasta w Uniejowie, 
MGOK Uniejów, MGBP Uniejów 
byli zaskoczeni tak dużym zaintere-
sowaniem; do przeglądu zgłoszono 
ponad 80 występów solowych i w 
duetach. Festiwal podzielono na 4 
kategorie wiekowe, a więc najmłod-
szą grupę przedszkolną (14 dzieci), 
grupę obejmującą klasy I-III (43 
uczestników), grupę klas IV – VI (17 
dzieci) i wreszcie grupę klas VI-VII 
(9 uczestników). 

Przegląd rozpoczął się o godzinie 
10.00 w sali kominkowej ośrodka 

kultury. Licznie zgromadzona 
publiczność gorąco dopingowała 
każdego z uczestników. Na wi-
downi znalazło się również wielu 
rodziców ciekawych efektów pracy 
swych pociech nad rozwijaniem 
zdolności. Przede wszystkim jed-
nak widać było rysujące się na 
twarzach wzruszenie i podziw ze 
względu na zaangażowanie i dużą 
odwagę młodych artystów. Zwłasz-
cza tę ostatnią należy szczególnie 
docenić; dla niektórych uczestni-
ków występ w Ośrodku Kultury 
był pierwszym w życiu przed tak 
dużą publicznością. 

Festiwal przygotowano profesjo-
nalnie i z powagą wielkiego show, 
dzięki czemu, niezależnie od kate-
gorii wiekowej obyło się bez „wpa-
dek” polegających na zapominaniu 
tekstu czy fałszowaniu melodii. 

Wokalne popisy oceniało jury w 
składzie: Mirosław Madajski - prze-

wodniczą-
c y  R ady 
Miejskiej 
w Uniejo-
wie, a pry-
watnie i z 
zamiłowa-
nia muzyk, 
Maksymi-
l ian Mil-

czarek - nauczyciel w SP w Górze 
Św. Małgorzaty i dyrygent orkiestry 
dętej OSP w Świnicach Warckich 
oraz Justyna Łomnicka, absol-
wentka szkoły muzycznej w Łodzi, 
nauczyciel śpiewu i solistka. W 
ocenie brano pod uwagę 
umiejętności muzycz-
ne, muzykalność, 
poczucie rytmu, 
dobór repertu-
aru i ogólny wy-
raz artystyczny. 
Obrady po pre-
zentacji reper-
tuaru z każdej 
grupy wiekowej 
były dość burzli-
we, ponieważ przy 
dużej liczbie utalen-
towanych uczestników 
trudno było wyłonić zaledwie kilku 
zwycięzców. Uzgodniono jednak 
werdykt i komisja  postanowiła 
przyznać następujące podia i wy-
różnienia.

W kategorii klas przedszkolnej: I 
miejsce: Michalina Kujawa, II miej-
sce: Amelia Wrąbel, III miejsce: Ka-
tarzyna Pająk i Dominika Walczak. 
Wyróżnienie otrzymali: Jan Pakuła, 
Danuta Troczyńska.

W kategorii uczniów klas I-III: I 
miejsce: Pizulski Kacper II miejsce: 

Barbara Troczyń-
ska , III miejsce: 
M a k s y m i l i a n 

Okrasa. Wyróż-
nienie otrzymali: 

Elżbieta Maruszak, 
Maja Perkowska, Inga 

Olczyk i Eliza Wojtczak.
W kategorii uczniów klas IV-VI: 

I miejsce: Amelia Perkowska, II 
miejsce: Filip Wawrzyniak, III 
miejsce: Maja Gapsa. Wyróżnienie 
otrzymała: Karolina Ludwicka.

W kategorii uczniów klas VII 
-VIII: I miejsce: Weronika Napieraj, 
II miejsce: Weronika Kujawa, III 
miejsce: Natalia Izydorczyk. Wyróż-
nienie otrzymała: Oliwia Łuczak.

Mimo, że liczba nagród i wy-
różnień jest zawsze ograniczona, 
każdy z uczestników otrzymał 

dyplom i słowa uznania. Emocji, 
które towarzyszyły występom nie 
sposób opisać. Jednak obok zdrowej 
rywalizacji wykonawców, imprezie 
towarzyszył uśmiech, radość, dużo 
pozytywnej energii i co najważniej-
sze mnóstwo świetnej zabawy.

Celem festiwalu jest wspieranie 
dzieci i młodzieży uzdolnionej 
wokalnie, a także rozwijanie talen-
tów estradowych, popularyzację 
dziecięcej twórczości wokalnej oraz 
kształtowanie umiejętności kultu-
ralnego konkurowania ze sobą. 

Szczególne słowa uznania należą 
się również opiekunom artystycz-
nym za pracę i wysiłek włożony w 
przygotowanie wykonawców do 
występu. 

Zwycięzcom serdecznie gratulu-
jemy i życzymy dalszych sukcesów! 

Krystyna Mazurówna, legenda 
polskiego tańca i charyzmatyczna 
artystka, odwiedziła Uniwersytet 
Trzeciego Wieku w Uniejowie. 

Sala kominkowa MGOK w Uniejo-
wie posłużyła jako miejsce do spotka-
nia z wyjątkowym gościem – Krystyną 
Mazurówną, kobietą o niezwykłej od-
wadze i osobowości, która dzieli swoje 
życie pomiędzy Paryżem, Nowym 
Jorkiem a Warszawą. 

Spotkanie zorganizowano w ramach 
działań uniejowskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku, z inicjatywy Urszuli 
Urbaniak, prezes UTW.

Wydarzenie zatytułowane „Jak cie-
szyć się życiem” to również spotkanie 
z Moniką Mularską – Kucharek, na co 
dzień doktorem socjologii, terapeutką, 
trenerem umiejętności psychospołecz-
nych, a ostatnio współautorką książki 
„Srebrne tabu. Przyjaźń, miłość i seks 
w wieku dojrzałym”,zawierającej wy-

wiady i porady eksperckie na temat 
poprawy jakości życia osób starszych. 
Książka w sposób otwarty i wolny od 
stereotypów pokazuje życie człowieka 
w starości, zachęca do aktywnego 
życia mimo ograniczeń związanych 
ze starzeniem się. Jedną z bohaterek 
książki jest właśnie Krystyna Mazu-
równa, która mimo swoich 80 lat jest 
wzorowym przykładem tego, że mimo 
upływającego czasu można wciąż czer-
pać garściami radość z życia.

Ta niezwykle barwna, ekscentrycz-
na i intrygująca postać mająca wiele 
wcieleń i ról, urodziła się 20 stycznia 
1939 roku we Lwowie. Z wykształcenia 
tancerka klasyczna, choć zawsze bar-
dziej interesował ją taniec nowoczesny. 
W 1968 roku wyjechała z Polski do 
Paryża, gdzie pracowała jako solistka w 
teatrze tańca Casino de Paris, tańczyła 
z Josephine Baker i założyła własny 
zespół Ballet Mazurówna. Artystka 
zawsze lubiła zaskakiwać przełamy-
waniem konwencji i eksperymentami 
choreograficznymi. Tworzyła cho-
reografie m.in. dla Teatru Wielkiego 
w Łodzi i Teatru Żydowskiego w 
Warszawie oraz dla paryskiego teatru 
„Élysées Montmartre”. Tworzyła rów-
nież choreografie dla uczestników w 
telewizyjnym programie TVN You 
Can Dance – Po prostu tańcz. Kilka 

lat temu zasiadała w jury programu 
Polsatu “Tylko taniec”, ale stacja zdecy-
dowała się nie przedłużać z nią umowy. 
Od tego czasu wydała cztery książki 
autobiograficzne: Burzliwe życie tan-
cerki (2011), Moje noce z mężczyznami 
(2012), Ach ci faceci! (2016) i Nasi za 
granicą (2018).

Podczas uniejowskiego spotkania 
Monika Mularska – Kucharek popro-
wadziła rozmowę z artystką, która 
szczerze, dowcipnie i wdziękiem po-
dzieliła się ze słuchaczkami Uniwersy-
tetu Trzeciego Wieku wspomnieniami 
ze swej barwnej biografii. Mimo, że 
znana jest przede wszystkim ze swych 
fenomenalnych choreografii, na swoim 
koncie ma wiele zawodów – była m.in. 
szatniarką, bileterką, kierownikiem bu-
dowy, kelnerką i modelką w paryskiej 
Akademii Sztuk Pięknych. Podczas 
spotkania w Miejsko – Gminnym 
Ośrodku Kultury dała się poznać jako 
osoba energetyczna i posiadająca dość 
rzadko spotykaną cechę – umiejętność 
śmiania się z samej siebie. Artystka 
z wielkim dowcipem opowiadała o 
swoim byłym mężu, rodzinie i życiu w 
Paryżu, opowiadała m.in. swojej obsesji 
mieszkaniowej, wyjaśniła, dlaczego 
nie posiada samochodu. Wyjawiła 
również receptę na świetny wygląd 
i doskonałe samopoczucie. „Żyję, po 

Znana artystka w uniejowie 

prostu żyje, niczym się nie martwię. 
Wszystkim się cieszę i robię przyjemno-
ści sobie i innym, bo dawanie jest często 
przyjemniejsze niż branie”.

Na zakończenie spotkania artystka 
dała próbkę tańca, chętnie pozowała 
do zdjęć ze słuchaczkami 
uniwersytetu, podpisy-
wała swoją książkę „Ach 
ci faceci” będącą zbiorem 
refleksji i wspomnień 
o mężczyznach którzy 
odcisnęli jakiś ślad w 
życiu autorki, historii 
opowiedzianych z typo-
wym dla Mazurówny 
wdziękiem i przymru-
żeniem oka.

Dla słuchaczek uniwersytetu spo-
tkanie z artystką było bez wątpienia 
zastrzykiem pozytywnej energii, 
zachętą do czerpania radości z życia 
pomimo upływającego czasu. Wieczór 
bez wątpienia pokazał „Jak cieszyć się 

życiem”. 

ośrodek Kultury w uniejowie kuźnią talentów wokalnych
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Rozwiązanie krzyżówki z numeru 322: Co człowiek, to lekarz.

uŚMiecHnij się
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uŚMiecHnij się
* Ja jednak mam prawdziwe szczęście 
do kobiet!
- Na czym to polega?
- Że żadna nie chce wychodzić za 
mnie za mąż.

* * *
* Pewna blondynka martwiła się, że 
mechanik okaże się kolejnym naciąga-
czem. Z ulgą przyjęła wiadomość, że jej samochód wyma-
ga tylko wymiany płynu do kierunkowskazów.

* * *
* Elegancko ubraną panią zaczepia żebrak i prosi o pomoc 
fi nansową:
- Od kilku dni nic nie jadłem
- Mój Boże - wzdycha z zazdrością kobieta.
- Chciałabym mieć tak silną wolę.

* * *
* Po czym poznać, że faks został wysłany przez blondyn-
kę?
- Jest na nim znaczek pocztowy. 

* * *
* Szkot częstuje gości ziemniakami, chwaląc się, że pocho-
dzą z własnego ogródka.
- Przecież ty nie masz działki! - dziwią się goście.
- Nie, ale wykupiłem dla siebie miejsce na cmentarzu i 
tymczasem posadziłem tam kartofl e! 

* * *
* Jasio do taty policjanta: 
- Tato gdzie leży Afryka? 
Ojciec długo myśli, w końcu mówi: 
- Chyba niedaleko, bo u nas na komendzie pracuje mu-
rzyn i dojeżdża do pracy na rowerze. 

* * *
* - Jak mężczyźni defi -
niują podział obowiąz-
ków “pół na pół”?
- Ona gotuje - on je, 
ona sprząta - on bru-
dzi, ona prasuje - on 
gniecie... 

Oryginalne potrawy i porady kulinarne

ZUPA GULASZOWA
Składniki:
500 g ziemniaków 
500 g pieczarek 
150 ml czerwonego wina 
2.5 l bulionu warzywnego lub 
wody 
3 czerwone papryki 
2 cebule 
2 marchewki 
2 korzenie pietruszki 
2 ząbki czosnku 
2 łyżki koncentratu pomidoro-
wego 
2 liście laurowe 
1 łyżeczka ostrej papryki 
1 łyżeczka słodkiej papryki 
3 ziarna ziela angielskiego 
2 łyżki oleju 

Etapy przygotowania:
Mięso pokrój w średniej wielko-
ści kostkę. Pieczarki pokrój na 
ćwiartki (mniejsze sztuki na po-
łówki).W garnku o grubym dnie 
przysmaż pieczarki na oleju, po 
paru minutach przełóż je do mi-
seczki. Do garnka dodaj odrobinę 
oleju, wrzuć pokrojone drobno 
cebule i czosnek, a po paru mi-
nutach mięso i przyprawy (słodką 
i ostrą paprykę). Smaż przez kilka 
minut, dodaj czerwone wino. Po 
kilku minutach, gdy większość 
płynu wyparuje, do mięsa dodaj 
koncentrat pomidorowy, do-
kładnie wymieszaj. Dodaj bulion 
(ewentualnie wodę).Dodaj obraną 
marchew i pietruszkę oraz ziele 
angielskie, pokrojoną paprykę i 
liście laurowe. Zupę gotuj około 
40 minut, dodaj wcześniej przy-
smażone pieczarki oraz obrane i 
pokrojone ziemniaki. Dopraw do 
smaku i gotuj przez 45 minut (lub 
nawet dłużej, ważne, aby mięso 
było miękkie).Przed podaniem 
wyciągnij pietruszkę, nie będzie 
Ci już potrzebna. Marchew pokrój 
w plasterki i dodaj do zupy.

FASZEROWANE PAPRYCZKI Z 
CZOSNKOWYMI ZIEMNIAKAMI 
Składniki:
6 czerwonych papryk 
0,7 kg mięsa mielonego 
0,4 kg pieczarek 
2 cebule 
2-3 ząbki czosnku 
szklanka ryżu 
kostka rosołowa 
sól, pieprz, cząber 
dodatek: ziemniaki, 4-5 ząbków 
czosnku 
Etapy przygotowania:
Podsmażamy w garnku 2 cebule, 
dodajemy mięso mielone, drobno 
posiekany czosnek oraz pokrojone 
pieczarki. Gdy mięso będzie gotowe 
dodajemy szklankę ryżu i cały czas 

mieszamy, żeby się ryż zasmażył. 
W szklance gorącej wody rozpusz-
czamy kostkę rosołową i dodajemy. 
Dolewamy wody wg tego ile ryż 
przyjmie (min jeszcze 2 szklanki; 
1 szklankę wody można zamienić 
szklanką białego wytrawnego wina). 
Na koniec przyprawy wg smaku - 
sól, pieprz, cząber. Gdy ryż będzie 
prawie miękki odstawiamy garnek 
z ognia i wypełniamy papryczki. 
Pieczemy 45min na 180 stopni do-
póki papryczki zmiękną. Ziemniaki 
kroimy na pół, nacinamy z góry i 
wkładamy plasterki czosnku. Posy-
pujemy mieloną czerwoną papryką, 
solą i cząbrem i pieczemy ok. 50 min 
na 180 stopni. 

SERNICZKI Z TRUSKAWKAMI 
W PUCHARKACH 

Składniki:
600g twarogu mielonego na sernik 
6 łyżek cukru pudru 
300g truskawek 
12 podłużnych biszkoptów 
50ml syropu truskawkowego 
300ml śmietanki 30% 
wiórki czekoladowe i świeża mięta 
do dekoracji.                                                    
Etapy przygotowania:

Do twarogu dodajemy 4 łyżki cu-
kru pudru, dokładnie mieszamy. Z 
truskawek usuwamy szypułki (zo-
stawiamy kilka sztuk do dekoracji), 
kroimy je na mniejsze kawałki. 
Syrop truskawkowy rozrabiamy 
z 200 ml wody. Maczamy w nim 
biszkopty (4 sztuki zostawiamy 
bez moczenia), odkładamy. Kre-
mówkę ubijamy z 2 łyżkami cukru 
do uzyskania sztywnej piany.
W pucharkach układamy w dowol-
nej kolejności truskawki, biszkopty, 
twaróg, do wyczerpania składni-
ków. Na wierzch kładziemy bitą 
śmietanę. Dekorujemy truskaw-
kami, miętą, suchymi biszkoptami 
i wiórkami czekoladowymi. Przed 
podaniem chłodzimy. 
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W Wilamowie odbył się Turniej Wsi Gminy Uniejów. Tegoroczna rywalizacja sołectw cieszyła się wyjąt-
kową popularnością – w szranki o Złote Widły stanęło aż 9 miejscowości: Dąbrowa, Felicjanów, Góry, 
Lekaszyn, Ostrowsko, Wielenin, Wielenin Kolonia, Wilamów i Wola Przedmiejska. Po zaciętych zmaga-
niach turniejowych I miejsce zdobyła reprezentacja Wielenina, która otrzymała „Złote widły” i nagrodę 
pieniężną w wysokości 1.500 zł, II miejsce reprezentacja Wielenina Kolonii, z nagrodą w wysokości 1.000 
zł, natomiast III miejsce „na pudle” zajęła drużyna z Gór, która za swój wynik „zainkasowała” 500 zł. 
Pozostałe drużyny otrzymały nagrody w kwocie 300 zł za udział i podjęcie wyzwania. 

walczyli o... złote widły 
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Ozorków 

W centrum Ozorkowa wyremontowana miała zostać 
także ul. Obrońców Westerplatte. Jak tutaj przyjęta 
została decyzja radnych i ewentualna groźba braku 
remontu?

- Wydaje mi się, że specyfika naszego osiedla trochę 
różni się od warunków, jakie panują na gruntówkach przy 
których stoją domki jednorodzinne – uważa Dorota Ryk. 
- Owszem, ulica i chodniki wymagają modernizacji, ale 

MieSZKańcy chcą podwyżeK!
Perspektywa braku inwestycji wywołała duże 
emocje, szczególnie wśród mieszkańców tych 

ulic, które w tym roku miały być remontowane. Ostatnia 
decyzja lokalnego samorządu ws. opłat za śmieci nie 
wszystkim przypadła do gustu. Choć zdarza się to nie-
zwykle rzadko, ale niektórzy apelują do władz i żądają 
podwyżek. O co chodzi? 

- Już ponad 40 lat czekamy na remont ul. 
Morelowej – mówi Marcin Kopczyński. - W 
ub. roku podciągnięty tu został gaz, a w tym 
roku Morelowa miała zostać wyasfaltowana. 
Mieliśmy to obiecane. Moim zdaniem radni 
powinni przede wszystkim mieć szersze 
spojrzenie i uwzględnić to, że w kasie może 
przez ich decyzje zabraknąć pieniędzy. Ja 
bym wolał, aby śmieci zdrożały i żeby nasza 
ulica w końcu została wyremontowana. 

Podobnego zdania jest również następny 
mieszkaniec gruntówki na „Owocowym 
osiedlu”. 

- Jak długo jeszcze mamy czekać? - pyta Jan Ławniczak. - Jestem przekonany, że kwestia dot. 
remontu ulicy jest na osiedlu najważniejsza. Śmieci i tak zdrożeją, bo nie ma innego wyjścia. 
Każdy tutaj powiedziałby, że gdyby miał płacić więcej za śmieci, ale miałby pewność, że More-
lowa zostanie w tym roku wyremontowana, to bez wahania zgodziłby się na taką podwyżkę.

Całe zamieszanie związane jest z tym, że radni podczas 
niedawnej sesji miejskiej nie zgodzili się na podniesienie 
cen za śmieci. Opłaty, póki co, pozostają na tym samym 
poziomie – za śmieci segregowane 10 zł, niesegregowane 
20 zł. Burmistrz Jacek Socha, który nie ukrywa zaskocze-
nia takim obrotem sprawy, zapowiedział zahamowanie 
procesu inwestycyjnego w mieście. Włodarz Ozorkowa 

argumentuje, że pieniądze, kosztem inwestycji, trzeba 
będzie przeznaczyć na dofinansowanie gospodarki 
odpadami. 

Prawdopodobnie gruntówki – ul. Morelowa i Konopnickiej a 
także ul. Westerplatte, nie będą remontowane. Sprawdziliśmy 
jakie są nastroje mieszkańców tych ulic. 

Na nieutwardzonej ul. Konopnickiej nastroje mieszkań-
ców są złe. 

- Słyszeliśmy o takiej możliwości, że ulica nie będzie re-
montowana z uwagi na przesunięcie środków na „śmieciowe 
cele”. Tak nie powinno być. Dla nas decyzja radnych nie jest 
korzystna. Jeżeli taka jest zależność, to my chcemy podwyżki 
za śmieci – mówią Iwona i Piotr Brzozowscy. - Jesteśmy 
przekonani, że nasi sąsiedzi wyrażają podobną opinię. 

To prawda. Mieszkańcy, z którymi rozmawialiśmy, nie 
widzą problemu, jeśli mieliby zapłacić więcej za śmieci. 

- Na nieutwardzonej części Konopnickiej ciężko się 
mieszka. W czasie opadów deszczu jest dużo błota. Trzeba 

chodzić w gumiakach, albo mieć chusteczki w 
kieszeni i wycierać buty za torami, gdzie ulica ma 
już asfalt. Oczywiście, że wolałabym dopłacić do 
śmieci i mieszkać normalnie – słyszymy od Elżbiety 
Sobińskiej. 

- Podczas roztopów grzęzawisko jest tak duże, 
że nawet wózkiem nie da się przejechać. To jest 
koszmar – dodaje Magdalena Różalska, kolejna 
mieszkanka ul. Konopnickiej. 

teren wokół bloków jest utwardzony. 
Jak pada deszcz, nie wchodzi się w 

błoto. Z drugiej strony miasto powinno 
inwestować w takie osiedla. Dlatego by-
łabym skłonna zapłacić więcej za śmieci 
i doczekać szybkich prac inwestycyjnych 
na Obr. Westerplatte.

Zofia Miksa z jednoznaczną odpowie-
dzią miała problem. 

- Mam niską emeryturę i każda 
podw yżka jest  d la  m n ie  ba rdzo 
odczuwalna. Cieszę się więc, że nie 
będę musiała płacić więcej za śmieci. 
A jeśli chodzi o niezbędne remonty. 
Chciałabym, żeby chodniki były pro-
ste, a w jezdni nie było dziur. Wiem, 
że na to potrzeba dużo pieniędzy. To 
trudny temat.

Burmistrz Ozorkowa na czwartkowej 
sesji zamierza ponownie powrócić do 
sprawy opłat za śmieci. 

(stop) 

- Na remont Morelowej 
czekamy od ponad 40 lat 
– mówi M. Kopczyński 

- Gaz już jest. Teraz pora na asfalt – słyszymy od J. 
Ławniczaka 

- Nie mamy 
nic przeciwko 
podwyżce – 

mówią państwo 
Brzozowscy 

E. Sobińska mówi 
o niedogodnościach 
na ul. Konopnickiej 

- Zgodziłabym 
się na podwyżki. 
Miasto powinno 

inwestować – 
mówi D. Ryk

- To jest trudny temat – usłyszeliśmy od Z. Miksy

- Spacer 
z małym 

dzieckiem na 
takiej ulicy, to 

udręka – uważa 
M. Różalska 



1125 LUTEGO 2019
Nowy
Tygodnik
RegionalnyMIeszKanIec KOnTra PrzedsIębIOrsTwO 

Ozorków 

Ozorków 

m
at

er
ia

ł p
ro

m
oc

yj
ny

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

Półroczny chłopczyk, o chorobie 
którego pisaliśmy w ubiegłotygo-
dniowym numerze, przeszedł w 
Instytucie CZMP w Łodzi skompliko-
waną operację. Tuż po operacji trafi ł 
na OIOM w stanie krytycznym. Na 
szczęście lekarzom udało się zaże-
gnać bezpośrednie zagrożenie życia. 

- Synek w dalszym ciągu przebywa 
na intensywnej terapii – mówi Alek-
sandra Pawlak z Ozorkowa, mama 
Antosia. - Najgorzej było tuż po ope-
racji, stan był krytyczny. We wtorek 
Antosia odłączono od respiratora. 
Było trochę lepiej. Niestety następnej 
nocy znów spadły saturacje. Antoś 
dostał morfinę. Operacja polegała 
na zrobieniu centralnego zespolenia 
systemowo – płucnego w celu pobu-
dzenia tętnic płucnych do wzrostu. 
Była niezwykle trudna. Trwała po-
nad 4 godziny. Trzeba było podłączyć 
synka do sztucznego serca. Miał także 
przetoczoną krew. 

Pani Aleksandra tłumaczy, że opera-
cja była pierwszym etapem ratowania 
życia Antosia. Jednak najważniejsza 

Czy w tym roku dzieci 
będą mogły pobawić 

się na placu zabaw przy SP nr 5? 
Problem z nieczynnym placem jest 
od kilku lat. Niedługo wiosna i ro-
dzice mają nadzieję, że ich pociechy 
w końcu będą mogły skorzystać z 
urządzeń na świeżym powietrzu 
przy szkole. 

- Niestety, ten plac zabaw jest fak-
tycznie naszą bolączką – mówi Beata 
Malinowska, dyrektor SP nr 5. - Już 
upłynęło ponad 10 lat od momentu, gdy 
plac został wadliwie wybudowany a 
później nie mogliśmy wyegzekwować 
prac w ramach gwarancji. Podejmo-
waliśmy już kilka prób związanych 
z pozyskaniem środków na remont. 
Ostatnia taka próba, to zgłoszenie prac 

Bezprecedensowy 
konfl ikt pomiędzy Jac-

kiem K. (nazwisko do wiadomości 
red.) a zarządem Ozorkowskiego 
Przedsiębiorstwa Komunalnego roz-
strzyga policja wraz z prokuraturą. 
To pierwsza taka sprawa i jak do tej 
pory jedyna w mieście. Mężczyzna 
twierdzi, że system związany z opła-
tami za wodę nie jest sprawiedliwy. 
Dlatego poszedł do prokuratury 
przeciwko OPK i złożył zawiado-
mienie o przekroczeniu uprawnień, 
niedopełnieniu obowiązków i oszu-
stwie na szkodę najemców.

Jacek K. jest lokatorem jednego z 
komunalnych budynków. Zdecydował 
się na „wojenkę” z przedsiębiorstwem 
komunalnym 3 lata temu. Systematycz-
nie gromadził materiały i dowody – jak 
twierdzi – na oszukańczy system opłat. 

- Zdecydowałem się na podjęcie tak 
radykalnych kroków, bo nie mogłem 
już patrzeć na to bezprawie. Trzeba 

antoŚ był oPeroWany
operacja ma się odbyć poza granicami 
naszego kraju – we Włoszech lub Sta-
nach Zjednoczonych. Koszt operacji 
w USA to niewyobrażalnie wysoka 
kwota prawie 7 mln zł. 

Antoś ma niezwykle rzadko spoty-
kaną wadę serca. Choroba malca pole-
ga na tym, że połączenie systemowo
-płucne jest niewystarczające, aby serce 
oraz płuca dziecka były odpowiednio 
dotlenione. Chłopczyk nawet przy 
niewielkim wysiłku zaczyna sinieć 
a na koniec zaczynają się trudności z 
oddychaniem.

(stop)

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%’ 

wpisać “2020 pomoc dla Antosia Trębińskiego”

bolączka „piątki”

naprawczych tego placu do Budżetu 
Obywatelskiego. Projekt nie przeszedł. 
Nie załamujemy jednak rąk i wierzę, że 
w tym roku uda nam się wyremonto-
wać chociaż część urządzeń na placu 
zabaw. Niektóre trzeba będzie rozebrać. 

Póki co, plac zabaw otoczony jest 
zabezpieczającą taśmą. 

(stop)

do prokuratury przeciwko opK
ukrócić te złodziejskie praktyki stoso-
wane w Ozorkowie, które polegają na 
zupełnie nieczytelnych opłatach pobie-
ranych przez komunalkę za wodę  – nie 
przebiera w słowach Jacek K. 

Mieszkaniec nie zgadza się na doli-
czanie do komornego zaliczek za wodę. 

- Główny problem polega na tym, 
że Ozorkowskie Przedsiębiorstwo 
Komunalne nie pobiera opłat za 
rzeczywisty stan zużycia wody wg 
wskazań wodomierza zainstalowa-
nego w lokalu. Pobierane są zaliczki 
na poczet zużycia wody a potem 
wystawiane niezrozumiałe rozlicze-
nia – dodaje mężczyzna. - Uważam, 
że jeżeli dana rodzina ma w lokalu 
zainstalowany wodomierz, to po-
winna płacić co miesiąc na bieżąco 
za wodę faktycznie zużytą. A system 
zaliczkowy rodzi ogromne trudności. 
Po prostu nie idzie się połapać w tym 
co przysyła OPK. 

„OPK Sp. z o.o. dostarcza wodę do 

lokali mieszkalnych w Ozorkowie na 
podstawie umowy zawartej z gminą 
miasto Ozorków jako właścicielem 
nieruchomości komunalnych. Spółka 
wystawia fakturę za zużycie wody 
na podstawie wskazań wodomierza 
głównego. Jednocześnie na podsta-
wie umowy o zarządzanie nieru-
chomościami komunalnymi spółka 
działając jako zarządca nieruchomo-
ści dokonuje w imieniu i na rzecz 
GMO rozliczeń za zużytą wodę z 
najemcami tych nieruchomości. Roz-
liczenie odbywa się na podstawie zain-
stalowanych wodomierzy lokalowych 
(podliczników) lub w przypadku ich 
braku na podstawie ryczałtu. W lokalu 
pana K. zainstalowany jest licznik indy-
widualny. W zasobach komunalnych 
od lat funkcjonuje kwartalny okres 
rozliczenia zużycia wody. Zaliczki w 
okresie rozliczeniowym ustalane i na-
liczane są na podstawie zużycia wody 
w poprzednim kwartale. Najemca 

zobowiązany jest wnosić zaliczki za 
wodę oraz czynsz za najem mieszkania 
miesięcznie. Odczyt wodomierza u 
pana K. odbywa się na koniec każdego 
kwartału. Rozliczenie odbywa się w 
miesiącu następnym po kwartale. W 
przypadku powstania nadpłaty najem-
ca ma prawo pomniejszyć należności 
z tytułu bieżących opłat w miesiącu w 
którym następuje rozliczenie natomiast 
w przypadku wystąpienia niedopłaty 
najemca obowiązany jest do wpłaty 
powstałej różnicy. OPK Sp. z o.o. infor-

muje, że przyjęty system rozliczania 
wody jest powszechnie stosowany w 
budynkach wielorodzinnych na tere-
nie całej Polski. Informujemy, że OPK 
nie posiada wiedzy o postępowaniu 
lokatora i informuje, że spółka składała 
wyjaśnienia na okoliczność wystąpie-
nia komisariatu policji w Ozorkowie 
w sprawie rozliczania za zużytą wodę” 
- czytamy w informacji przesłanej 
przez Ozorkowskie Przedsiębiorstwo 
Komunalne.

(stop)

Pan Jacek złożył do prokuratury zawiadomienie przeciwko OPK
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Urząd gminy 
przygotowuje 

się do zmiany w miejscowym pla-
nie zagospodarowania przestrzen-
nego. Władze w wywieszonych 
obwieszczeniach informują też o 
tym, że sporządzana jest prognoza 
oddziaływania na środowisko na-
turalne. Powodem są najprawdo-
podobniej planowane inwestycje o 
których mieszkańcy mówią bardzo 
negatywnie. 

- Czy nasze władze potrafią przycią-
gnąć do gminy jedynie „śmieciowych 
inwestorów” - pyta jeden z mieszkań-
ców (personalia znane red.). - Sprawa 
dzikiego wysypiska śmieci, przy ul. 
Jasnej, nie została jeszcze zakończona a 
już dowiadujemy się o kolejnym truci-
cielu. Blisko tego składowiska podobno 
powstać ma zakład przetwarzający 

Dostarczanie przesy-
łek to drażliwa kwe-

stia. Listonosze wykorzystują do 
tego celu różne środki transportu. 
Przeważnie są to rowery. Niektórzy 
zwracają uwagę na fakt, że często 
taki rower wraz z przesyłkami jest 
pozostawiony bez żadnego zabez-
pieczenia. 

Już nie raz redakcja była informo-
wana przez czytelników, że przesyłki 
przewożone rowerami przez listono-
szy są narażone na kradzież. 

- Ja rozumiem, że listonosz nie będzie 
zabierał roweru wraz z korespondencją 
na przykład na 4. piętro bloku. Ale po-
zostawienie roweru z korespondencją 
kilkanaście metrów od budynku w 
którym mieszka adresat, to już przesa-
da – mówi pan Piotr. - Mieszkam przy 
ul. Mielczarskiego i często widzę, że 
dochodzi do takich sytuacji. 

Warto wspomnieć, że Poczta Pol-
ska szykuje rewolucyjną zmianę i 
zamierza zastąpić służbowe rowery 
pojazdami elektrycznymi. Na razie 
samochody elektryczne są testowane 
jedynie w dwóch województwach 
– mazowieckim i łódzkim, w ich 
największych miastach, w tym w 
Łodzi i Warszawie. Nie wiadomo 
kiedy zastąpią pocztowe rowery w 
innych częściach kraju. Obok samo-
chodów do dyspozycji listonoszy 
będą również elektryczne skutery i, 
co powinno cieszyć, również rowery 
oraz małe pojazdy. Wszystkie pojaz-
dy zostały dostarczone przez ośmiu 
producentów, zaś wśród nich ma 
zostać wyłoniony jeden. 

(stop)

Dość często – jak infor-
mują nasi czytelnicy 

– można przy ul. Konstytucji 3 Maja 
zobaczyć małego chłopca, który 
kieruje quadem. Przekazane redakcji 
informacje potwierdziły się kilka 
dni temu, gdy nasz reporter rzeczy-
wiście zobaczył niepełnoletniego 
„rajdowca”. Dziecko zrobiło quadem 
kilka kółek wokół garaży. 

Jeszcze przez dwa 
tygodnie, na zlece-

nie miasta, trwać ma przycinka 
drzew. 

- Dziennie, przy sprzyjającej po-
godzie, możemy przyciąć prawie 
sto drzew. Do przycięcia mamy ich 
w sumie prawie tysiąc – mówi jeden 
z pracowników. - Do dyspozycji 
mamy nie tylko drabiny, ale też 
wysięgnik. 

(stop)

tysiąc drzew do przycięcia 

Korespondencja bez nadzoru

Quadem po osiedlu
Nie  wsz ys c y  z d a ją  s ob ie 

sprawę, że aby kierować czte-
rokołowcem lek k im, t rzeba 
posiadać prawo jazdy katego-
rii AM. Z tymi uprawnieniami 
można również poruszać się 
motorowerem. Kategorię AM 
można uzyskać, mając skoń-
czone 14 lat. 

(stop)

planowana inwestycja niepokoi mieszkańców 

Do dziś na terenie wysypiska 
znajduje się wiele odpadów, w tym 
zagrażających zdrowiu 

plastikowe butelki na olej 
napędowy. Uważam, że 
jest to skandal. Na polach 
uprawnych nie powinno 
być tego typu inwestycji. 
Niedawno jeden z innych 
inwestorów na tamtym 
terenie stworzył plantację 
ekologicznej borówki. Czy 
teraz te owoce będą rosły 
obok takiego zakładu?

Do urzędu wysłaliśmy 
mailem pytania. Czy 
faktycznie w Parzęcze-
wie powstanie wkrótce 
zakład przetwarzający 
plastik na olej napędowy? Miejscowa 
władza póki co milczy. Odpowiedz 
nie otrzymaliśmy. Jednak pod koniec 
ub. roku władze gminy potwierdzi-
ły, że do urzędu wpłynął wniosek 
o wydanie decyzji środowiskowej 
dla przedsięwzięcia pn. „Budowa 
zakładu produkcji olejów z tworzyw 
sztucznych wraz z niezbędną infra-
strukturą”. 

Gmina ma obowiązek przepro-
wadzić postępowanie, mające na 
celu zbadanie oddziaływania danej 
inwestycji na środowisko i czy jest 
ona zgodna z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego. 

To nie jedyna kontrowersyjna in-
westycja w gminie Parzęczew o której 

mówią mieszkańcy. 
Rozpoczęło się także postępowanie 

administracyjne odnośnie inwestycji 
w Różycach, która polegać ma na 
budowie linii technologicznej do 
produkcji nawozu organicznego lub 
polepszacza gleby z zagęszczonych 
osadów ściekowych i innych odpa-
dów pochodzenia organicznego. 
Wniosek o wydanie decyzji środo-
wiskowej w tej sprawie wpłynął do 
urzędu gminy w maju 2018 r. 

Dodajmy, że do tej pory miejscowej 
władzy nie udało się wyegzekwować 
na właścicielu usunięcia niebezpiecz-
nych odpadów z terenu dzikiego 
wysypiska. 

(stop)

Czy przy ul. Jasnej powstanie zakład 
przetwarzający plastik na olej 
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Miejski Ośrodek Kultury w Ozorkowie 

Wystawa fotograf i i  
Jana Cholewczyńskiego 

5 marca 2019 , godz. 16.00  

ul . Wyszyńskiego 43 a, 95-035 Ozorków, tel. 42 710 31 18/19 www.mokozorkow.pl 

Wystawa czynna do 30 kwietnia 2019 roku  

Wstęp wolny  

„Tajlandia” 

To jedna z bardziej 
zanieczyszczonych 

ulic w mieście. Puste butelki po 
alkoholu irytują przechodniów. 
Nasi czytelnicy podkreślają, że 
komunalne służby powinny bar-
dziej przyłożyć się do pracy w tym 
rejonie Ozorkowa. 

Duży wykop przed 
przedszkolem nr 4 wzbudził nasze zainteresowa-nie. Rozmawialiśmy z robotni-kami, którzy niechętnie mówili o inwestycji zasłaniając się bra-kiem informacji. W końcu re-porter usłyszał o budowie myjni samochodowej. Ta informacja zaskoczyła dyrektor PM. 

Kilka dni temu koparka rozpo-częła pracę naprzeciwko przed-szkola. Rodzice maluchów z za-ciekawieniem przyglądali się robotom. 
- Ciekawe, co tu powstaje tak blisko przedszkola – pytała jedna z ozorkowianek. 
Nie było łatwo to sprawdzić. 
- My niewiele wiemy – usły-szeliśmy od robotników. - Kazali kopać, to kopiemy. Dziś nie ma inwestora.

18 lutego został ponownie ogło-
szony przetarg na modernizację 
ul. Łęczyckiej w Ozorkowie. Prze-
budowa rozpoczyna realizację II 
etapu zadania pn. „Przebudowa 
układu komunikacyjnego w celu 
zapewnienia bezpośredniego po-
łączenia ze strategicznymi centrami 
logistycznymi”. 

Po raz pierwszy przetarg ogłoszono 
blisko 1,5 roku temu, niestety, nie udało 
się wyłonić wykonawcy, ponieważ 
kwoty zaproponowane przez ofe-
rentów znacznie przekraczały środki 
zabezpieczone na ten cel w budżecie 
Ozorkowa i powiatu zgierskiego.

Przypomnijmy; przebudowa ulic: 
Łęczyckiej, Traugutta, Żeromskiego, 
Stypułkowskiego stanowi II etap 
inwestycji, w ramach której w I etapie 
przebudowano w 2017 r. i 2018 r. ul. 
Południową, Maszkowską, zbudowa-
no nowy most na ul. Południowej i 
dwa ronda.

 „Przebudowa układu komunika-
cyjnego” to zadanie realizowane w 
partnerstwie z powiatem zgierskim 
i dofinansowane w 85% z funduszy 
unijnych w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa 
Łódzkiego na lata 2014 – 2020. 

Na II etap inwestycji oba samorządy 
miały w swoich budżetach, jako wkład 
własny, zabezpieczone po 2 mln 153 
tys. zł, jednak w 2018 r. okazało się, 
że koszty przebudowy samej tylko 
ul. Łęczyckiej będą znacznie wyższe. 
Miasto już w tamtym roku było gotowe 
do zwiększenia środków na ten cel, 
jednak powiat zgierski nie zdecydował 
się na takie rozwiązanie. Trzeba tu za-
znaczyć, że w przypadku zaniechania 
przebudowy Traugutta, Żeromskiego, 
Stypułkowskiego i Łęczyckiej i miasto 
i powiat musiałyby oddać po 4 mln zł 
przyznane z funduszy unijnych dofi-
nansowania.

Burmistrz Jacek Socha nie zamierzał 
rezygnować z realizacji II etapu inwe-
stycji i zdecydował o wprowadzeniu do 
budżetu na 2019 r. dodatkowych ponad 
2 mln zł na to zadanie, a rada miejska 
przyjęła uchwałę w tej sprawie.  

Ostatecznie powiat zgierski także 
postanowił wygospodarować w swoim 
budżecie dodatkowe pieniądze na ten cel, 
a radni powiatowi przyjęli uchwałę w tej 
sprawie na styczniowej sesji.

- Rozmowy w sprawie zwiększenia 
środków w budżecie powiatu do 
kwoty zgodnej z aktualnym koszto-
rysem inwestorskim nie były łatwe, 
ponieważ dotyczyły niebagatelnej 
sumy - dodatkowych ponad 2 mln zł, 
czyli w sumie zabezpieczenia 4 mln 
336 tys. zł – mówi radny powiatowy 
Dominik Gabrysiak.– Wielokrotnie 
podkreślałem na sesjach rady powiatu, 
jak ważna dla mieszkańców Ozor-
kowa jest ta inwestycja, a rezygnacja 
z niej będzie się wiązać ze zwrotem 
dofinansowania w wysokości ponad 
4 mln zł ze strony starostwa i ponad 
4 mln zł ze strony miasta. Ostatecznie 
zarząd powiatu dostrzegł potrzebę 
dokończenie inwestycji, której jest part-
nerem, i wprowadził konieczną kwotę 
do budżetu 2019 r.

Ul. Łęczycka zostanie przebudo-
wana od skrzyżowania z ul. Rolną do 
skrzyżowania z ul. Stypułkowskiego 
(odcinek o długości ok. 1,5 km). Zostaną 
zbudowane zjazdy do posesji, chodniki 
i ścieżka rowerowa, krawężniki, kanali-
zacja deszczowa, przejścia dla pieszych, 
przepusty i oświetlenie uliczne.

- Dokończenie przebudowy ukła-
du komunikacyjnego jest bardzo 
ważne dla Ozorkowa – mówi bur-
mistrz Jacek Socha. – Chcieliśmy 
zrealizować to zadanie zgodnie z 
planem, w 2018 r., jednak tak duży 
wzrost kosztów materiałów i usług 
budowlanych oraz spowodował 
przesunięcie inwestycji na ten rok. 
Mam nadzieję, że obecnie ogłoszo-
ny przetarg uda się rozstrzygnąć i w 
tym roku mieszkańcy doczekają się 
przebudowy kolejnych ulic. 

Oferty w ogłoszonym 18 lutego prze-
targu można składać do 5 marca 2019 r. 
Jeśli uda się wyłonić wykonawcę, prace 
rozpoczną się na przełomie kwietnia i 
mają, a ich zakończenie zaplanowano 
na listopad 2019 r. 

bałagan na kupieckiej 

Są pieniądze na przebudowę Łęczyckiej dyrektor przedszkola zaskoczona 
Nie dal iśmy za 

wygraną i po dłuż-
szej rozmowie do-
wiedzieliśmy się, że 
przy przedszkolu 
powstanie samocho-
dowa myjnia. Beata 
Dobrzyńska, dyrek-
tor PM nr 4, nie kryła 
zaskoczenia. 

- Ja też pytałam o tę 
inwestycję. Robotnicy 
powiedzieli mi tylko, 
że kopią, aby podłączyć kanalizację. Jednak o myjni nic nie mówili. 

Dyrektor następnego dnia po naszej wizycie rozmawiała z inwe-storem. 
- Faktycznie, przy przedszkolu będzie myjnia. Przyznam, że nie jest to dobra informacja. Obawiam się o bezpieczeństwo dzieci, na pewno taka działalność wiąże się 

z dużym ruchem aut. Szkoda, że inwestor nie poinformował nas wcześniej o swoich zamiarach. Oczywiście ma prawo do takich prac, bo myjnia będzie na pry-watnej działce. Mam nadzieję, że ta działalność nie będzie uciążliwa.
(stop)
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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

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

Kierowca C+E
Prawo jazdy kat. C+E, kurs na 
przewóz rzeczy
Jacek Pietrzak Transport
Smolice 20
99-150 Grabów 
Tel: 607-680-317

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
Pracodawca oferuje  szkolenia 
dla  kandydatów w celu zdobycia 
niezbędnych kwalifikacji do 
podjęcia pracy.
„Ameco” Jacek Tomczak i spółka
Romartów 14B, 
99-335 Romartów
Tel: 501 647 714

Operator prasy krawędziowej CNC
Doświadczenie na stanowisku 
operatora maszyn CNC
Pracodawca oferuje  szkolenia 
dla  kandydatów w celu zdobycia 
niezbędnych kwalifikacji do 
podjęcia pracy.
„Ameco” Jacek Tomczak i spółka
Romartów 14B, 
99-335 Romartów
Tel: 501 647 714

Młodszy monter / monterka
Wykształcenie podstawowe, 
podstawowa obsługa komputera 
Randstad Polska Sp.zo.o. 
Al. Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa
Praca w Smolicach koło Strykowa
Tel: 501 327 839

Opiekunka dziecięca
Wykształcenie średnie lub 
wyższe, umiejętność pracy 
z dziećmi, organizacja pracy 
własnej, mile widziane 
doświadczenie zawodowe
Fundacja Edukacji Przedszkolnej
Pl. Św. Macieja 2
50-244 Wrocław
Miejsce pracy: ul. Osiedlowa 2
99-100 Łęczyca
Tel: 513-044-268

Pielęgniarka w żłobku
Dyplom ukończenia szkoły 
pielęgniarskiej
Fundacja Edukacji Przedszkolnej
Pl. Św. Macieja 2
50-244 Wrocław
Miejsce pracy: ul. Osiedlowa 2
99-100 Łęczyca
Tel: 513-044-268

Szef kuchni
Wykształcenie średnie 
gastronomiczne, umiejętności 
gastronomiczne, książeczka 
sanepidowska, mile widziane 
doświadczenie zawodowe
PPHU „Agro – Mon”
Monika Denarska 
Borki 81, 99-100 Łęczyca
Tel: 603-555-446

Robotnik budowlany
Doświadczenie zawodowe w 
zawodzie robotnik budowlany
Usługi Remontowo-Budowlane 
BOGDAN KORDEK
Przeczyca 140,
39-230 Przeczyca
Tel: 602 584 680
Praca na terenie kraju

Kosmetyczka
Wykształcenie policealne: 
technik usług kosmetycznych, 

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

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

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

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

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

SINGER – szyjąca, na pedał – 
sprzedam. Maglownica domowa 
na korbę – sprzedam. 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 dom w Ozorkowie 
83mkw, działka 1016mkw - 2 po-

koje, kuchnia, łazienka, wc, bud. 
gospodarcze. Tel.: 513-918-135

Sprzedam silos 50 t. zbożowy, 
płaskodenny. 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 własno-
ściowe 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 Ozor-
kowie. Tel.: 42 277-25-94

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

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

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

Sprzedam działkę budowlano
-produkcyjną przy trasie Gost-
ków-Poddębice w miejscowości 
Tur. Tel.: 603-044-492

umiejętność wykonywania 
zabiegów: manicure, pedicure, 
wykonywanie zabiegów na 
twarz, henna, mile widziane 
doświadczenie zawodowe
Studio Urody „Monika”
Monika Witczak
Ul. Dworcowa 6, 99-100 Łęczyca
Tel: 603-650-657

Pracownik pizzerii
Chęć do pracy

M&M Maciej Pracownik
Ul. Ks. Kardynała Wyszyńskiego  
40
95-035 Ozorków
Tel: 500-831-561

Piekarz/ ciastowy
Umiejętność urabiania ciast
Piekarnia Stanisław Kaźmierczak
Leźnica Mała 27A, 
99-100 Leźnica Mała
Tel: 24 721 18 21
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Niezwykle cenne warzywo, które 
jest przyczyną niejednego kon-
fl iktu: mamy marzą, by dzieci się 
nimi objadały, dzieci marzą, by 
brukselka zniknęła. Dlaczego bu-
dzi taką niechęć u najmłodszych i 
czy są sposoby aby ją przełamać?

Jak ją przygotować?
Dzieci zarzucają brukselce, że 

jest gorzka. Ważne, by była goto-
wana krótko, inaczej miniaturowe 
kapustki wypłuczą cały zestaw 
cennych dla zdrowia składników 
do wody. Brukselkę wrzucamy do 
wrzątku i gotujemy kilka minut, 

Czy kawa rozpuszczalna ma pra-
wo pobudzić organizm? Niejed-
nokrotnie fi liżanka kawy ratowa-
ła nas przed zmęczeniem. Pijemy 
ją aby poczuć więcej energii, dla 
przyjemności bądź na spotka-
niach towarzyskich. Czy kiedykol-
wiek jednak zastanawialiście się, 
co tak naprawdę zawiera w sobie 
kawa rozpuszczalna?

Nie da się ukryć – żeby móc 
delektować się smakiem kawy 
rozpuszczalnej, ta musi najpierw 
przejść szereg skomplikowanych 
procesów produkcyjnych. Ziarna 
kawowca poddaje się rozkruszeniu, 
a następnie przepuszczeniu przez 
strumień gorącej wody o bardzo 
wysokim ciśnieniu. Powstaje eks-
trakt, który poddaje się dodatkowe-
mu czyszczeniu, fi ltrowaniu, a na 
końcu suszeniu. Aby móc uzyskać 
kawę rozpuszczalną w postaci 
granulek, niezbędne jest zaparzenie 
powstałego ekstraktu, a następnie 
wtłoczenie go wraz z gorącym 

Brytyjczycy szacują, że nadmierne spożycie soków owocowych 
może być przyczyną próchnicy nawet u 25 proc. małych dzieci. 
Podkreślają także, że wypicie soku jest dla zębów malucha dużo 
bardziej szkodliwe niż zjedzenie świeżego owocu. 

Taki napój jest bowiem skoncentrowany i łatwiej osadza się na szkli-

wie. Niepokojący jest również fakt, że cukier pochodzący z owoców 

mocniej niszczy zęby niż najczystszy cukier, czyli rafi nowany. Z pew-

nością dla wielu zaskoczeniem będzie również wynik eksperymentu 

przeprowadzonego przez Akademię Dentystyczną w Instytucie Karo-

lina w Sztokholmie. Szwedzcy naukowcy umieścili mleczne zęby, które 

wypadły 6 letnim maluchom, w kilku rodzajach kwaśnych napojów, w 

tym w świeżo wyciskanych sokach owocowych i Coca-Coli. Efekt był 

zaskakujący – płyny o pH niższym niż 5,5 w zastraszającym tempie 

niszczyły szkliwo. Niechlubny prym w tym zestawieniu wiodły właśnie 

soki owocowe i wody smakowe, w przypadku, których zauważono 

11-procentowy ubytek szkliwa. W przypadku Coca-Coli był on mniejszy.
Jak zatem spożywać sok owocowy, aby nie narazić siebie i zębów na 

nieprzyjemności? – Jeśli już musimy napić się soku najlepiej połączmy 

go z posiłkiem zawierającym wapń, który zneutralizuje kwas. Starajmy 

się także, aby nie spożywać więcej niż 150 ml soku owocowego dziennie. 

Dzięki temu nie tylko zadbamy o stan zębów, ale także zapobiegniemy 

otyłości, chorobom serca czy obciążeniom wątroby – twierdzą naukow-

cy i radzą, aby soki w codziennej diecie zastąpić wodą mineralną i mle-

kiem. Jeśli jednak się to nie uda pamiętajmy, aby bezpośrednio po wypi-

ciu soku czy spożyciu 
owoców odczekać 
co najmniej 2 godzi-
ny ze szczotkowanie 
zębów. Szkliwo po 
takim posiłku jest 
bowiem zmiękczone 
i wyjątkowo narażo-
ne na uszkodzenia. 
W celu usunięcia 
części cukrów najle-
piej więc przepłukać 
zęby wodą lub sko-
rzystać z gumy do 
żucia.

To będzie ci potrzebne - szczot-
ka, grzebień, ręczniki, masecz-
ka do twarzy, zioła, gorąca 
woda. 

Zwiąż włosy, tak aby nie spadały 
na twarz. Jeżeli masz krótkie 
załóż opaskę. Połóż wilgotny 
cie pły ręcznik na twarz i po-
zostaw go przez kilka mi-
nut. Zdejmij ręcznik i 
umyj t  warz żelem 
do mycia twarzy 
odpow ied n i m 
d o  s w o j e g o 
typu twarzy. 
D o  g a r n k a 
n a l e j  wo dy 
i dod aj zioła 
odpowiednie 
d o  t w o j e g o 
rod zaju  skó -
ry oraz ole jek 
aromatyczny. Np. 
rumianek, nasiona 
kopru włoskiego i róża 
są doskonałą kompozycją 
dla skóry suchej, rozmaryn le-
karski, lawenda i mięta pieprzo-
wa pomocne są dla tłustej skóry. 
Zagotuj wodę wraz z ziołami i 
zestaw z gazu.  Nałóż ręcznik na 
głowę, pochyl się nad garnkiem 
i pozwól, aby para otulała twoją 

twarz przez około 5-10 minut lub 
dłużej jeżeli masz ochotę. Po skoń-
czeniu z „parówką” nałóż na twarz 
dobraną odpowiednio mase czkę. 
Pamiętaj, aby unikać nakładania 
maseczki wokół oczu. Połóż się 
na plecach i zrelaksuj czekając 
aż maseczka zaschnie. Na oczy 

połóż plaster ki świeżego 
ogórka. Umyj dokład-

nie twarz, aby nie 
pozostawić resz-

tek maseczki. 
Na koniec we-
trzyj w twarz 
tonik, a po-
t e m  k  r e m 
nawilżający. 

Wskazówki
Maseczkę do 

t warz y mo-
żesz kupić go-

 tową, ale również 
możesz ją zrobić w 

domu. Musisz też prze-
testować różne rodzaje ziół, 
dopytaj w sklepie zielarskim, 
aby znaleźć zioła najbardziej 
odpowiednie dla twojej cery. 
Unikaj toników zawierających 
alkohol, mogą one przesuszyć 
nawet tłustą cerę.

Kup jasny połyskujący cień - 
każda dziewczyna wie, że jasny 
połyskujący cień to najlepszy 
przyjaciel. Wystarczy nabrać 
odrobinę cienia na palec i nało-
żyć go pod łukiem brwiowym 
i w wewnętrznych kącikach 
oczu. Należy pamiętać, że 
powinien być to rozświetlacz 
o delikatnym kolorze, a nie 
zupełnie biały   cień, który nie 
doda uroku twojej twarzy. Oko 
nabierze “lekkości”.

Należy zdjąć skórkę. Nieste-
ty kształt korzenia imbiru nie 
ułatwia nam tego. Wiele z nas 
męczy się więc z imbirem pró-
bując go obrać nożem. Jest jed-
nak zadziwiająco łatwy sposób. 
Otóż wystarczy sama łyżeczka 
do herbaty. Chwyć imbir w lewą 
dłoń, a łyżeczkę w prawą (jeśli 
jesteś leworęczna to odwrotnie). 
Wbij brzeg łyżeczki w imbir i po 
prostu zeskrobuj z niego skór-
kę. Zobaczysz, jak łatwo skórka 
będzie odchodzić z korzenia. 
Jak przechowywać imbir? Imbir 
doskonale daje się zamrozić. Więc 
jeśli zostanie ci go trochę, możesz 
z powodzeniem włożyć go do za-
mrażarki w szczelnie zamkniętym 
woreczku. Kiedy znów będziesz 
potrzebować imbiru po prostu 
wyjmij go z zamrażarki. 

To ci się przyda

Jak obierać imbir? 

Brukselka jest zdrowa. Jak ją gotować, by nie była gorzka?
koniecznie bez przykrycia. Jeśli 
ją nakryjemy, gromadzące się w 
garnku gazy siarkowe przenikną 
do wnętrza warzywa, nadając mu 
nie tylko nieprzyjemny smak, ale 
i zapach. To najczęstszy powód, 
dla którego dzieci kategorycznie 
odmawiają jedzenia brukselki. 
Dodatkowo możemy do wody, 
w której będzie gotowana, dodać 
odrobinę mleka, skórkę chleba albo 
szczyptę cynamonu - te zabiegi ko-
rzystnie wpływają na fi nalny smak 
warzywa. Dobrym rozwiązaniem 
jest krótkie gotowanie brukselki na 
parze, wytrąca wówczas najmniej 

składników odżywczych. Warzy-
wo teoretycznie może być zjadane 
na surowo, jednak w tej wersji ma 
zdecydowanie najmniej fanów. 

Kawa rozpuszczalna – co 
naprawdę się w niej znajduje?

powietrzem do specjalnie przy-
stosowanego zbiornika, w którym 
następuje odparowanie wody i po-
wstają gotowe do spożycia granulki 
kawy. Najnowocześniejszą metodą 
suszenia kawy jest jej zamrażanie.

Kawa rozpuszczalna 
– czy to jeszcze kawa?

Nie każdy z nas wie, że kawa roz-
puszczalna zawiera mniej kofeiny 
w porównaniu z naparem kawy 
mielonej. Co więcej, większość 
producentów dodaje do swoich 
wyrobów sztuczne barwniki, sta-
bilizatory, emulgatory  a czasem 
również utwardzone oleje roślinne.

uważaj na soki owocowe. 
Mogą zniszczyć zęby

Chwila przyjemności

uKoJeNie dla TwaRZy
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energia z nieba

Regionalny

najmniejsze jezioro w Polsce Mózgi kobiet są młodsze 

Wkrótce nad Fairbanks na Alasce zawiśnie wypełniony 
helem balon z turbiną, która na wysokości około 450 
metrów będzie produkowała energię z wiatru i przesyła-
ła ją na Ziemię. Projekt BAT (Buoyant Airborne Turbine) 
został opracowany przez fi rmę Altaeros, założoną przez 
naukowców z MIT-u. Podczas trwających 18 miesięcy 
testów chcą oni sprawdzić swoje teoretyczne wyliczenia, 
z których wnika, że unosząca się w powietrzu turbina 
wyprodukuje dwukrotnie więcej energii niż stojące na 
ziemi urządzenie podobnych rozmiarów. Jeśli nawet 
obliczenia są prawidłowe, to już obecnie wiadomo, że 
produkcja energii w ramach projektu BAT będzie droższa 
od naziemnej konkurencji. Altaeros oblicza, że cena energii 
z BAT będzie wynosiła 18 centów za kilowatogodzinę. 
Tymczasem klasyczne farmy wiatrowe oferują energię za 
4-5 centów za kWh.

Najmniejszym polskim jeziorem jest jezioro Bukowo, poło-
żone w województwie zachodniopomorskim, w powiecie 
wałeckim, w gminie Czołpa. Jezioro znajduje się na terenie 
Pojezierza Wałeckiego. Nie ma szczegółowych danych, 
dotyczących konkretnej powierzchni najmniejszego jeziora 
w Polsce. Według różnych źródeł powierzchnia tafl i wody 
jeziora wynosi między 15,3 ha a 18,5 ha, czyli mniej niż 0,2 
km2. Oznacza to, że jezioro Bukowo w powiecie Wałeckim 
jest mniejsze od słynnego Wielkiego Stawu w Tatrach 
i Czarnego Stawu pod Rysami. Wysokość lustra wody 
jeziora Bukowo to 104,5 m n.p.m. Całkowita długość naj-
mniejszego polskiego jeziora to 840 metrów, a szerokość 
w najszerszym miejscu to 320 metrów. Średnia głębokość 
jeziora to 4,5-4,9 m. Co do nazwy jeziora Bukowo, to w 
różnych publikacjach i na różnych mapach, jezioro to wy-
stępuje pod nieco innymi nazwami. Często określane jest 
mianem Bukowa Wielkiego lub Bukowa Dużego.

Czas różnie wpływa na mózgi kobiet i mężczyzn. Wiemy, 
że z wiekiem mózg się kurczy, a u mężczyzn proces ten 
przebiega szybciej. Ponadto z wiekiem zwalnia metabolizm 
mózgu i, jak się okazuje, także tutaj ujawniają się różnice 
pomiędzy płciami.
Naukowcy z St. Louis donoszą, że mózgi kobiet są, z 
metabolicznego punktu widzenia, o trzy lata młodsze od 
mózgów mężczyzn w tym samym wieku biologicznym. 
To może wyjaśniać, dlaczego kobiety dłużej od mężczyzn 
zachowują sprawność umysłową. Paliwem dla mózgu jest 
cukier, jednak z wiekiem zmienia się sposób jego wykorzy-
stywania. Niemowlęta i dzieci wykorzystują część cukru w 
procesie glikolizy tlenowej, która podtrzymuje rozwój i doj-
rzewanie mózgu. U nastolatków i młodych dorosłych wciąż 
występuje glikoliza tlenowa, jednak z wiekiem zmniejsza 
się odsetek cukru biorącego udział w tym procesie. Gdy 
osiągamy siódmą dekadę życia na ten rodzaj glikolizy 
przeznaczane jest bardzo mało cukru.
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I żebym cię tu 
więcej nie widział

U cioci na 
imieninach

Staaryyyy,
zainwestuj
w tik taki!

Cześć, 
poćwierkajmy

Rowerowy 
airbag


