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Łęczyca

Łęczyca

Łęczyca

Gm. Góra św. 
Małgorzaty
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Podczas ostatniej sesji 
rady powiatu łęczyc-

kiego, radni powołali pełny skład 
komisji do przeprowadzenia 
postępowania konkursowego na 
dyrektora łęczyckiego ZOZ.

Do składu komisji powołano sta-
rostę Janusza Mielczarka jako prze-
wodniczącego, radnych  Krzysztofa 
Hopaluka, Józefa Mikołajczyka i 
Sławomira Biniewicza oraz członka 
Społecznej Rady Szpitala, Bogdana 

W związku z dużymi 
podwyżkami cen za 

wywóz śmieci, radni miejscy 
wystąpili do organu nadzoru 
finansowego z pytaniem, czy 
samorząd może dofinansować z 
budżetu koszty wywozu odpa-
dów komunalnych.

Znaczne podwyżki opłat za 
śmieci w Łęczycy były powodem, że 
grupa radnych: Zofia Wodzyńska, 
Karol Zieliński, Michał Witkowski 
i Zenon Koperkiewicz zwrócili się 
z apelem do władz miasta podczas 
lutowej sesji o rozważenie czy sa-
morząd może dopłacić do wywozu 
śmieci, żeby opłaty nie uderzyły tak 
bardzo po kieszeni mieszkańców.

- Ponieważ odpowiedź burmi-
strza wskazująca na brak moż-
liwości prawnych w dofinanso-
waniu tego zadania, nie była dla 
nas przekonywująca, 20 lutego 
zwróciliśmy się z pytaniem do 
Regionalnej Izby Obrachunkowej 
czy istnieją możliwości dofinan-
sowania przez gminę systemu 
gospodarowania odpadami ko-
munalnymi - mówiła podczas 
czwartkowej sesji radna Agata 
Szkop. -  Z otrzymanej przez nas 
odpowiedzi wynika, że w ocenie 
RIO, żaden z przepisów nie wpro-

Skoro nad skan-
senem “Łęczyc-
k a  Z a g r o d a 

Chłopska” w Kwiatkówku już 
latają bociany, to znak, że czas za-
praszać gości. Od jutra (2 kwiet-
nia), po zimowej przerwie znów 
można przenieść się do starej 
łęczyckiej wsi i zobaczyć w niej 
budynki mieszkalne z wyposaże-
niem, olejarnię, czy kuźnię. Nie-

Czy Michał Szpak w Łęczycy za-
śpiewa piosenkę “The colour of 
your life”, z którą zajął 8 miejsce w 
konkursie Eurowizji w 2016 roku? 
Prawdopodobnie tak. Artysta 
wystąpi podczas wieczornego 
koncertu gwiazd i uświetni miej-
skie obchody Dnia Dziecka. 

Do najważniejszego w roku dnia 
dla najmłodszych pozostały dwa 
miesiące. Miasto szykuje szereg 
atrakcji. Zwyczajem stało się, że 
gwiazdę wieczoru wybierają w 
drodze głosowania uczniowie 
szkół podstawowych. W tym roku 
przed publicznością wystąpi Michał 
Szpak i bez wątpienia jego obecność 
będzie dużym wydarzeniem w Łę-
czycy. W oczekiwaniu na finałowy 
koncert dzieci i młodzież podczas 
obchodów Dnia Dziecka nie będzie 
się nudzić. Zaplanowano dla nich 
różne atrakcje, warsztaty, stoiska 
oraz wesołe miasteczko. W tym 
roku karuzele zostaną ustawione 
w parku miejskim. 

(zz)

Najważniejsze zapla-
nowane w tym roku 

ulice do remontu to Górnicza, 
Dominikańska i Pułaskiego. 
Miasto wyremontuje też kilka 
uliczek i chodników na osie-
dlach. 

Na gruntowny remont ulicy 
Górniczej mieszkańcy czekają 
od lat. Miasto zabezpieczyło na 
ten cel 2 mln 300 tys. złotych 
wkładu własnego. Przetarg zo-
stał ogłoszony.

- Na dzień dzisiejszy, planowa-
ne otwarcie ofert nastąpi 9 kwiet-
nia, natomiast daty pozostałych 
czynności takich jak: podpisa-
nie umowy, przekazanie placu 
budowy czy początek remontu 
będą znane po wyłonieniu wy-
konawcy - informuje Mateusz 
Kucharski z urzędu miasta.

Radni wystąpili do RIO
wadza wyraźnego zakazu dofi-
nansowania systemu odpadów 
komunalnych przez gminy, wska-
zując równocześnie, że określenie 
źródła finansowania ewentualnej 
dopłaty do zbiórki nieczystości 
leży wyłącznie po stronie organu 
wykonawczego gminy, czyli w 
tym przypadku burmistrza.

Burmistrz Paweł Kulesza w od-
powiedzi przypomniał o kolejności 
podejmowania przez radę decyzji.

- Przypominam państwu, że bu-
dżet zgodnie z ustawą o finansach 
publicznych przyjęliśmy uchwałą 
rady w grudniu ubiegłego roku, 
stawki za śmieci jak wszyscy pa-
miętamy - w lutym tego roku. Nie 
zakładaliśmy, uchwalając budżet, 
potrzeby dopłaty do wywózki nie-
czystości. Odpowiedź RIO, w mojej 
ocenie wskazuje, że co nie jest za-
bronione prawem, jest dozwolone. 
Niemniej jednak bardzo dziękuję 
radnym za dociekliwość, dobrze, 
że sprawdzacie - mówił burmistrz 
P. Kulesza. 

Nowe stawki za odbiór śmieci 
zaczynają obowiązywać od dzisiaj 
(1 kwietnia) i wynoszą 18 zł za 
zbiórkę selektywną i 27 zł za zbiórkę 
nieselektywną.

(mku)

SkanSen zapRaSza
wątpliwie dużą atrakcją jest też 
odrestaurowany wiatrak koźlak 
z 1820 roku. 

Przez cały VII sezon w Kwiat-
kówku odbywać się będą wysta-
wy, koncerty, imprezy. Kalendarz 
wydarzeń dostępny jest na stronie 
internetowej “Łęczyckiej Zagrody 
Chłopskiej”. Skansen otwarty bę-
dzie do 31 października.

(zz)

Komisja konkursowa wybrana
Smoka.

- Po opracowaniu zasad i pro-
cedur konkursowych, co zajmie 
ok. 2 miesięcy, ogłosimy termin 
konkursu na dyrektora szpitala w 
Łęczycy - mówi J. Mielczarek, sta-
rosta łęczycki. 

Obecnie placówką kieruje Krzysz-
tof Kołodziejski, dotychczasowy 
zastępca dyrektora ds. lecznictwa 
i rehabilitacji. 

(mku)

Szpak wystąpi w Łęczycy

Michał Szpak zaśpiewa podczas Dnia Dziecka

Ulica Dominikańska również ma być remontowana. Miasto ogłosiło 
przetarg na wykonanie dokumentacji 

Ulice do remontu

9 kwietnia nastąpi otwarcie ofert złożonych w przetargu na remont ulicy 
Górniczej

Remont ulicy Górniczej to 
ogromna inwestycja. Również 
dużym przedsięwzięciem będzie 

modernizacja ulicy Dominikań-
skiej.

- Miasto planuje remont ulicy 
Dominikańskiej na całym odcin-
ku – od ulicy Kaliskiej do ulicy 
Popiełuszki. Na tę chwilę ogło-
szony został przetarg na wyko-
nanie dokumentacji. Planowane 
jest także wnioskowanie do wo-
jewody łódzkiego o dofinanso-
wanie w ramach programu „Fun-
dusz Dróg Samorządowych”, 
które może być udzielone do 80% 
kosztów kwalifikowanych - do-
daje M. Kucharski.

W ciągu całego roku remonto-
wane będą też wybrane ulice i 
chodniki na terenie miasta. Prace 
zostaną wykonane przez pra-
cowników Zieleni Miejskiej na 
osiedlach przy ulicy Zachodniej, 
M. Konopnickiej, Belwederskiej 
i Ozorkowskie Przedmieście. 
Zieleń Miejska zabezpieczyła na 
ten cel 300 tys. zł.

(zz)
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Tylko do 19 kwietnia

ODSETKI 0 zł!1
KUPUJESZ TERAZ A SPŁACASZ DOPIERO OD SIERPNIA 2019 R.

1 Dla kredytu na zakup towarów i usług z karencją w spłacie pierwszej raty oferowanego przez Santander Consumer Bank S.A., dla propozycji kredytu „Od 1 
kwietnia do 19 kwietnia ODSETKI 0 zł. Kupujesz teraz a spłacasz dopiero od sierpnia!”, zawartego na okres 10 miesięcy, wyliczenia dla przykładu 
reprezentatywnego na dzień 15.03.2019 r. są następujące: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) 8,60 %; cena towaru 2 000 zł; stała stopa 
oprocentowania kredytu 0,00%; całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 2 000 zł; całkowita kwota do zapłaty 2 120 zł; całkowity koszt kredytu 120 
zł (w tym: prowizja 120 zł); wysokość 10 równych rat miesięcznych, płatnych po okresie karencji wynoszącym 3 miesiące, 212 zł. Propozycja kredytu na zakup 
towarów i usług z przesuniętym terminem płatności pierwszej raty dotyczy umów zawartych w terminie od dnia 01.04.2019 r. do dnia 19.04.2019 r. 

SALONY MEBLOWE SIADACZKA Krystyna Siadaczka występujący w roli pośrednika kredytowego sporządza i zawiera umowy o kredyt na zakup towarów i usług w 
imieniu i na rzecz Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu, wydaje Formularz Informacyjny, przyjmuje oświadczenia o odstąpieniu od umowy 
kredytu oraz udziela wyjaśnień dotyczących treści wymienionych dokumentów. Niniejsza propozycja nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. 
Decyzja o przyznaniu i warunkach kredytu z uwzględnieniem oceny aktualnej sytuacji Klienta zostanie podjęta przez Santander Consumer Bank S.A. 
O szczegóły pytaj sprzedawcę lub sprawdź na www.santanderconsumer.pl 

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

Łęczyca , al. Jana Pawła II 7

SALON NISKICH CEN!
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Łęczyca

ŁęczycaUrząd miejski w Łęczycy odwie-
dziły dzieci i młodzież ze Szkoły 
Podstawowej w Wilczkowicach 
w ramach praktycznych zajęć o 
samorządzie. Gości przyjął bur-
mistrz Paweł Kulesza, który opo-
wiadał o swojej pracy, jak i pracy 
radnych miejskich. Uczniowie 
odwiedzili salę konferencyjną i 
gabinet burmistrza.

200 tys. zł rada miasta przezna-
czyła na zrobienie stref płat-
nego parkowania w Łęczycy. 
Na początek parkomaty mają 
stanąć przy placu Tadeusza 
Kościuszki oraz w alejach Jana 
Pawła II na odcinku od skrzy-
żowania z ul. Kaliską do ul. 
Kilińskiego.

Pomysł utworzenia stref płat-
nego parkowania w Łęczycy 
nowy nie jest. Sprawa była już 
omawiana podczas poprzedniej 
kadencji samorządu. Do tej pory 
została wprowadzona jedynie 
na parkingu przed magistra-
tem. Zmotoryzowani kierowcy 
wiedzą, że z miejscami parkin-
gowymi w centrum miasta jest 
problem. Czy pobieranie opłat 
za parkowanie spowoduje, że 

Przejścia dla pieszych 
na ulicy Kazimierza 

Odnowiciela nie do końca speł-
niają wymogi określone przepi-
sami. Sprawa była kilkakrotnie 
poruszana podczas obrad sesji 
rady miejskiej. Opinia policji jest 
jasna - miejscem przeznaczonym 
na przejście dla pieszych jest tzw. 
zebra, żadne inne oznaczenia jak 

Wybrana niedawno 
nowa rada nadzorcza 

Przedsiębiorstwa Energetyki 
Cieplnej w Łęczycy odwołała 
z funkcji prezesa Aleksandrę 
Gniazdowską-Pucek, która spółką 
kierowała od grudnia 2017 roku.

Nowym prezesem PEC-u został 
Sławomir Boczkowski, dotychczas 

peC ma nowego prezesa
pracował jako kierownik działu 
techniczno-eksploatacyjnego w 
PEC-u.

Przypomnijmy, od 7 marca prze-
wodniczącym nowego zarządu  
PEC-u jest Leszek Haduch, członka-
mi są Anna Kuzynowska, Małgo-
rzata Kołakowska i Jan Gruszczelak.

(zz)

pasy zostaną namalowane

np. inny kolor kostki brukowej 
nie spełniają wymogów Kodeksu 
Ruchu Drogowego. 

Przejścia dla pieszych na ul. K. Od-
nowiciela oznaczone są znakami pio-
nowymi, zebry jednak wciąż nie ma. 
Jak informuje urząd miasta, oznaczenie 
będzie uzupełnione. Pasy zostaną na-
malowane, gdy pogoda się ustabilizuje. 

(mku)

pRaktyCzna lekCja O SamORządzIe
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W Łęczycy będą parkomaty

wolnych miejsc będzie więcej? 
Trudno powiedzieć. Na pewno 
widok parkomatu i konieczność 

uiszczenia opłaty nie wszystkim 
przypadnie do gustu.

(zz)
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Gm. Daszyna

Gm. Grabów

Gm. Łęczyca

Witonia

Łęczyca

Na zlecenie firmy 
Animex, która 

niedługo rozpocznie działalność 
w Korytach (gmina Daszyna) 
prowadzone są prace na rowach 
melioracyjnych. Obecnie roboty 
trwają na terenie gminy Łęczyca. 
Stanisław Woźniak z Topoli Szla-
checkiej denerwuje się, że pod-
czas prac zaśmiecony krzakami 
i gałęziami został rów biegnący 
wzdłuż jego pola.

- Nie mam żadnych uwag do 
prowadzonych prac, widać, że 
robią to porządnie, ale dlaczego 
przy tym wyrzucają krzaki do 
innego rowu? Woda nie ma teraz 
dobrego przepływu i przy więk-
szych opadach Zdaniem Mirosła-

wa Ryśkiewicza, 
wieloletniego sołtysa z gminy 
Grabów, śmieci mogłyby być od-
bierane częściej. Wywóz plastiku 
i szkła 4 razy w roku, to jego zda-
niem za rzadko. 

Za odbiór śmieci segregowa-
nych mieszkaniec gminy Grabów 
zapłaci od 1 kwietnia 13 zł mie-
sięcznie, a za niesegregowane 
20 zł.

- Nie mam większych uwag, 
jeśli chodzi o cenę śmieci. Nie 
odbiega ona jakoś bardziej od 
stawek w innych gminach po-
wiatu łęczyckiego. Zdecydo-
wanie bardziej interesuje, nie 
tylko mnie ale i znaczną część 
mieszkańców, częstot l iwość 
odbioru śmieci. U nas odpady 
komunalne są odbierane 1 raz w 
miesiącu a pozostałe czyli plastik 
i szkło 4 razy w roku - zauważa 
M. Ryśkiewicz. - Samorząd nie 
prowadzi zbiórki niebieskich i 
brązowych worków. W  innych 
gminach naszego powiatu sy-
tuacja wygląda inaczej, bardziej 
korzystnie dla mieszkańców.

W gminie Daszyna raz w mie-
siącu odbierają odpady komunal-
ne oraz plastik a co 3 miesiące 
papier i szkło. Gmina Góra św. 

Do rady gminy 
Daszyna wpły-

nął wniosek o unieważnienie 
wyborów na sołtysa w sołectwie 
Mazew Kolonia. Zdaniem wnio-
skującej, wybory zostały prze-
prowadzone z naruszeniem zasad 
praworządności oraz równości 
głosowania. 

- Grupa 22 osób podpisała się pod 
wnioskiem o unieważnienie wybo-
rów na sołtysa w miejscowości Ma-
zew Kolonia. Pismo w tej sprawie 
wpłynęło do rady gminy Daszyna 
i to rada jest kompetentna, żeby tę 
skargę rozpatrywać. Ja także za-
poznałem się z treścią pisma, będę 
rekomendował, aby sprawa zosta-
ła wszechstronnie zbadana. We 
własnym zakresie również zajmę 
się tym tematem. Zależy mi na jak 

najszybszym wyjaśnieniu zaistnia-
łej sytuacji - komentuje Sebastian 
Zaborowski, wykonujący zadania 
i kompetencje wójta Daszyny. - 
Osobiście nie byłem podczas tego 
zebrania, ale zakładam, że pracow-
nik urzędu gminy, o którym mowa 
w piśmie wywiązał się należycie ze 
swoich obowiązków. Z wnioskami 
końcowymi musimy wstrzymać się 
do czasu zbadania sprawy.

Co było nie tak? W dwóch głoso-
waniach na wybór sołtysa dwoje kan-
dydatów otrzymało taką samą liczbę 
głosów. Sekretarz urzędu gminy w 
Daszynie, ogłosił więc przerwę przed 
trzecim głosowaniem zezwalając na 
przybycie w tym czasie innych wy-
borców. Jak wskazuje wnioskująca, 
przerwa była zbyt krótka, bo zaled-
wie 20-minutowa, co uniemożliwiło 

pozyskanie przez nią dodatkowych 
wyborców mieszkających w większej 
odległości od lokalu wyborczego, 
który mieścił się w domu wybranego 
sołtysa. Zdaniem przegranej w wybo-
rach, jej kontrkandydat miał większe 
szanse, aby do głosowania zaprosić 
pobliskich sąsiadów a czas trwania 
przerwy był dla niego korzystniejszy. 
W piśmie podniesiony jest też fakt, że 
podczas wyborów zapanował chaos, 
trzy osoby nie oddały głosu, bo były 
na zewnątrz lokalu a głosowanie 
rozpoczęto bez nich, mimo że inni 
wyborcy prosili, aby zaczekać na 
nieobecnych.

Podczas spornych wyborów, 
sołtysem w Mazewie Kolonii został 
wybrany Krzysztof Budka, obecny 
radny w radzie gminy Daszyna.

(zz) 

Mirosław Włodarczyk, 
wójt gminy Witonia 

oraz Dariusz Kowalczyk, prze-
wodniczący Rady Gminy Witonia 
zaprosili na sesję starostę łęczyc-
kiego Janusza Mielczarka.

Gminni samorządowcy oraz 
mieszkańcy gminy Witonia za-
dawali wiele pytań. Sporo uwagi 
poświęcono obecnej sytuacji w 
służbie zdrowia i ZOZ w Łęczycy. 

Łamanie przepisów 
to wciąż codzienność. 

Zwłaszcza jeśli chodzi o parko-
wanie samochodami w miej-
scach niedozwolonych, np. na 
chodnikach, przy przejściach 
dla pieszych czy na miejscach 
przeznaczonych dla niepełno-
sprawnych przez osoby do tego 
nieuprawnione.

Kierowcy z braku miejsca do 
zaparkowania, często pozostawia-
ją samochody tuż przy przejściu 

dla pieszych. To w Łęczycy częste 
zjawisko. Według przepisów par-
kowanie 10 m przed i za przejściem 
dla pieszych jest zabronione.

Na ulicy Kaliskiej obowiązuje 
zakaz zatrzymywania się od ulicy 
Dominikańskiej w stronę UM. Par-
kowanie na chodniku jest tu zabro-
nione. Gdyby nie było zakazu, par-
kowanie na chodniku jest możliwe 
tylko, jeśli dla pieszych pozostanie 
1,5 m. Parkując na chodniku trzeba 
też pamiętać o ustawieniu auta 
przy krawędzi drogi (krawężniku), 

Wniosek o unieważnienie wyborów Kierowcy parkują jak chcą

Na M. Konopnickiej kierowcy 
zostawiają samochody nawet przy 
samych przejściach dla pieszych

Przy pasach, w dodatku w obrębie 
skrzyżowania parkować nie można

Na Kaliskiej parkowanie na 
chodniku jest niedozwolone

nawet jeśli chodnik jest wyjątkowo 
szeroki.

Na ulicy M. Konopnickiej w 
Łęczycy obowiązuje zakaz zatrzy-
mywania się poza zatokami posto-
jowymi. Kierowcy jednak często 
parkują nawet w obrębie przejść 
dla pieszych. 

Przypomnijmy, że za parkowanie 
w sposób niezgodny z przepisami 
ruchu drogowego grozi mandat 
karny w wysokości nawet 500 zł. 

(zz)

pytania o odbiór śmieci
Małgorzaty i gmina Łęczyca raz 
w miesiącu prowadzi odbiór od-
padów komunalnych oraz co 2 
miesiąc plastik, szkło i papier (w 
wakacje co miesiąc). W gminie 
Piątek wszystkie odpady są odbie-
rane raz w miesiącu a w kwietniu i 
październiku nawet 2 razy w mie-
siącu. Świnice Warckie organizują 
zbiórkę odpadów komunalnych 
raz w miesiącu a pozostałych, 
czyli plastiku, szkła i papieru co 
2 miesiące. W gminie Witonia 
wszystkie odpady są zbierane raz 
w miesiącu. 

Dlaczego w gminie Grabów 
zbiórka odpadów ma miejsce rza-
dziej niż w innych samorządach? 

- Tak były ustalone warunki 
przetargu, ale jeśli mieszkańcy 
zauważają potrzebę zwiększenia 
częstotliwości odbioru nieczy-
stości, to wprowadzimy zmiany, 
aczkolwiek musimy pamiętać, że 
wszystko to wiąże się z koniecz-
nością podwyższenia opłat dla 
mieszkańców - wyjaśnia Janusz 
Jagodziński, wójt gminy Grabów. 
- W ubiegłym roku do odbioru 
śmieci gmina dopłaciła 200 000 
zł, w bieżącym także szacujemy 
konieczność dopłaty w kwocie 
ok. 40 000 zł.

(mku)

Wójt zaprosił starostę
Starosta łęczycki mógł bezpośred-
nio zapoznać się ze stanem dróg 
w gminie Witonia, w tym z tzw. 
„drogą byszewską” w kierunku 
miejscowości Kostusin i innymi od-
cinkami wymagającymi zarówno 
interwencji Zarządu Dróg Powia-
towych, jak również pozyskania 
środków finansowych na remont 
i renowację.
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Jeden rów czyszczą, drugi zaśmiecają
wyleje się na moje pole - mówi S. 
Woźniak. - Ten rów i tak jest wy-
płycony i zarośnięty, nie można 
jeszcze bardziej blokować przepły-
wu wody. Krzaki powinny zostać 
usunięte.

Sprawami związanymi z działa-
niami ubojni drobiu w Korytach od 
dłuższego czasu interesuje się radny 
gminy Łęczyca Grzegorz Góra. Z 
niepokojem patrzy na prace przy 
rowach melioracyjnych.

- Rowy są konserwowane, po-
głębiane i dodatkowo wzmacnia-
ne faszyną. Skoro to robią, to zna-
czy, że firma przewiduje ogromne 
zrzuty ścieków do rowów i boją 

się, że boki będą podmywane. 
Nie chciałbym mieć racji, ale 
obawiam się, że śmierdzące 
ścieki z ubojni pozalewają 
pola rolników - mówi sa-
morządowiec. 

Radny G. Góra wysłał 
pismo do Henryka Kowal-
czyka, ministra środowiska 
w sprawie inwestycji w 
Korytach. Sprawa została 
przekazana do Generalnej 
Dyrekcji Ochrony Środo-
wiska. 

- Nie otrzymałem jesz-
cze odpowiedzi, dlate-
go wysłałem też pismo 
do ministra rolnictwa. 
Marszałka wojewódz-
twa łódzkiego rów-
nież zainteresowałem 

sprawą. Chcę wiedzieć, czy firma 
wykonuje przekopy rowów na ob-
szarze Natura 2000 legalnie. Mam 
wrażenie, że bogata firma może 
wszystko, a rolnikom nikt nie chce 
pomóc - komentuje G. Góra.

Gminny samorządowiec doma-
ga się sprawdzenia, czy firma dys-
ponuje wszytkami niezbędnymi 
dokumentami, które potwierdzą, 
że jej działalność nie zanieczyści 
obszaru Natura 2000 i nie po-
gorszy i tak już trudnej sytuacji 
rolników.

(zz)

Radny G. Góra przy rowie 
melioracyjnym na terenie Topoli 
Szlacheckiej

- Przy czyszczeniu 
jednego rowu, krzaki 

rzucili na inny - mówi 

S. Woźniak
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Pracownicy Zieleni Miejskiej z 
niedowierzaniem mówią o du-
żych oszczędnościach jednostki 
w ubiegłym roku. Do budżetu 
miasta “Zieleń” oddała za 2018 
rok 280 tys. zł a na podwyżki 
pensji pieniędzy nie było. 

- To po prostu kpina. Od lat 
prosimy o uwolnienie stażowego, 
ale zawsze słyszymy, że jednostki 
na to nie stać. A tu proszę, za ubie-
gły rok kierownictwo oddało tak 
duże pieniądze do budżetu miasta 
z poczynionych oszczędności. 
Trudno nam zrozumieć, dlaczego 
tych pieniędzy nie można było 
przeznaczyć na wynagrodzenia 
dla nas. System rozliczania jest 
krzywdzący dla pracowników 
z najdłuższym stażem, bo do-
datek stażowy wliczony jest do 
pensji zasadniczej. Miesięcznie 
pracownik z przysługującym mu 
najwyższym dodatkiem stażo-
wym jest stratny o około 200 zł - 
usłyszeliśmy. - Czy kiedykolwiek 
doczekamy się, żeby nasza pensja 
zasadnicza była równa minimal-
nej krajowej i dopiero do tej kwoty 
doliczane będzie stażowe?

Jak mówią niektórzy pracowni-
cy “Zieleni”, oszczędności jednost-
ki powinny zostać przeznaczone 
na uwolnienie stażowego i pod-
niesienie pensji. Trudno im zro-
zumieć, dlaczego kierownictwo 
lekceważy prośby o wyrównanie 
płacy zasadniczej tłumacząc się 
brakiem pieniędzy, w sytuacji gdy 
oszczędności małe nie są. Adam 
Kujawa, dyrektor Zieleni Miej-
skiej nie wie, dlaczego pieniądze 
z oszczędności za ubiegły rok nie 
zostały w żaden sposób wykorzy-

Ponad 90% nauczycieli 
z powiatu łęczyckiego 

w przeprowadzonym referendum 
opowiedziało się za przystąpieniem 
do strajku. Nauczyciele żądają pod-
wyżki pensji o 1000 zł. Jeśli nie dojdą 
do porozumienia z rządem, strajk 
planują rozpocząć 8 kwietnia. 

O wynikach referendum informuje 
prezes Związku Nauczycielstwa Pol-
skiego w Łęczycy, Irena Jercha.

- Zapytaliśmy o zdanie wszystkich 
pracowników 32 placówek oświatowych 
z powiatu łęczyckiego. Wynik na pozio-

Niewiele osób wie, że łącznik 
między ul. M. Konopnickiej i ul. 
Dominikańską to pasaż i to nie 
byle jaki. Rada miasta podjęła 
uchwałę, że łącznik zostanie 
nazwany imieniem podporucz-
nika Antoniego Jana Szyllera a 
mieszkańcy reagują sporym za-
skoczeniem. - To w Łęczycy jest 
jakiś pasaż? - pytają.

Tabliczki z nazwą pasażu jeszcze 
nie ma.  O ile mieszkańcom trudno 
będzie się przyzwyczaić do faktu, 
że łącznik pomiędzy Konopnickiej 
i Dominikańską jest pasażem, o tyle 
postać Antoniego Jana Szyllera ano-
nimowa nie jest. Antoni Jan Szyller 
urodził się w1906 roku w Łęczycy, 
jako młody człowiek i żołnierz brał 
udział w II wojnie światowej. Służył 
w personelu naziemnym jednostek 

Mieszkańcy grzmią na 
widok wygruzowane-

go parkingu przy byłym zakładzie 
karnym w Łęczycy. I trudno się 
dziwić, bo po nawiezieniu dużej 
ilości gruzu pod wyrównanie 
terenu, parking wcale nie był w 
lepszym stanie niż przed rozpo-
częciem prac. Wielu kierowców 
rezygnowało z wjazdu na parking 

w obawie przed uszkodzeniem 
samochodu. Na szczęście remont 
jeszcze się nie zakończył. Pod ko-
niec ubiegłego tygodnia na plac 
przy byłym więzieniu przywie-
ziono pierwszą partię żwiru. Po 
wyrównaniu na parkingu będzie 
pracował walec, który dodatkowo 
ubije podłoże. 

(zz)

W starym korycie Bzu-
ry przy kamienicy na 

rogu ulic Wodnej i Sienkiewicza 
wylądowały fotele, szafki, kanapa 
a nawet wanna. To szokujące, jak 
można było zrobić śmieciowisko 
na podwórku i zaśmiecić rzekę 
niepotrzebnymi gratami.

Strażnicy miejscy rozmawiali z 
mieszkańcami kamienicy, nikt nie 
chciał powiedzieć, kto może być od-
powiedzialny za zaśmiecenie rzeki.

- Podejrzewamy, że meble zostały 
wyrzucone przez lokatorów kamieni-
cy, ale na nasze pytania w tej sprawie 
nikt nie chciał odpowiedzieć. Jesteśmy 
zdziwieni, jak można wyrzucać meble 
do rzeki, przecież dwa razy w roku jest 
odbiór odpadów wielkogabarytowych 
z terenu miasta. Poza tym w każdej 
chwili, bezpłatnie można oddać stare 

Nauczyciele popierają strajk

W Łęczycy jest pasaż
lotniczych. Przeszedł przeszkolenie 
jako mechanik pokładowy na samo-
lotach czterosilnikowych. Zginął 
27 sierpnia 1944 roku w czasie spe-
cjalnego lotu bojowego nad Polską 
z pomocą dla powstania warszaw-
skiego. Podczas lotu powrotnego 
nad byłą Jugosławią jego samolot 
został zestrzelony. 

24 kwietnia 1995 roku został 
odznaczony pośmiertnie Krzy-
żem Czynu Bojowego Polskich 
Sił Zbrojnych na Zachodzie przez  
Prezydenta Rzeczpospolitej Pol-
skiej Lecha Wałęsę, 8 stycznia 2019 
roku mianowany pośmiertnie na 
stopień podporucznika za zasługi 
na rzecz obronności państwa przez 
Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 
Andrzeja Dudę.

(mku)

tO nIe kOnIeC pRaC

ŚmIeCIOWISkO W RzeCe

meble do Punktu Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych przy ulicy 
Tumskiej, jedynie transport trzeba 
zorganizować we własnym zakresie 
- mówi Tomasz Olczyk, komendant 
straży miejskiej w Łęczycy. - Apelujemy 
do mieszkańców, żeby nie zaśmiecać 

miasta starymi meblami czy odpadami 
poremontowymi. 

Pracownicy Zieleni Miejskiej z 
koryta Bzury wyciągnęli wszyst-
kie meble, ustalone też zostało, że 
pracownicy PGKiM-u je wywiozą.

(zz)

Do rzeki trafiły m.in. stare meble

mie 90,41% jednoznacznie przesądza o 
poparciu dla strajku - komentuje I. Jercha.

W referendum nie wypowiadali 
się nauczyciele z Centrum Kształce-
nia Praktycznego w Łęczycy oraz ze 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wycho-
wawczego w Stemplewie. 

Przypomnijmy, zgodnie z harmono-
gramem egzaminów ogłoszonym przez 
Centralną Komisję Egzaminacyjną, 
w dniach 10-12 kwietnia ma odbyć się 

egzamin gimnazjalny, później egzamin 
klas ósmych. Widmo strajku niepokoi 
uczniów i rodziców, którzy nie wyobra-
żają sobie, aby termin egzaminów został 
przesunięty. Wicepremier Beata Szydło 
w jednym z ostatnich wywiadów uspo-
kaja, że egzaminy się odbędą, bo rząd 
przedstawi konkretne propozycji, które 
to umożliwią. Rządowe rozwiązanie 
ma być przedstawione w tym tygodniu. 

(mku)

Jednostka oszczędziła, 
na podwyżki nie było

stane przez jednostkę.
- Kwota 280 tys. zł została zwró-

cona do budżetu w 2018 roku. 
Była to decyzja poprzedniego 
kierownictwa Jednostki Budżeto-
wej „Zieleń Miejska” i nie znam 
powodów takiej decyzji, ani przy-
czyny niewykorzystania środ-

ków. W budżecie na 2019 rok na 
działalność „Zieleni Miejskiej” 
znajdują się środki przeznaczone 
na podwyżki dla pracowników 
i będą one rozdysponowane w 
miesiącu czerwcu - mówi dyrektor 
A. Kujawa. 

(zz)

Dyrektor ZM, A. Kujawa mówi, że w tym roku jednostka ma pieniądze na 
podwyżki dla pracowników
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W Wilamowie po raz czwarty 
odbędzie się akcja pt. „Wiosen-
ne wietrzenie szaf” połączona z 
kiermaszem wielkanocnym oraz 
warsztatami dla dzieci.

Budząca się wiosna to doskonała 
okazja do tego, aby zrobić przegląd 
generalny szafy. Chyba każdy po-
siada w swojej garderobie ubrania, 
których w zasadzie nie powinno 
tam być. Chociażby dlatego, że są 
za ciasne, za duże, mają nieodpo-
wiedni kolor czy fason. Krótko 
rzecz ujmując, nie są już potrzebne. 

Wilamowski kiermasz będzie 
doskonałą przejrzenia zawartości 
szafy i odchudzenia jej poprzez 
pozbycie się rzeczy, które zalegają 
na półkach, a które wciąż nadają się 
do noszenia. 

- Zapraszamy do udziału w 
zbiórce odzieży. Liczymy przede 
wszystkim na ubranka dla dzieci, 
zabawki i akcesoria dla maluchów – 
tak naprawdę przyda się wszystko, 
z czego będą mogły skorzystać dzie-
ciaki i młodzież. Bezpośrednio po 
zakończeniu zbiórki rozpoczniemy 

kiermasz, podczas którego można 
wybrać coś dla siebie i to za darmo. 
Dlatego prosimy, aby oddawali 
Państwo rzeczy czyste i w dobrym 
stanie – zachęcają organizatorzy.

Finał akcji zaplanowano na nie-
dzielę, 7 kwietnia 2019 roku, na 
godzinę 15.00, ale rzeczy można 
przynosić także wcześniej, do sali 
OSP w Wilamowie. Podczas impre-
zy odbędą się warsztaty robienia 
palmy wielkanocnej.

Wstęp dla wszystkich uczestni-
ków jest bezpłatny. Impreza ma cha-
rakter targowy, jest również luźnym 
spotkaniem towarzyskim, podczas 
którego można poplotkować, a przy 
okazji upolować coś, co wpadnie w 
oko. Akcja ma wymiar ekologicz-
ny, ubrania i rzeczy nie trafiają na 
śmietnik, ale zyskują drugie życie i 
nowego właściciela. 

Organizatorami tego przedsię-
wzięcia jest Stowarzyszenie na 
Rzecz Dzieci i Młodzieży „RTG 
Duszy” w Wilamowie przy współ-
pracy Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Wilamowie.

Pierwszy kwietnia 2019 r. dla miesz-
kańców Uniejowa jest historycznym 
wydarzeniem, od tego dnia w mie-
ście stacjonuje całodobowy zespół 
ratownictwa medycznego i karetka 
pogotowia. 

Starania o karetkę w Uniejowie nie są 
nowym zamysłem. Już w latach wcze-
śniejszych włodarz Uniejowa - Józef 
Kaczmarek zabiegał o usytuowanie 
karetki pogotowia wraz z zespołem 
ratowniczym w Uniejowie, ale ówcze-
sne władze powiatu nie wyrażały na 
to zgody. Wytrwałość jednak popłaca, 
a współpraca gminnego samorządu, 
prezesa poddębickiego szpitala Jana 
Krakowiaka oraz pomoc posła Piotra 
Polaka zaowocowała pozytywnym 
wnioskiem wojewody łódzkiego, a da-
lej podjęciem przez ministra zdrowia 
decyzji o przydzieleniu karetki, która 
będzie stacjonowała w Uniejowie. 

Sprzyjającym czynnikiem była 

WIOSenny „SzafIng” 
W WIlamOWIe

Karetka w Uniejowie
również niedawna nowelizacja ustawy 
MZ o upaństwowieniu ratownictwa 
medycznego, w myśl której dysponen-
tami karetek będą mogły być wyłącznie 
podmioty publiczne. Od pierwszego 
kwietnia całe województwo łódzkie 
jest jednym rejonem operacyjnym 
(dotychczas w Łódzkiem było ich 20) 
obsługiwanym przez jedną scentrali-
zowaną dyspozytornię i 105 zespołów 
ratownictwa medycznego. 22 marca 
Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ 
rozstrzygnął konkurs na świadczenia 
ratownictwa medycznego - wygrało 
konsorcjum składające się z kilkuna-
stu podmiotów, którego liderem jest 
Wojewódzka Stacja Ratownictwa 
Medycznego w Łodzi. 

W powiecie poddębickim, Poddę-
bickie Centrum Zdrowia, jako część 
wspomnianego konsorcjum przejmie 
pogotowie, które od 2012 r. było obsłu-
giwane przez prywatną firmę Falck. 

W ramach przygotowania do reali-
zacji zadania Poddębickie Centrum 
Zdrowia zakupiło 4 nowe karetki 
(vw Crafter). Jedna z nich całodobowo 
dyżuruje w Uniejowie. Ratownicy 
mają swoją bazę w dawnym ośrod-
ku zdrowia, przy ul. Orzechowej 6. 
W budynku na pierwszym piętrze 
mają przygotowane i odpowiednio 
przystosowane pomieszczenie dla 
oczekujących w gotowości ratowni-
ków, a w miejscu parkingowym, w 
którym aktualnie znajduje się koperta, 
powstanie garaż dla ambulansu typu 
P. Pojazd kosztuje ok. 700 tys. zł - wiąże 
się to z bogatym wyposażeniem w 
nowoczesny sprzęt m.in. defibrylator, 
respirator, aparat USG, zaawansowany 
sprzęt komunikacyjny, a nawet moni-
toring, umożliwiający zdalny kontakt 
z koordynatorem przebywającym w 
Centrum Powiadamiania Ratunko-
wego w Łodzi odnośnie stanu zdrowia 
transportowanego pacjenta. To właśnie 
łódzkie CPR w przypadku otrzyma-
nia zgłoszenia, będzie decydowało o 

kierowaniu odpowiedniej jednostki 
z Uniejowa lub Poddębic na miejsce 
zdarzenia.  

Koordynatorem prac ratowników 
dla Uniejowa będzie Piotr Woźniak. 

Decyzja o karetce dla Uniejowa 
w zdecydowany sposób podniesie 
poziom bezpieczeństwa życia miesz-
kańców oraz odwiedzających. Uniejów 
cieszący się statusem uzdrowiska ter-
malnego jest atrakcyjnym kierunkiem 

turystycznym, tym bardziej wymaga 
odpowiedniego zabezpieczenia me-
dycznego. Świadomość, że w mieście 
stacjonuje wykwalifikowany zespół ra-
towniczy, posiadający wysokiej jakości 
sprzęt medyczny oraz zdolność szyb-
kiego reagowania i przetransportowa-
nia pacjenta do ośrodka medycznego, 
podniesie poczucie bezpieczeństwa i 
będzie miała przełożenie  się na ogólny 
komfort życia mieszkańców. 
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O tydzień wcze-
śniej niż w ub. roku 

zdecydowano się w centrum 
miasta otworzyć punkt z lodami. 
Tydzień temu, przy temperaturze 
niewiele przekraczającej 5 stopni 
C – o dziwo – byli chętni na lody. 

- Jesteśmy gorące chłopaki – żarto-
wali młodzi poddębiczanie, którzy 
zajadali się lodami. - Nam żadna 
pogoda nie jest straszna. A lody są 
naprawdę smaczne. 

- Klienci wybierają świderki w 
tradycyjnych smakach śmietanko-
wym i czekoladowym – słyszymy 
od sprzedawczyni. - Dobrze sprze-
dają się też lody rzemieślnicze, 
czyli własnej produkcji o różnych 

Coraz większa rze-
sza mieszkańców 

marzy o własnych czterech ką-
tach. Czy jest szansa na to, że 
w najbliższym czasie w mieście 
powstaną jakiekolwiek budynki 
mieszkalne? O problemie roz-
mawialiśmy z przedstawicielami 
gminy, spółdzielni mieszkaniowej 
oraz TBS-u. 

- Gmina rozważa możliwość 
usytuowania mieszkań w budynku 

Publiczne Przed-
szkole w Poddębi-

cach dysponuje w chwili obecnej 
116 miejscami dla dzieci. W tym 
roku liczba miejsc w przedszkolu 
jest o 20 większa niż w zeszłym 
roku. W ubiegłym roku w przed-
szkolu nie znalazło miejsca czwo-
ro dzieci.

Jakie są kryteria przyjęcia do 
przedszkola?

- Postępowanie rekrutacyjne do 
przedszkola przeprowadza się co 
roku na kolejny rok szkolny na wolne 
miejsca. Do przedszkola przyjmuje 
się dzieci zamieszkałe na obszarze 
danej gminy. W przypadku więk-
szej liczby kandydatów, niż liczba 
wolnych miejsc w przedszkolu, na 
pierwszym etapie postępowania 
rekrutacyjnego brane są pod uwagę 
kryteria określone w ustawie. W 
przypadku równorzędnych wy-
ników uzyskanych na pierwszym 
etapie postępowania rekrutacyjnego 
lub jeżeli przedszkole po zakończeniu 
tego etapu nadal dysponuje wolnymi 
miejscami, na drugim etapie postępo-

Kpt. Radosław Cie-
ślikowski pełni od 

niedawna obowiązki komendanta 
powiatowego PSP w Poddębi-
cach. Zastąpił na tym stanowisku 
st. bryg. Jacka Grzelakowskiego, 
który pełnił służbę przez prawie 
30 lat. W komendzie do tej pory 
nie ma zastępcy komendanta. 
Przypomnijmy, że pod koniec 
stycznia tego roku ze stanowi-
skiem wicekomendanta pożegnał 
się mł. bryg. Wiesław Wydrzyń-
ski, który z poddębicką strażą 
związany był przez 25 lat.

Burmistrz ma zastępcę
Burmistrz Piotr 
Sęczkowski powo-

łał swojego zastępcę. Został nim 
Paweł Plewiński, który od 2006 
roku zasiadał w Radzie Miejskiej 
w Poddębicach, gdzie pełnił funk-
cję wiceprzewodniczącego. 

- To doświadczony samorządowiec, 
z którym współpracuję od kilkunastu 
lat. Gmina Poddębice realizuje obec-
nie ogromne przedsięwzięcia, warte 
80 milionów złotych. Są to rewita-
lizacja kompleksu geotermalnego i 
termomodernizacja hali sportowej 
przy szkole podstawowej, a wszystko 
wskazuje na to, że to nie koniec inwe-
stycji. Liczę na doświadczenie mojego 
zastępcy oraz duże zaangażowanie w 

pracę na rzecz lokalnej społeczności 
– mówi burmistrz.

Paweł Plewiński ma 36 lat, po-
siada wyższe wykształcenie, od 
2007 roku pracował jako inżynier 
budowy.   

maRCOWe lOdy

owocowych smakach. Z nietypo-
wych smaków mamy na przykład 
kinder niespodziankę, czy też słony 
karmel. Najtańsze lody kosztują 
2,50 zł, za deser lodowy trzeba za-
płacić 8,50 zł. 

(ps)

zmiany w komendzie

Kpt. Radosław Cieślikowski, któ-
ry ma 42 lata, posiada 20-letni staż 
służby w PSP w Poddębicach. 

(ps)

Czy mIejSC nIe zaBRaknIe?

wania rekrutacyjnego brane są pod 
uwagę kryteria określone przez organ 
prowadzący – wyjaśnia Magdalena 
Pańczyk, dyrektor Publicznego 
Przedszkola w Poddębicach.

Warto wspomnieć, że przy re-
krutacji do przedszkola lub żłobka 
dzieci, które przeszły obowiązkowe 
szczepienia, dostają dodatkowe 

punkty - takie zasady już teraz 
wprowadzają niektóre gminy w 
Polsce. Czy tego typu zasady mogą 
być wprowadzone w Poddębicach?

- Dane o szczepieniach dzieci nie 
są póki co brane pod uwagę przy 
przyjęciu do przedszkola – dodaje 
dyrektor. 

(ps)

Nic Się Nie bUdUje. 
A mieSzKAńcy czeKAją...

na ul. Północnej w Poddębicach, 
ale wiąże się to z wprowadzeniem 
zmian w Planie Zagospodarowa-
nia Przestrzennego oraz dużymi 
nakładami finansowymi – mówi 
burmistrz Piotr Sęczkowski.

W Poddębicach ostatnie bloki 
komunalne wybudowane zostały 
w latach 60-tych i 70-tych. Obec-
nie funkcjonują jako wspólnoty 
mieszkaniowe. W 2011 roku po-
wstał natomiast ostatni - piąty 

blok Towarzystwa Budownictwa 
Społecznego, spółki z całkowitym 
udziałem gminy.

Dowiedzieliśmy się, że w urzę-
dzie złożonych jest obecnie 60 
wniosków na przydział lokalu 
socjalnego oraz 12 wniosków na 
lokale mieszkalne. 

W budowę mieszkań na terenie 
miasta zainwestowali prywatni 
przedsiębiorcy. Na ul. Targowej dwa 
lata temu w zabudowie segmento-
wej powstało siedem mieszkań o 
powierzchni 120 mkw. z garażem. 
Natomiast w zeszłym roku przy tej 
samej ulicy wybudowano blok dla 
9 rodzin o wielkości mieszkań od 
38 do 69 mkw. 

Przemysław Jaszczak, prezes 
TBS w Poddębicach, mówi o zmie-
nionych zasadach przyznawania 
preferencyjnych kredytów przez 

Bank Gospodarstwa Krajowego. 
- Kiedyś było znacznie łatwiej 

uzyskać taki kredyt na budowę 
bloku. Problemem jest też to, że nie 
posiadamy wolnej działki na której 
taki blok można by wybudować – 
słyszymy. 

TBS w Poddębicach posiada 5 
bloków. Prezes Jaszczak przyznał, 
że oczekiwania na nowe „M” są 
duże. W tej chwili jest blisko 40 
podań o lokal. Ci, którzy mieszkają 
już w blokach TBS musieli wpłacić 
kaucję (średnio od 25 do 45 tysięcy 
zł). Czynsz w takich mieszkaniach 
jest na poziomie 600 – 800 zł. 

Spółdzielnia mieszkaniowa rów-
nież w najbliższym czasie raczej 
bloku nie postawi. 

- Dysponujemy działką na której 
mógłby stanąć budynek mieszkal-
ny, ale musiałyby się zmienić prze-

„Gmina rozważa możliwość 
usytuowania mieszkań w budynku 
na ul. Północnej” - mówi burmistrz

Prezes TBS mówi o zmienionych 
zasadach przyznawania 
preferencyjnych kredytów przez 
BGK

pisy, żebyśmy rozważyli kwestię 
takiej inwestycji – mówi Sławomir 
Gławęda, prezes SM w Poddębi-
cach. - Spółdzielnie mogą budować 
i sprzedawać mieszkania, tyle że 
są związane innymi przepisami 
– prawem spółdzielczym, w odróż-
nieniu od ustawy deweloperskiej. 
Prawo spółdzielcze z kolei definiuje 
inwestycje spółdzielni jako przezna-
czone na cele statutowe. Tak więc 
budowa i sprzedaż mieszkań mają 
posłużyć utrzymaniu i kolejnym 
działaniom spółdzielni mieszka-
niowej. 

Trzeba przyznać, że firmy dewe-
loperskie lepiej dopasowały się do 
rynkowych potrzeb, oferując lokale 
z odrębnym prawem własności. 
Takie mieszkania zawsze były po-
strzegane jako lepsza alternatywa 
dla spółdzielczego „M”. Większość 
spółdzielczych inwestorów nie chce 
rozpoczynać budowy lokali, które 
po sprzedaży bezpowrotnie znikną 
z ich zasobu. 

(ps)

Spółdzielnia raczej nie wybuduje 
szybko nowego bloku – przyznaje 
prezes Gławęda 
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Rozwiązanie krzyżówki z numeru 327: Licho nie śpi.
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Rozwiązanie krzyżówki z numeru 327: 

Oryginalne potrawy i porady kulinarne

* Rozmawiają dwie sąsiadki. 
- Mój mąż to jest słońce...
- Co ty opowiadasz? Po tylu latach 
małżeństwa?
- Ano, tak. Jak zajdzie wieczorem 
do knajpy, to dopiero rano z niej 
wychodzi.

* * *
* Pewnej nocy żona zauważyła swojego męża przy 
kołysce ich nowo narodzonego dziecka. W ciszy ob-
serwowała męża. Kiedy patrzył w dół na śpiące ma-
leństwo, zauważyła na jego twarzy mieszankę emocji: 
niewiarę, wątpliwość, rozkosz, zdziwienie, zaurocze-
nie, sceptycyzm. Wzruszona tym niezwykłym prze-
jawem głębokich uczuć, kobieta podeszła do męża i 
przytuliła się do pleców, obejmując go ramionami.
- Dam grosik za twoje myśli - szepnęła mu do ucha.
- To niesamowite! - odpowiada mąż - Po prostu nie 
mogę sobie wyobrazić, jak oni robią takie kołyski 
tylko za 29.99 zł! 

* * *
* Przychodzi baba do lekarza z gwoździem w uchu:
- Co się pani stało?- pyta lekarz.
- Słuchałam metalu

* * *
* Górale bardzo lubią się chwalić. Siedzi sobie w karcz-
mie trzech górali i pierwszy mówi: 
- Mi jak jabłka wyrosły na drzewie, to każde 1 kg 
ważyło!
A na to drugi: 
- E tam, głupoty gadasz! Jak mi wyrosły jabłka, to 
miałem problem z wpakowaniem ich na wóz!
Nagle trzeci się odzywa.
- A jak mi wyrosły jabłka, to jak wpakowałem je na wóz, 
to z jednego wylazł ogromny robak i mi konia zeżarł! 

* * * 
* Kowalski na budowie biega z pustą taczką w te i we 
wte. Widząc to kierownik pyta:
- Kowalski, a ty co tak z tą pustą taczką latasz?
- Panie kierowniku - mówi Kowalski – tyle roboty, że nie 
ma kiedy załadować.. 

POLEWKA Z MAŚLANKI 
Z WĘDZONYMI ZIEMNIAKAMI

Składniki:
ziemniaki- 300 g 
siano do wędzenia ziemniaków – odro-
bina (opcjonalnie) 
Polewka:
maślanka – 700 ml 
mąka pszenna, typ 550 – 2 łyżki 
woda – 1,5 szklanki 
2 żółtka 
słodka śmietanka – 3 łyżki 
Okrasa:
cebula – 2 szt. 
suszone pomidory z zalewy olejowej 
– 80 g 
olej 
Dodatki:
szczypior z 1 dymki 
sadzone jaja (opcjonalnie) 
Etapy przygotowania:
Ziemniaki dokładnie szorujemy i gotu-
jemy w skórce do miękkości. Ugotowa-
ne ziemniaki łamiemy na pół, układamy 
na blasze, obkładamy sianem. Siano 
podpalamy, po czym szczelnie przy-

krywamy blachę i chwilę wędzimy ziem-
niaki. Ziemniaki można również podać 
podpieczone w piekarniku.
Maślankę dokładnie mieszamy z mąką, 
wlewamy do gorącej, osolonej wody. 
Dokładnie mieszamy, zagotowujemy, 
doprawiamy pieprzem i zdejmujemy z 
ognia. Żółtka mieszamy ze słodką śmie-
tanką i dodajemy do maślanki.
Cebule i suszone pomidory kroimy w 
drobną kostkę. Pokrojone cebule i suszo-
ne pomidory smażymy powoli na oleju, 
aż całość nabierze lekko złotego koloru 
(ok. 15 minut).
Ziemniaki zalewamy polewką, posypu-
jemy szczypiorem i dodajemy pomido-
rową okrasę. Możemy podać z jajem 
sadzonym.

CEBULAKI CHRUPIĄCE
Składniki:
50 dag twarogu z kostki, najzwyklejsze-
go, nie śmietankowego 
25 dag margaryny 
50 dag mąki pszennej 
2 łyżeczki soli 
cebula ( w zależności od wielkości 6 - 8 
sztuk) 
do posypania: sezam, zioła, mak – do 
wyboru 
jajko do posmarowania
Etapy Przygotowania:

Twaróg rozdrób rękami. Dodaj mar-
garynę pokrojoną na kawałki, dwie 
łyżeczki soli i znowu rozdrób. Dodaj 
mąkę – jeśli przepisowe 0,5 kg będzie za 
mało ( twaróg może być mniej lub bar-
dziej mokry) dosyp tyle, żeby wyrobić 
ciasto odchodzące od ręki, elastyczne. 
Teraz włóż ciasto do lodówki i przygotuj 
farsz. Cebule pokrój na półplastry, albo 
nieco mniejsze kawałki. Przesmaż na 
łyżce masła aż cebula zacznie się robić 
szklista, dopraw do smaku ulubionymi 
przyprawami. Lekko ostudź. Ciasto wy-
wałkuj niezbyt cienko, wycinaj miseczką 
koła, nakładaj farsz i zlepiaj, jak pierogi. 
Blachę wyłóż papierem do pieczenia, 
ułóż cebulaki, posmaruj rozmąconym 
jajkiem i posyp ulubionymi ziołami lub 
pieprzem. Piecz w temperaturze 200 
stopni około 25 minut ( zajrzyj po 15 
minutach, może już będą rumiane).
Choć nazywają się Cebulaki można je z 

powodzeniem faszerować pieczarkami, 
kapustką i tym, co po prostu lubicie. 

BABKA Z JABŁKAMI
Składniki:
2 szklanki mąki pszennej (ok. 32 dag) 
4 jabłka 
1/2 szklanki cukru (ok. 10 dag) 
2 łyżki cukru z prawdziwą wanilią 
2 płaskie łyżeczki proszku do pieczenia 
1/2 łyżeczki soli 
1 łyżeczka cynamonu 
1/2 łyżeczki mielonych goździków 
składniki mokre: 
1/2 szklanki śmietany 18% (ok. 125 ml) 
12 dag rozpuszczonego i wystudzone-
go masła 
3 jajka 
nadzienie: 
4-5 twardych jabłek o łącznej wadze 
około 3/4 kg 
sok z połowy cytryny 
do formy: 
1 łyżka masła 
2 łyżki tartej bułki 
lukier: 
1 szklanka cukru pudru (około 16 dag) 
sok z jednej cytryny .
Etapy Przygotowania:
Piekarnik rozgrzej do 180 stopni. Formę (na 
babkę o średnicy 23 cm lub keksówkę 13 x 
33 cm) wysmaruj masłem i obsyp tartą buł-

ką. Jabłka obierz, pokrój na ćwiartki, usuń 
gniazda nasienne, następnie pokrój na 
cienkie kawałki. Od razu spryskaj sokiem 
z cytryny. W dużej misce wymieszaj ze 
sobą suche składniki - mąkę, cukier, cukier 
z prawdziwą wanilią, proszek do pieczenia, 
cynamon i mielone goździki sól. W drugiej 
misce wymieszaj na jednolitą masę skład-
niki mokre - jajka, śmietanę, rozpuszczone 
i przestudzone masło. Mokre składniki 
połącz z suchymi. Dokładnie wymieszaj. 
Do masy dodaj jabłka. Wymieszaj. Całość 
będzie dość gęsta, ale właśnie taka ma 
być.  Ciasto przełóż do formy. Wierzch 
wygładź łyżką. Stuknij kilka razy formą 
o blat, by masa się w niej równomiernie 
rozłożyła. Wstaw do piekarnika. Piecz 
przez 60 minut. Upieczone ciasto wyjmij 
z piekarnika. Wyjmij z formy. Odstaw do 
przestygnięcia. Cukier puder wymieszaj 
z sokiem z cytryny - lukier powinien 
być dość gęsty. Lekko ciepłe ciasto polej 
lukrem, odstaw, by stężał. 
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W łęczyckim Domu Kultury odbyły się XXV Powiatowe 
Konfrontacje Artystyczne Szkół. Wzięło w nich udział 
sześć szkół z terenu powiatu łęczyckiego. Tematyka 
prezentowanych spektakli była bardzo różnorodna – 
od bajek po poważne, patriotyczne widowisko. Młodzi 
aktorzy bardzo angażowali się podczas przedstawień 
i dawali z siebie maksimum swoich możliwości. Jury, 
składające się z przedstawicieli poszczególnych szkół 

po burzliwych obradach zadecydowało o wynikach:
w kategorii młodsze klasy szkół podstawowych:

I miejsce – SP w Leźnicy Małej; I miejsce – SP w Piątku;
II miejsce – SP nr 3 w Łęczycy;
III miejsce – SP nr 4 w Łęczycy.

W kategorii szkoły gimnazjalne i ponadpodstawowe:
I miejsce – SP w Topoli Królewskiej;

II miejsce – ZSMR w Piątku.

Artystyczne konfrontacje
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W areszcie przy ul. 
Smutnej w Łodzi 

został osadzony przedsiębior-
ca z Ozorkowa, który interesy 
prowadził nie tylko w central-
nej Polsce, ale także za grani-
cą. Aresztowanie biznesmena 
odbiło się szerokim echem w 
mieście, choć do samego końca 
nawet jego najbliżsi współpra-
cownicy przekonywali, że szef 
nadal prowadzi firmę. Okazało 
się, że nie prowadzi a świat 
może w tej chwili oglądać je-
dynie zza krat. 

Sprawa jest grubego kalibru. 
Tym bardziej, że w Ozorkowie 
przedsiębiorca, który przyjechał 
z dalekiego kraju, zdobył na po-
czątku duże uznanie i był nawet 

nagradzany za prowadzenie 
biznesu.

Przyjazd funkcjonariuszy do 
siedziby firmy wywołał szok. 
Aresztowanie było tematem tabu 
dla pracowników firmy.  Nie 
można było o tym rozmawiać 
pod groźbą utraty pracy. Ozor-
ków jest jednak małym miastem i 
wiadomości o kłopotach znanego 
przedsiębiorcy dość szybko sta-
wały się coraz powszechniejsze. 

- Pracownikom na początku 
starano się wmawiać, że szef 
wyjechał do Berlina. Tam też 
ma mieszkanie – mówi „Repor-
terowi” jeden z mieszkańców, 
który dobrze zna kulisy sprawy. 
- Oczywiście nie można było 
długo trzymać się takiej wersji. 

Z tego co wiem, to pracownicy 
są zastraszani. Pod groźbą utraty 
pracy zakazuje im się mówić, co 
dzieje się w firmie. 

Nasz reporter dwukrotnie 
rozmawiał z osobą, która jest 
jedną z bliskich współpracow-
nic aresztowanego biznesmena. 
Pierwsza wersja była taka, że 
żadnego zatrzymania nie było.

- Ludzie mówią różne głupoty. 
Szef nadal jest w firmie – usły-
szeliśmy kilka tygodni temu. 

Niedawno znów zadzwonili-
śmy do firmy.

- Nie będę się wypowiadać w 
tej sprawie. To prywatne sprawy 
pana prezesa – mówiła nasza 
rozmówczyni, która wyraźnie 
spuściła już z tonu. 

Poprosiliśmy 
o przesłanie re-
dakcji komen-
tarza dot.  sy-
tuacji w firmie. 
Informacji nie 
otrzymaliśmy. 

Dow ie d z ie -
l i śmy s ię,  ż e 
ś l e d z t wo  o d 
dawna prowa-
dzi Prokuratura 
Krajowa. 

„Łódzki Wy-
dział Zamiej-
scowy Departa-
mentu do Spraw 
Przestępczości 
Zorganizowa-
nej i Korupcji 
P r o k u r a t u r y 
Krajowej pro-
wadzi śledztwo 
w sprawie zor-
g a n i z o w a n e j 
grupy przestęp-
czej zajmującej 
się legalizacją 
sk rad z ionyc h 
pojazdów oraz sprzedażą pocho-
dzących z kradzieży ciągników 
siodłowych, naczep i części samo-
chodowych. Prokuratorzy ustalili, 
że grupa działała w okresie od 
2006 do 2016 roku m.in. na terenie 
woj. łódzkiego i kujawsko – po-
morskiego. Dotychczas w toku 
postępowania zarzuty przedsta-
wiono 28 podejrzanym w tym 
przedsiębiorcy z Ozorkowa. 

Z uwagi na dobro postępo-
wania przygotowawczego oraz 
wykonywane i planowane czyn-
ności procesowe, na obecnym 

etapie nie udzielamy bliższych 
informacji, co do przedmio-
tu i  zakresu prowadzonego 
śledztwa” – brzmi informacja z 
działu prasowego Prokuratury 
Krajowej. 

Jak udało nam się ustalić, w 
areszcie śledczym biznesmenowi 
nie jest dobrze. Uskarżał się na 
współkompana z celi i prosił o 
przeniesienie. Na Smutnej miał 
też okazję spotkać się z innym 
„medialnym osadzonym” - wój-
tem Zbigniewem W. 

(stop)

9 zł od osoby 
miesięcznie w 

przypadku zbiórki selektywnej 
i 18 zł przy braku segregacji – 
tyle wynosiła stawka za wywóz 
śmieci przez ostatnie 4 lata. Od 
1 kwietnia br. mieszkańcy gminy 
zapłacą odpowiednio po 15 i 30 
zł miesięcznie. Podwyżki cen 
czekają także właścicieli nieru-
chomości niezamieszkałych oraz 
letniskowych wykorzystywanych 
do celów rekreacyjno-wypo-
czynkowych. 
Przypomnijmy, że do ogłoszonego 
przez gminę Ozorków przetargu 
przystąpiła tylko jedna firma – To-
ensmeier Centrum Spółka z o.o. z 
Kutna, która w stosunku do roku 

Od dziś podwyżka 
poprzedniego złożyła ofertę prawie 
dwukrotnie wyższą. Tylko w 2018 roku 
władze gminy dołożyły z budżetu 
prawie 600 tysięcy zł.
Do tej pory kosztem ograniczania 
inwestycji na terenie gminy oraz wy-
datków bieżących dopłacaliśmy do i 
tak niemałych opłat ponoszonych przez 
mieszkańców. Już wiadomo,  utrzyma-
nie stawek na dotychczasowym pozio-
me jest niemożliwe. System wywozu 
odpadów jest niedofinasowany od lat i 
nie utrzyma się w obliczu coraz ambit-
niejszych celów recyklingu, które stawia 
przed nami Unia Europejska. Co roku 
wzrasta też płaca minimalna, podno-
szone są ceny paliwa, nie zapominajmy 
także o wzroście cen energii dla innych 
niż osoby fizyczne odbiorów, które w 

znacznym stopniu obciążają budżet 
naszego samorządu. Trwa spór rzą-
du z nauczycielami. Nie wiadomo, 
jak zakończy się ten konflikt i jakie 
środki na podwyżki wynagrodzeń 
dla kadry pedagogicznej będą 
musiały zostać zabezpieczone 
przez samorządy – podkreśla wójt 
Tomasz Komorowski.

Znany biZnesmen Za kratkami!

Przedsiębiorca był nagradzany za prowadzone w 
mieście interesy 
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MIEJSKI OŚRODEK  KULTURY W OZORKOWIE,  
ul. WYSZYŃSKIEGO 43 A, 95-035 OZORKÓW 

ZAPRASZA NA 

KIERMASZ 
WIELKANOCNY 

7 kwietnia 2019 
godz. 10.00 -15.00 

O planowanych inwestycjach dro-
gowych radni rozmawiali podczas 
niedawnej sesji. Wcześniej Mariusz 
Ostrowski, sekretarz miasta a tak-
że Jarosław Sosnowski, skarbnik 
miasta i Dominik Gabrysiak, rad-
ny powiatowy odwiedzili łódzki 
urząd wojewódzki. Przedstawiciele 
magistratu i powiatu starają się o 
pozyskanie pieniędzy w ramach 
Narodowego Programu Budowy 
Dróg Lokalnych. 

Przedstawiciele ozorkowskiego 
magistratu oraz powiatu zgierskie-
go podkreślają, że wizyta w urzę-
dzie wojewódzkim związana była 
głównie z pozyskaniem informacji 
o formalnych wymogach niezbęd-
nych przy tego rodzaju wsparciu z 
województwa. 

Jak się dowiedzieliśmy, drogowe 
zadanie w Ozorkowie podzielone 
zostało na 3 etapy. Pierwszy etap to 
remont ul. Traugutta, Żeromskiego i 
Stypułkowskiego. Drugi – ul. Konop-
nickiej i Orzeszkowej. Trzeci – remont 
ul. Morelowej, na który pieniądze 
wyłożyć ma miasto.

- Gramy o stawkę 8 mln zł – mówi 
M. Ostrowski. - Tyle chcielibyśmy 
uzyskać w ramach Narodowego 
Programu Budowy Dróg Lokalnych. 
Mam nadzieję, że się uda. 

Po kilku latach przerwy nie jest wy-
kluczone, że Ozorków będzie musiał 
zaciągnąć kredyt. W budżecie kwota 
kredytu zapisana została na 6 mln zł. 
Na razie jednak władze miasta nie 
zdecydowały się na podjęcie takiego 
zobowiązania. 

(stop)

Park miejski zamknię-
ty do co najmniej 

czerwca przyszłego roku? W taką 
wiadomość na pewno trudno 
jest uwierzyć znacznej liczbie 
mieszkańców. Rozpoczęta wła-
śnie inwestycja sprawi, że trzeba 
będzie uzbroić się w cierpliwość. 
Wykonawcy zapewniają, że z efek-
tów ich pracy ozorkowianie będą 
zadowoleni. 

Już od dawna mówiło się w 
mieście o potrzebie gruntownego 
remontu parku. Odwiedzając kilka 
dni temu park, można już było zo-
baczyć pierwsze prace. Niektórzy 
nie ukrywali zaskoczenia. Tym 
bardziej, że w połowie ub. tygodnia 
przejście mostkiem przez rzekę było 
utrudnione. Robotnicy przygoto-
wywali mostek do rozbiórki w celu 
prac konserwatorskich. 

- Pełno jest teraz taśm odgradza-
jących. Poza tym usunięte zostały 
ławki, nie ma gdzie usiąść. Drzewa 
zostały ogrodzone. Czy będą wycię-
te? - pytała jedna z mieszkanek. 

Drzewa nie będą wycięte. Drew-
niane płotki mają je ochronić przed 
zniszczeniem podczas przekopywa-
nia ciężkim sprzętem terenu. 

Ozorkowianie patrząc na rozpo-
czynającą się w parku inwestycję nie 
podejrzewali, że prace trwać będą mi-
nimum do czerwca przyszłego roku.

- Naprawdę tak długo? - nie krył 

Ozorków stara się o miliony 

Na zdjęciu Mariusz Ostrowski, 
sekretarz miasta 

efekty dopiero za ponad rok

zaskoczenia pan Paweł. - No trudno, 
chociaż zrobią nam porządnie park. 

Wykonawca z Warszawy zapew-
nia, że park miejski zmieni się nie do 
poznania. 

- Mamy czas, żeby wszystko zrobić 
perfekcyjnie – mówi z uśmiechem 
Maciej Kulesza, kierownik robót. - 
Główna ścieżka wraz z ciągiem dla 
rowerzystów wyłożona zostanie 
kostką, boczne alejki utwardzone 
zostaną kruszywem. Odrestauro-
wany mostek będzie wygięty w 
delikatnym łuku. Rury ciepłownicze 
a także elewacje zamierzamy zasłonić 

wysokimi żywopłotami, przy muralu 
roślinność będzie parterowa, aby nie 
zasłaniać malunku. W sumie nowych 
nasadzeń będzie kilkadziesiąt tysięcy. 
Powstanie też jeden główny plac wy-
poczynkowy, gdzie ustawione zosta-
ną stoły do gry w warcaby lub szachy. 
W parku będą także dwa zdroje z 
wbudowanymi filtrami z których 
będzie można bezpośrednio napić 
się wody. Oczywiście ustawione zo-
staną nowe ławki, system oświetlenia 
także będzie nowy. Wszystkie kable 
schowamy pod ziemię.

Nie mniejsze zainteresowanie od 

Drzewa w parku zostały ogrodzone 

Pod koniec ub. tygodnia robotnicy wzięli się za demontaż mostka 

tego, jak będzie zmieniał się park, 
wzbudza temat ogrodzenia i zakazu 
wstępu do parku.

- Myślę, że park ogrodzimy mniej 
więcej za miesiąc – dodaje M. Kulesza. 
- Co najmniej do czerwca z parku nie 
będzie można korzystać, bo teren 
stanie się dużym placem budowy. 

(stop)
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Z SERCEM DLA ANTOSIA

Amelkakak Jaworowskakak

Dominik Abus

Grupa taneczna Black Candies

6 KWIETNIA HALA SPORTOWA W OZORKOWIE

Goście specjalni:

Atrakcje dla dzieci:
Baloniarze,animatorzy,malowanie 
twarzy,konkursy z nagrodami.

LIDIA PYCIARZ
 

ILONA JEWCZAK-SKÓRKA

ak
n
r

e
r
k

BILETY W CENIE 30 ZŁ DO KUPIENIA NA MIEJSCU W DNIU WYDARZENIA

e B cnene k Candies

OBUWIE NA ZMIANĘ!
ZABIERAMY ZE SOBĄ

POD PATRONATEM 
ŻAK STUDENCKIE RADIO POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ
 

Z redakcją skontak-
towała się czytel-

niczka, która krytykuje jednego 
z urzędników magistratu. 

- Zadzwoniłam do urzędu z po-
wodu kotka, który leżał w pobliżu 
targowiska i bardzo się męczył. 
Przeraźliwie miauczał, widać było, 
że jest z nim bardzo źle. Przewrócił 
się na bok i nie mógł się podnieść. 
Wokół kotka było kilka osób, jedna z 
pań zaczęła płakać. Niektórzy poszli 
od razu do pobliskiego komisariatu 
policji powiedzieć o męczącym 
się zwierzaku. Gdy pierwszy raz 
zadzwoniłam do urzędu, to po-
prosiłam z kimś kto zajmuje się 

Jeden z budynków 
przy ul. Starzyńskie-

go, który już od kilku miesięcy 
popadał w coraz gorszą ruinę, 
mógł się rozlecieć w związku z 
rozpoczętą właśnie budową sieci 
kanalizacji sanitarnej. Właściciel 
nieruchomości porozumiał się z 
inwestorem, który ustawił przy 
budynku zabezpieczenia. Roz-
biórka na pewno jest dobrą de-
cyzją, piesi z obawą przechodzili 
przy ruderze z której od czasu do 
czasu spadały na chodnik kawałki 
elewacji. 

(stop)

Mieszkańcy osiedla 
przy ul. Konstytucji 3 

Maja a także Zachodniej po dłuższej 
przerwie mogą ponownie robić za-
kupy w delikatesach. 
- Oferta sklepu jest o  wiele atrakcyj-
niejsza – zapewnia Paulina Krupińska, 
kierownik delikatesów. - Współpracu-
jemy z lokalnymi dostawcami wędlin, 
pieczywa, nabiału. Oczywiście nasi 
klienci mogą też liczyć na promocje.

(stop)

 Już niedługo na 
osiedlach spółdziel-

ni mieszkaniowej pojawią się 
dodatkowe tabliczki informujące 
o monitoringu. Wprawdzie unijne 
rozporządzenie o ochronie da-
nych osobowych weszło w życie 
w maju 2018 roku, jednak w wielu 
miejscach takie tabliczki powinny 
jeszcze zostać umieszczone. 

- Nasi spółdzielcy byli informo-
wani o RODO w formie pisemnej, 
ale będziemy jeszcze umieszczać na 
osiedlach tabliczki z informacjami 
o monitoringu – mówi Zdzisław 
Ewiak, wiceprezes SM w Ozorko-
wie. - Do tej pory nie spotkaliśmy 

Helikopter z magistratu?

Kot najprawdopodobniej został 
potrącony przez samochód

bezpańskimi psami i kotami. Pani 
z sekretariatu przełączyła mnie do 
mężczyzny, który się nie przedsta-
wił a jedynie powiedział, że zajmie 
się sprawą. Ale czas uciekał i inter-
wencji nie było, więc znów zadzwo-
niłam. Wtedy urzędnik ironicznie 
odpowiedział, że helikoptera do 
kota przecież nie wyśle – mówi 
mieszkanka Ozorkowa. - Bardzo się 
zdenerwowałam. Przecież w urzę-
dzie są ludzie odpowiedzialni za 

podejmowanie takich interwencji. 
Nie można ignorować takich spraw. 

Zupełnie inaczej zdarzenie przed-
stawia urząd. 

„Zgłoszenie o chorym kocie 
przy ul. Rzecznej przyjął jeden z 
pracowników Wydziału Polityki 
Przestrzennej UM. Do jego obo-
wiązków należy m.in. zajmowanie 
się kwestią bezdomnych/chorych 
zwierząt na terenie miasta. Pra-
cownik niezwłocznie udał się we 
wskazane miejsce; był tam w ciągu 
10-15 minut od przyjęcia zgłoszenia. 
Sprawdził, że zwierzę jest w ciężkim 
stanie i zadzwonił po pracowników 
gospodarczych, by przyjechali ze 

specjalną klatką do przewozu zwie-
rząt. Po przyjeździe pracownika z 
klatką, kot został przewieziony do 
weterynarza. Okazało się, że zwie-
rzę ma bardzo ciężkie obrażenia 
wewnętrzne, weterynarz nie był w 
stanie go uratować i podjął decyzję 
o uśpieniu. Pracownik, który przyjął 
zgłoszenie, od razu zareagował na 
zgłoszoną sytuację i z pewnością nie 
użył niegrzecznego sformułowania 
w stosunku do mieszkanki, co po-
twierdza on sam oraz naczelnik Wy-
działu PP, który był obecny podczas 
rozmowy pracownika z mieszkanką. 
Pracownik ten jest osobą rzetelnie 
wypełniającą swoje obowiązki, wraż-

liwą na cierpienie zwierząt, poza tym 
cechuje go kultura osobista i szacunek 
w stosunku do petentów” - czytamy 
w komentarzu przesłanym z ozor-
kowskiego magistratu.

(stop)

ROdO na osiedlach

się z sytuacją, aby kamery komu-
kolwiek przeszkadzały. Jest wręcz 
przeciwnie. Spółdzielcy proszą 
o kamery, które sprawiają, że na 
osiedlach jest mniej dewastacji, 
zakłócania porządku czy też pod-
rzucania śmieci. 

(stop)

mógł się rozlecieć 

Powrót delikatesów Kulturalne nagrody

Amelia Jaworowska 
ze Szkoły Podstawo-

wej nr 5 została uhonorowana 
Nagrodą za Działalność Kultu-
ralną. Była jedyną osobą, której 
przyznano w tym roku nagrodę za 
osiągnięcia artystyczne w 2018 r. 
Jej talent poznali widzowie progra-
mu The Voice Kids. Wyróżnienia za 
Działalność Kulturalną otrzymały 
cztery osoby: Dorota Chmielecka, 
Beata Klauze, Danuta Trzcińska i 
Ireneusz Adamczewski.
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bUrMiStrz rozMawiał z DyrektoraMi 

Władze miasta spo-
tkały się z dyrektorami 

placówek oświatowych, aby prze-
dyskutować problem w związku ze 
strajkiem 8 kwietnia i wyznaczonymi 
w tym terminie egzaminami gimna-
zjalnymi oraz ósmoklasisty. Zgodnie 
ze szkolnym kalendarzem egzaminy 
gimnazjalne rozpoczną się 10 kwiet-
nia, na zakończenie ósmej klasy – 15 
kwietnia.

- Nie ukrywam, że rozmowy z 
dyrektorami nie należały do łatwych. 
Ale o ważnych sprawach w związku z 
planowanym strajkiem bezwzględnie 
należało porozmawiać. Mogę zapew-
nić rodziców i uczniów, że egzaminy w 
Ozorkowie nie będą zagrożone. Nawet 
w przypadku, gdy większość nauczy-

cieli z poszczególnych szkół zdecyduje 
się na podjęcie strajku. Decyzja jest taka, 
że egzamin gimnazjalny odbędzie 
się w jednym miejscu, w hali CSiR. 
Jeśli chodzi o obsługę, to z pewnością 
możemy liczyć na tych nauczycieli, 
którzy do strajku nie przystąpią – mówi 
burmistrz Jacek Socha. 

Burmistrz przekonuje, że nie będzie 
też problemów z przeprowadzeniem 
egzaminów na zakończenie ósmej 
klasy. 

Przypomnijmy, że w zdecydowanej 
większości nauczyciele w Ozorkowie 
opowiedzieli się za strajkiem. 

- W przedszkolach miejskich nr 1, 2, 
3 pracownicy opowiedzieli się w 100 
procentach za przeprowadzeniem 
strajku. W przedszkolu nr 4 jest 97 

procent za strajkiem, natomiast w 
przedszkolu nr 5, 94 procent - mówi 
Marzena Strużek, prezes ZNP od-
działu w Ozorkowie. - Największe 
poparcie strajkowe było w szkole 
podstawowej nr 4, wyniosło 94 pro-
cent. Za przystąpieniem do strajku 
w szkole podstawowej nr 2 opowie-
działo się 91 procent pracowników. W 
szkole podstawowej nr 5 za strajkiem 
jest 84 procent pracowników. 

W gminie Ozorków wyniki refe-
rendum przedstawiają się następująco: 
w szkole w Leśmierzu – za strajkiem 
63 procent, w szkole w Modlnej – 71 
procent, w szkole w Solcy Wielkiej – 95 
procent. W przedszkolu w Leśmierzu 
strajku nie chcą. 

W gminie Parzęczew za przystąpie-

Rozruch techniczny wodotrysku na pl. Jana Pawła II był w połowie ub. 
tygodnia. Teraz fontanna ma już działać bez przerwy, aż do okresu 
jesienno – zimowego. Mieszkańcy, głównie ci najmłodsi, cieszą się na 
widok tryskającej wody. 

(stop)

Spółdzielnia mieszkaniowa w 
Ozorkowie planuje w tym roku 
na swoim terenie prowadzić prace 
związane z układaniem nowych 
chodników, utwardzaniem miejsc 
postojowych, modernizacją pla-
ców zabaw, malowaniem klatek 
schodowych czy upiększaniem 
skwerów i zieleńców poprzez 
nasadzenia nowych roślin. 

SM przeprowadzi kolejne prace 
termomodernizacyjne; ocieplone 
zostaną ściany bloków przy ul. Lot-
niczej 2, Lotniczej 2a oraz Łęczyckiej 
2b. W rejonie ul. Kołłątaja i Nowy 
Rynek zostaną ułożone chodniki z 
kostki brukowej, a przy ul. Suchar-
skiego, Sikorskiego, Nowy Rynek, 
Nowe Miasto i Bema zostaną nasa-

Grzegorz Brudziń-
ski tuż po świętach 

Wielkiej Nocy ma wyznaczony w 
sądzie termin rozprawy eksmi-
syjnej. Lokator boi się, że będzie 
musiał w niedługim czasie opu-
ścić mieszkanie jednego z domów 
przy ul. Zgierskiej. O wsparcie 
poprosił ośrodek pomocy spo-
łecznej. 

- Teraz nie mam pracy i popro-
siłem ośrodek o zasiłek celowy 
na pokrycie zadłużenia czynszo-

Tegoroczna inauguracja fontannyInWeStyCje SpóŁdzIelnI 
dzone krzewy i drzewa ozdobne. 
Spółdzielnia planuje modernizację 
kolejnych placów zabaw, które 
będą uzupełniane o nowe huśtaw-
ki, karuzele i inne urządzenia z 
wymaganymi atestami. Powstaną 
też kolejne siłownie plenerowe. 
Ich dokładne lokalizacje zostaną 
określone po majowych zebraniach 
członkowskich, na których miesz-
kańcy wskażą konkretne miejsca. 
W tym roku malowaniem objętych 
zostanie ok. 50 klatek schodowych, 
zostanie też wymienionych, po-
dobnie jak w tamtym roku, ok. 200 
ławek. Spółdzielnia mieszkaniowa 
ma też zabezpieczone środki na 
utworzenie kilkunastu miejsc po-
stojowych przy ul. Sucharskiego 7 

od strony ul. Westerplatte. Zadanie 
zostanie zrealizowane, gdy miasto 
przystąpi do planowanego remontu 
ul. Westerplatte.

Spółdzielnia planuje modernizację 
kolejnych placów zabaw

jest plan awaryjny 

Burmistrz rozmawiał z dyrektorami o 
planowanym strajku
niem do strajku opowiedziało się 95 
procent pracowników w szkole w Pa-
rzęczewie, w Chociszewie – 76 procent. 

(stop)

lOkatOR pROSI O pOmOC 

StrAch przed eKSmiSją
wego w kwocie kilkuset złotych. 
Czynsz miesięczny wynosi je-
dynie 24 zł, a więc przy pomocy 
finansowej ośrodka mógłbym 
spłacić zadłużenie i nie martwić 
się o płatności w okresie, gdy 

nie będę miał pracy. Niestety, z 
MOPS otrzymałem pismo od-
mowne – słyszymy. 

Pan Grzegorz twierdzi, że ośro-
dek pomocy społecznej po raz 
pierwszy odmówił przyznania 
mu zasiłku celowego. Podopieczny 
MOPS dodaje, że ostatnio otrzy-
mał też informację o zmniejszeniu 
pomocy w związku ze świętami 
wielkanocnymi. 

- Zawsze dostawałem dwie pacz-
ki, bo nie mieszkam sam, tylko z 
partnerką. A teraz paczka jest tylko 
jedna. Nie wiem, co się dzieje w 
tym ośrodku, ale chyba zaczynają 
oszczędzać kosztem najbiedniej-
szych – nie ukrywa zdenerwowania 
G. Brudziński. 

Katarzyna Pałasz, kierownik 
pomocy środowiskowej, odrzuca 
zarzuty podopiecznego.

- Rozmów o paczkach na Wiel-
kanoc jeszcze w ośrodku nie 
było, więc wątpię, aby pod-
opieczny miał przekazaną taką G. Brudziński obawia się eksmisji. Liczy na wsparcie MOPS 

informację o zmniejszonej liczbie 
paczek. Jeśli zaś chodzi o przy-
znawanie zasiłków celowych, 
to każda sprawa rozpatrywana 
jest indywidualnie. Zapraszam 
podopiecznego do odwiedzenia 
MOPS, na miejscu będziemy 
mogli wyjaśnić wszelkie wątpli-
wości – mówi K. Pałasz. 

O komentarz poprosiliśmy też 
urząd miasta.

„Mężczyzna od 2007 r. bezu-
mownie zajmuje lokal. Miesięczny 
czynsz za ten lokal wynosi 23,51 zł, 
natomiast lokator od wielu lat nie 
uiszcza tej kwoty. Od 2013 r. miesz-
kaniec zalega również w opłatach 
za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi. Od 2017 r. mieszkańcy 
budynku skarżą się na jego uciążliwe 
zachowanie” – informuje magistrat.  
Zadłużenie czynszowe w zasobie 
komunalnym na koniec 2018 r. wy-
nosiło 2.346.063,06 zł. Liczba eksmisji 
wzrasta. 

(stop)

Ozorków To był kolejny – i jak 
się okazało ostatni - 

przetarg na zagospodarowanie 
odpadów komunalnych. Jaką 
ofertę przedstawiło przedsiębior-
stwo komunalne?

- Znacznie korzystniejszą, niż 
ostatnio. Dlatego zdecydowaliśmy, 
że przyjmiemy ofertę przedsię-
biorstwa komunalnego – mówi 
burmistrz Jacek Socha.

Ozorkowskie Przedsiębiorstwo 
Komunalne obniżyło cenę za mie-
sięczną usługę o ponad 50 tysięcy 
złotych. Na ostatniej sesji samorząd 
poparł burmistrza i zdecydował o 
przesunięciu środków na zadanie 
związane z gospodarką odpadami 
komunalnymi. Ozorków w tym 
roku będzie dopłacał do śmieci 1 
mln 220 tys. zł. Za odpady segre-
gowane mieszkańcy płacą 16 zł, za 
śmieci niesegregowane 32 zł. 

* * *
Dyskusja o śmieciach wciąż wy-

wołuje emocje. Z redakcją skon-
taktował się mieszkaniec, który 
krytykuje naliczanie dodatkowych 
opłat za usługę związaną z odbio-
rem odpadów. 

- Otrzymałem niedawno pismo 
z Ozorkowskiego Przedsiębiorstwa 
Komunalnego z informacją, że od 1 
kwietnia trzeba będzie płacić za za-
branie worków z odpadami segre-
gowanymi. Wcześniej takich opłat 
nie było. Dodatkowo wzrosła też 
opłata ryczałtowa. Nie rozumiem tej 
decyzji. Przecież to zniechęca ludzi 
do segregowania śmieci. Ponadto 
mogą również być sytuacje, gdzie 
worki z odpadami będą podrzucane 
sąsiadom lub po prostu wyrzucane 
na przykład do lasu – twierdzi nasz 
czytelnik. 

Co na to OPK?
„W ramach realizacji umowy 

na odbiór i zagospodarowanie 
odpadów komunalnych spółka 
dostarcza bezpłatnie miesz-
kańcom worki na selektywnie 
zbierane odpady komunalne. 
Natomiast opłata jest pobierana 
przez OPK od podmiotów gospo-
darczych za wystawiony worek z 
selektywnie zbieranymi odpadami 
przez podmiot gospodarczy” - in-
formuje komunalka w Ozorkowie. 

(stop)

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

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

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. 
Inż. Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa
Praca w Smolicach koło 
Strykowa
Tel: 501 327 839

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, 
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

Operator maszyn
Wykształcenie średnie 
zawodowe – techniczne , 
doświadczenie na podobnym 
stanowisku (minimum 1 rok w 
przemyśle), sumienne i staranne 
wykonywanie obowiązków, chęć 
do pracy
HTL Strefa S.A.
ul. Adamówek 7, 
95-035 Ozorków
Tel: 24 721 92 88
Miejsce pracy: ul. Lotnicza 21H, 
99-100 Łęczyca

Lakiernik
Wykształcenie zawodowe – 
lakiernik, prawo jazdy kat. B, 
mile widziane doświadczenie 
zawodowe
A.Machudera sp. z o.o.
ul. Ozorkowskie Przedmieście 73, 
99-100 Łęczyca
Tel: 24 721-50-88

Mechanik samochodowy
Wykształcenie zawodowe – 
mechanik samochodowy,  prawo 
jazdy kat. B, mile widziane 
doświadczenie zawodowe
A.Machudera sp. z o.o.
ul. Ozorkowskie Przedmieście 73, 
99-100 Łęczyca
Tel: 24 721-50-88

Mechanik
Wykształcenie średnie 
zawodowe – techniczne, 
uprawnienia na obsługę 
urządzeń transportu 
bliskiego, praca w zespole, 
komunikatywność, organizacja 

pracy własnej.
HTL Strefa S.A.
ul. Adamówek 7, 
95-035 Ozorków
Tel: 24 721 92 88
Miejsce pracy: Łęczyca/Ozorków

Elektryk
Wykształcenie średnie 
zawodowe – techniczne, 
doświadczenie w naprawie mile 
widziane, komunikatywność, 
asertywność, praca w zespole, 
organizacja pracy własnej
HTL Strefa S.A.
ul. Adamówek 7, 
95-035 Ozorków
Tel: 24 721 92 88
Miejsce pracy: Łęczyca/Ozorków

Kosmetyczka
Wykształcenie zasadnicze 
zawodowe – kosmetyczka, 
umiejętność wykonywania 
makijażu, stylizacja paznokci 
metodą hybrydową.
SALON KOSMETYCZNY 
Małgorzata Gibska
ul. Kilińskiego 7B, 
99-100 Łęczyca
Tel: 501 041 907

Kucharz
Koncentracja, chęć do pracy, 
doświadczenie zawodowe na 
stanowisku kucharz
Restauracja „Kargul”
ul. Ozorkowska 8, 99-100 Łęczyca
Tel: 502 708 534

Murarz
Chęć do pracy, umiejętność 
murowania
DAR-BUD K. Oleski w Łęczycy
ul. Słowackiego 30, 
99-100 Łęczyca
Tel: 519 056 415
Praca u klienta

Pomocnik murarza
Umiejętność uszczelniania ścian 
pianką, umiejętność obsługi piły 
do cięcia pustaków
DAR-BUD K. Oleski w Łęczycy
ul. Słowackiego 30, 
99-100 Łęczyca
Tel: 519 056 415
Praca u klienta

Kierowca ciągnika oraz sam. 
Kat. B
Praca w zespole, chęć do pracy, 
sumienność, prawo jazdy kat. 
B, T oraz mile widziane inne 
uprawnienia, mile widziane 
doświadczenie zawodowe
Zarząd Dróg Powiatowych w 
Łęczycy

Ul. Mickiewicza 12, 99-100 Łęczyca
Tel: 24 721-27-41
 
Prasowaczka
Wykształcenie podstawowe, 
umiejętność prasowania
PPHU „Elizabeth” 
Marzena Gradowska 
Ul. M. Konopnickiej 2, 99-100 Łęczyca
Tel: 500-106-370

Nauczyciel praktycznej 
nauki zawodu branży 
samochodowej
Wykształcenie wyższe 
mechaniczne lub średnie 
zawodowe techniczne, 
przygotowanie pedagogiczne,
Centrum Kształcenia 
Praktycznego 
w Łęczycy
Ul. Ozorkowskie Przedmieście 2
99-100 Łęczyca
Tel: 24 721-89-82

Fryzjer damsko – męski
Wykształcenie gimnazjalne, 
średnie, umiejętność strzyżenia 

damsko – męskiego, 
umiejętność koloryzacji
Salon Fryzjerski damsko – męski 
„Anna”
Anna Kowal – Nowakowska 
Ul. Ozorkowska 12, 99-100 Łęczyca
Tel: 693-449-522

Elektryk
Wykształcenie zasadnicze 
zawodowe elektryczne
„Eltrix”
Piotr Sankowski
Ul. Sienkiewicza 31, 99-100 Łęczyca
Tel: 604-507-820
Miejscem wykonywania pracy 
jest Teren Kraju

Technolog
Wykształcenie wyższe 
techniczne – technolog, 
otwartość na zdobywanie 
wiedzy, obsługa programy 
AutoCad, obsługa programu 
Excel, wyobraźnia przestrzenna
BORGA Sp. z o.o. w Gdańsku 
Oddział w Górze Św. Małgorzaty
ul. Azymutalna 9,  80-295 Gdańsk

PODATNIKU
Naczelnik Urzędu Skarbowego informuje, że w serwisie www.
podatki.gov.pl w zakładce Twój E-PIT Urząd Skarbowy udostępnił 
dla Ciebie zeznanie podatkowe PIT-37 i PIT-38 za 2018 rok (nie 
musisz składać żadnego wniosku w tej sprawie.
Wejdź na stronę www.podatki.gov.pl sprawdź, skorzystaj z przy-
sługujących Ci ulg podatkowych, zaakceptuj i wyślij zeznanie. 
Nadpłatę z zeznania złożonego elektronicznie otrzymasz w ciągu 
45 dni od daty jego złożenia.

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

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

SINGER – szyjąca, na pedał – sprze-
dam. Maglownica domowa na korbę 
– sprzedam. Tel.: 500-336-322

Kupię czterokołowiec lekki do 10 tyś. 
zł. Tel.: 697-352-159

Sprzedam skuter osobowy, mało 
używany. Tel.: 502-851-180

Sprzedam dom oraz inne budyn-
ki gospodarcze na działce o pow. 
1020mkw w Ozorkowie. Tel.: 513-
918-135

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 M4 o pow. 60,67 mkw, 
parter w Ozorkowie lub zamienię 
na M3 własnościowe o pow.  do 
40 mkw, parter w Ozorkowie. Tel.: 
277-25-94

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

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

Kupię mieszkanie własnościowe M3 o 
pow. do 40 mkw, parter w Ozorkowie. 
Tel.: 277-25-94

Sprzedam działkę budowlano-pro-
dukcyjną przy trasie Gostków-Pod-
dębice w miejscowości Tur. Tel.: 603-
044-492
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Są skarbnicą witamin i mine-
rałów, m.in. potasu, dlatego 
powinni je jeść zwłaszcza nadci-
śnieniowcy. Poza tym rzodkiewki 
zawierają sporo związków siarki, 
dlatego wzmocnią wypadające 
włosy i łamiące się paznokcie. 
Rzodkiewki to warzywa, których 
właściwości zdrowotne i wartości 
odżywcze były już znane staro-
żytnym Egipcjanom i Grekom, 
którzy stosowali je na poprawę 
trawienia, usprawnienie intelek-
tu, dobrą pamięć i wzrok. Także 
współczesna fi toterapia poleca 
stosowanie rzodkiewek w wielu 
dolegliwościach organizmu. 

Rzodkiewka wspomaga 
trawienie

Rzodkiewka sprawdzi się w dole-
gliwościach układu pokarmowego. 

Rzodkiewka - królowa nowalijek

Niewiele osób wie, jak dużo 
wartości mają rzodkiewki

Rzodkiewka pobudza łaknienie i 
trawienie (ma przy tym bardzo mało 
kalorii - zaledwie 16 kcal w 100 g), 
wspomaga pracę wątroby, a także 
działa żółciotwórczo i żółciopędnie. 
W związku z tym można ją stosować 
przy dolegliwościach wątrobowych, 
braku łaknienia, niestrawności i 
nadfermentacji jelitowej. 

Rzodkiewka na kaszel

Rzodkiewka działa także wy-
krztuśnie, dlatego pomoże złago-
dzić męczy kaszel. Współczesna 
fototerapia poleca rzodkiewkę także 
przy dolegliwościach oskrzelowych 
i astmie.

Rzodkiewka na reumatyzm?

Ponadto w medycynie natural-
nej rzodkiewkę stosuje się przy 

kamieniach nerkowych, krzywicy, 
anemii, artretyzmie, deminerali-
zacji organizmu i reumatyzmie. Po 
rzodkiewkę powinny sięgać także 
osoby zmagające się ze zbyt wyso-
kim ciśnieniem, gdyż zawiera sporo 
potasu (233 mg/100 g), dzięki które-
mu jego poziom wraca do normy. 

Rzodkiewka - królowa nowalijek

Aloes kojarzy się głównie z wła-
ściwościami leczniczymi. Jednak 
powodów, by mieć go w domu, a 
szczególnie w sypialni jest więcej. 
Mało kto zdaje sobie sprawę, jak 
ta roślina działa na nas i nasze 
mieszkania. 

Większość z nas wie, że aloes jest 
doskonałą rośliną leczniczą. Działa 
przeciwzapalnie, zabija bakterie i 
grzyby, przyspiesza gojenie się ran, 
owrzodzeń i oparzeń, poprawia 
wygląd skóry, doskonale ją nawilża, 
likwiduje łupież – to najważniejsze, 
choć nie jedyne właściwości aloesu. 
Już z ich powodu sukulent ten warto 
mieć w domu. Są jednak jeszcze dwie 
inne przyczyny, o których niewiele 
osób wie. Zobaczcie, o co chodzi i 
postarajcie się o aloes jak najszybciej! 

Aloes produkuje tlen nocą, fi ltru-
je powietrze 

i dobrze je nawilża

Aloes należy do grupy roślin, 
które w nocy pochłaniają dwutle-
nek i uwalniają tlen (tzw. fotosyn-

teza odwrócona). Jest to przystoso-
wanie rośliny do gorącego i suchego 
klimatu Afryki, z której pochodzi. 
Dzięki tej właściwości, aloes dotleni 
twoją sypialnię, zapewniając głęboki 
zdrowy sen.

Aloes oczyszcza powietrze z toksyn 
i zanieczyszczeń

Wężownica to doskonały “żywy 
fi ltr”. NASA zaliczyła go wręcz do 
grupy roślin, które najlepiej oczysz-
czają powietrze i jedną z trzech do-
skonale nadających się do sypialni 
(obok bluszczu irlandzkiego i palmy 
areka). Badania pokazały, że aloes 
pochłania i rozkłada (bez szkody 
dla siebie) wiele toksycznych związ-
ków, w tym przede wszystkim:

formaldehyd: konserwant obec-

ny m.in. w niektórych zasłonach, 
tapetach i wykładzinach, meblach, 
środkach czystości i farbach; spore 
dawki formaldehydu mogą skutko-
wać bólami głowy, bezsennością, 
związek działa toksycznie na układ 
oddechowy, osłabia odporność, praw-
dopodobnie ma również działanie 
rakotwórcze; 

benzen - związek toksyczny i rako-
twórczy, używany m.in. do produkcji 
farb, lakierów, klejów; w wysokim 
stężeniu wywołuje zawroty i bóle 
głowy, zaburzenia pracy serca, obniża 
nastrój, a nawet utrudnia dotlenienie 
mózgu. 

Na dodatek aloes jest rośliną bar-
dzo prostą w uprawie. Można wręcz 
powiedzieć, że jest “nie do zdarcia”, 
pod warunkiem jednak, że go nie 
zalejemy. 

Aloes - każdy powinien mieć 
go w sypialni

Najważniejszym posiłkiem dla 
cierpiących na bezsenność jest 
kolacja. Eliminuj węglowodany 
o wysokim indeksie, a więc bia-
ły ryż, pieczywo z białej mąki, 
makarony, pierogi, ziemniaki, 
marchewkę, kakao, cukier, miód, 
słodycze i lody. 

Na wieczorne posiłki unikaj 
produktów wysokobiałkowych: 
mięsa, ryb, drobiu, owoców morza. 
Można jeść je na lunch, ale nie przed 
pójściem spać. To, co jest zalecane 
to: brązowy ryż, makaron z pełnej 
mąki, kasze, pieczywo ciemne 
pełnoziarniste, warzywa i owoce. 
Na kolację nie dodawaj też zbyt 
wiele tłuszczu (wystarczy łyżka 
stołowa oliwy). Staraj się też piec, 

Nie żałujmy sobie sałaty. Osoby, 
które jedzą dużo zielonych wa-
rzyw liściastych, rzadziej chorują, 
są szczupłe i mają ładną cerę. Sa-
łata jest zdrowa i bardzo smaczna. 

Można ją jeść samą i z dodat-
kami. Jest w czym wybrać, bo 
rodzajów sałaty jest naprawdę 
wiele: rukola, lodowa, masło-
wa, roszponka, rzymska. Sałata 
zawiera luteinę i zeaksantynę, 
silne przeciwutleniacze, które 
chronią przed zwyrodnieniem 
plamki żółtej, witaminy z grupy 
B wzmacniają system nerwowy, 
zmniejszają ryzyko jego wad u 
płodu. Sałata też dużo witaminy 
E i C, potas, żelazo, mangan, 
magnez, kwasy organiczne. Jest 
niskokaloryczna: 100 g sałaty to 
tylko 12 kcal. Orzeźwia, poprawia 
trawienie i odkwasza. 

Warto wykorzystać świeże liście 

sałaty do sporządzenia domowych 
maseczek

1. Kilka dorodnych liści sałaty 
zgnieć w dłoniach, by puściły sok, 
skrop oliwą i ciepłym mlekiem, ułóż 
na szyi i dekolcie. Przykryj liście 
zwilżoną mlekiem gazą lub ręczni-
kiem. Po 30 min zdejmij okład, nie 
przemywaj już niczym skóry.

Zmiksuj 4-5 liści soczystej sałaty, 
a także pęczek natki pietruszki, 
dodaj kilka kropli oliwy. Odro-
biną papki posmaruj miejsce za 
uchem - jeśli maseczka nie wywoła 
podrażnienia skóry, nanieś ją na 
twarz omijając okolice oczu. Po 20 
min zmyj.

3. Kilka liści sałaty polej na sicie 
gorącą, przegotowaną wodą. Jeśli 
masz cerę suchą - sałatę skrop oliwą 
(jeśli zaś tłustą - nie dodawaj oli-
wy). Liście ułóż na kawałku gazy i 
przyłóż sałatę do skóry twarzy, szyi, 
dekoltu. Po 20 minutach usuń okład.

Co JEŚĆ, by dobrze SPAĆ?

gotować lub dusić produkty, unikaj 
smażenia.

Na kolację lepiej też nie zamawiać 
gotowych posiłków z orientalnych 
restauracji, nie kusić się na kebab, 
czy pizzę. Kolacja powinna być 
lekka i nie jedz jej tuz przed poło-
żeniem się do łóżka.

Ciecierzycę warto włączyć do diety
Ciecierzyca, poza tym, że jest 
skarbnicą białka, w sporych 
ilościach posiada inne składniki, 
które zapobiegają zaparciom, 
sprzyjają odchudzaniu, obniżają 
ciśnienie krwi i poziom chole-
sterolu. 
Zawarty w ciecierzycy błonnik 
wydłuża czas żucia pokarmu, co 
powoduje wcześniejsze osiągnię-
cie uczucia sytości, które utrzy-
muje się przez długi czas. Poza 

tym błonnik zmniejsza wchłanianie 
energii z pożywienia i zwiększa wy-
dalanie tłuszczu z organizmu. Po-
nadto ciecierzyca zawiera witaminy 
z grupy B i magnez - substancje 
regulujące pracę układu nerwo-
wego, które pozwolą przetrwać 
kryzys podczas odchudzania. W 
związku z tym ciecierzycę, mimo 
że nie jest niskokaloryczna (164 
kcal/100 g po ugotowaniu), bez 
obaw można włączyć do diety. 
Spożywana w umiarkowanych 
ilościach z pewnością przyczyni się 
do spadku masy ciała.
Maść na bazie ciecierzycy może 
być pomocna w leczeniu bielactwa 
nabytego. Swoje lecznicze właści-
wości ciecierzyca zawdzięcza zwar-
tym w niej aminokwasom, które 
wpływają na syntezę melaniny, 
czyli pigmentu skóry, a następnie 
regenerują komórki pigmentowe i 
pomagają w leczeniu chronicznych 
zaburzeń dermatologicznych. 

Sałata na dla zdrowia i ...urody!
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ciekawie i na weSoło

Śmierć za młody wygląd niebezpieczne ropuchy Wyspa na sprzedaż

Kiedy francuscy badacze odkopali szczątki kobiety, w jej 
włosach wykryto duże stężenia złota. Ponieważ nie była 
królową i nie nosiła korony, trudno byłoby wytłumaczyć, 
w jaki sposób biżuteria mogła doprowadzić do zatrucia. 
Skłoniło to ekspertów do snucia przypuszczeń, że kobieta 
musiała pić roztwór złota. W owym czasie uznawano, 
że pozwala on zachować młody wygląd i stanowi lek 
na wiele dolegliwości. Diane de Poitiers, kochanka króla 
Francji Henryka II, który panował w XVI wieku, starała 
się zachować młody wygląd (była od niego o 20 lat star-
sza), pijąc eliksir ze złotem. Naukowcy twierdzą, że choć 
udało jej się nieco oszukać upływający czas, ostatecznie 
mikstura przyczyniła się do jej śmierci. Alchemicy często 
pełnili funkcję aptekarzy i przepisywali swoim pacjentom 
mikstury sporządzane z chlorku złota i eteru dietylowego. 

Tysiące jadowitych ropuch pojawiły się na przedmieściach 
Florydy. Są szczególnie niebezpieczne dla dzieci oraz zwie-
rząt domowych. Inwazja płazów opanowała miejscowość 
Palm Beach Gardens, gdzie pierwsze jadowite osobniki 
mieszkańcy zauważyli w połowie marca. - Teraz jest ich tak 
dużo, że nie da się zliczyć - mówią mieszkańcy. Ropuchy 
opanowały przydomowe baseny, pojawiają się na tarasach, 
próbują wskoczyć do domów. Plaga może rozprzestrzenić 
się. Nie jest wykluczone, że podobne inwazje czekają 
mieszkańców innych części Florydy. Inwazja ropuch jest 
najprawdopodobniej skutkiem intensywnych opadów 
deszczu połączonych z wysokimi temperaturami, jakie 
panowały ostatnio na południowym wschodzie Stanów 
Zjednoczonych.

Włoska Isola delle Femmine, wyspa znajdująca się nieda-
leko Palermo, została wystawiona na sprzedaż. Posiada-
czem tego atrakcyjnego kawałka ziemi, z XVII-wieczną 
kamienną wieżą na środku, można stać się za co najmniej 
milion euro. Wyspę sprzedać chce arystokratyczna ro-
dzina, która ma problem z utrzymaniem nieruchomości. 
Początkowo została wystawiona po wyższej cenie, ale z 
powodu braku zainteresowania, stawka została obniżona. 
Wcześniej cena wynosiła 3,5 miliona euro. Atol zamieszkuje 
bogata fauna i fl ora z rzadkimi gatunkami roślin. Wyspa 
została zamieszkana w czasach  starożytnej Grecji i Rzymu. 
Na miejscu zachowały się kamienie i relikty oraz ruiny 
powstałej w tamtym okresie wieży. Stanowiła ona część 
fortyfi kacji obronnej, która miała chronić wybrzeża Sycylii 
przed atakami saraceńskich piratów. Podczas II wojny świa-
towej amerykańska marynarka zbombardowała fortecę. 
Później była ona wykorzystana jako placówka wojskowa 
do patrolowania okolicy.

Śmierć za młody wygląd 
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