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Szok!
Kontrowersyjne 
wytyczne 
kuratorium. 
W szkołach 
mają zostać 
zamontowane 
skrzynki na 
anonimowe 
sygnały od 
rodziców. 
To reakcja 
kuratorium na 
tragedię w jednej 
z warszawskich 
szkół 
podstawowych, 
gdzie 15-letni 
uczeń śmiertelnie 
dźgnął nożem 
kolegę. 
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Tego jeszcze 
nie było! 
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W szkołach...
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Łęczyca

Decyzją Zarządu Województwa 
Łódzkiego, gminie Łęczyca przy-
znane zostało dofinansowanie w 
kwocie 3 122 293,83 zł na reali-
zację projektu „Czyste Powietrze 
– OZE w Gminie Łęczyca”. Na tę 
decyzję trzeba było poczekać aż 
półtora roku. 

W ramach projektu zaplanowa-
ny został montaż instalacji OZE na 
budynkach mieszkalnych:

– 97 instalacji solarnych – kolek-
tory słoneczne

– 103 instalacje fotowoltaiczne – 
panele fotowoltaiczne

– 36 kotłów na biomasę.

Celem głównym projektu jest 
wzrost udziału odnawialnych 
źródeł energii w bilansie paliwo-
wo-energetycznym województwa 
łódzkiego, co w dalszej perspek-
tywie przyczyni się do poprawy 
efektywności wykorzystania i 
oszczędzania zasobów surowców 
energetycznych województwa. 
Realizacja projektu ma również 
na celu poprawę jakości powietrza 
poprzez redukcję zanieczyszczeń 
do atmosfery i zwiększenie efek-
tywności energetycznej budynków 
w gminie Łęczyca. Projekt został 
dofinansowany w ramach Regio-

nalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Łódzkiego na lata 
2014-2020, Oś priorytetowa IV Go-
spodarka Niskoemisyjna, Działanie 
IV.1 Odnawialne źródła energii, Pod-
działanie IV.1.2 Odnawialne źródła 
energii. Planowana całkowita war-
tość projektu wyniesie 4 115 224,29 zł.

Już wkrótce ze wszystkimi 
mieszkańcami, którzy przystąpili 
do projektu „Czyste powietrze 
– OZE w Gminie Łęczyca” skon-
taktują się pracownicy Urzędu 
Gminy w Łęczycy z informacjami 
dotyczącymi dalszego postępowa-
nia w ramach realizacji projektu.

Gminę Łęczyca odwiedził Wojewoda Łódzki 
prof. Zbigniew Rau. Była to wizyta gospodar-
cza, w ramach której Wojewoda zapoznał się 
ze stanem rolnictwa w województwie łódzkim. 
Odwiedził ekologiczne gospodarstwo towarowe 
Piotra Krajewskiego z Wilczkowic Dolnych, gdzie 
uprawiane są m.in. buraki ćwikłowe, marchew, 
pomidory, seler, cebula zwyczajna, pietruszka 
korzeniowa, ziemniaki, kapusta głowiasta, kala-
fior. Cała produkcja trafia do odbiorców krajo-
wych i w znacznej części na eksport, głownie do 
Europy Zachodniej, jak również do krajów Azji 
Środkowej, a nawet do Dubaju. Gospodarstwo 
jest często odwiedzane zarówno przez studentów 
zainteresowanych rolnictwem ekologicznym, jak 
i przez uczniów z okolicznych szkół. Wojewodzie 
towarzyszył Wójt Gminy Łęczyca Jacek Rogo-
ziński, Zastępca Wójta Monika Kilar – Błaszczyk 
oraz Andrzej Krzyżaniak – Radny Gminy Łęczyca.

Czyste powietrze w gminie Łęczyca

Wojewoda z wizytą w gminie Łęczyca

W wyniku przeprowadzonych w 
niedzielę, 12 maja, ponownych 
wyborów samorządowych do rady 
miejskiej weszły Zofia Wodzyń-
ska i Katarzyna Jeleńska. Obrady 
czwartkowej sesji rozpoczęły się 
złożeniem ślubowania przez nowe 
radne. Po raz pierwszy od 
początku obecnej kadencji 
rada miejska obradowa-
ła w pełnym, 15-osobo-
wym składzie. 

Zgodnie z przyjętym 
porządkiem, przegłoso-
wano większością głosów 
uchwały dotyczące oświaty 
i opieki społecznej. Najwię-
cej emocji wzbudziła debata 
w sprawie uchwalenia 
regulaminu kortów 
tenisowych.

- Czy faktem 
jest, że zatrud-
niono ani-
matorów do 
pracy na 
kortach? 
- pytała 
radna Zo-
f ia Wo -
dzyńska.

Adam 
Kujawa, 
dyrektor 
JB „Zieleń 

Jak się okazuje, nawet 
pod własnym blokiem 

nie jest bezpiecznie. Przekonał się o 
tym właściciel mercedesa, który w 
niedzielny poranek miał bardzo nie-
miłą niespodziankę. Jego samochód 
w nocy został poważnie uszkodzony. 

“12 maja około godz. 8.10 policjanci 
zostali zawiadomieni o zdarzeniu 
dotyczącym uszkodzenia mienia, z 
którego wynikało, że w nocy 11 na 12 
maja nieznany, bądź nieznani jak dotąd 
sprawcy uszkodzili elementy karoserii 
zaparkowanego pojazdu. W tej sprawie 
właściciel złożył zawiadomienie na 
podstawie, którego prowadzone jest 
postępowanie dotyczące przestępstwa 

określonego w art. 288 kk. Czynności 
zmierzają do ustalenia osoby, osób 
mających związek z tym czynem” - 
czytamy w informacji nadesłanej z KPP 
w Łęczycy.

Wandali nie brakuje. Działają prze-
ważnie w nocy. Uszkadzane są samo-
chody, niszczone elewacje budynków. 
Od początku roku policjanci zostali 
zawiadomieni o 39 przypadka uszko-
dzeń mienia na terenie Łęczycy. 19 
czynów zostało zakwalifikowanych 
jako wykroczenia, z czego 12 dotyczy 
umieszczenia na budynkach, murach 
tzw. graffiti. Pozostałe zostały zakwali-
fikowane jako przestępstwa. 

(zz)

Mieszkańcy kamienicy 
przy ul. Kazimierza Od-

nowiciela czekają na remont dachu. 
Przeciekające poszycie powoduje, 
że na sufitach są zacieki, a przy 
większych opadach woda kapie do 
mieszkań. 

Kamienica z zewnątrz prezentuje się 
bardzo dobrze, ale wystarczy przekro-
czyć próg, żeby zobaczyć koszmarne 
warunki. Korytarz i klatka schodowa 
przerażają swoim wyglądem. Powy-
rywana instalacja elektryczna, brud-
ne, od dawna niemalowane ściany i 
ogólny bałagan denerwują wszystkich 
mieszkańców. Najgorzej jednak jest 
na ostatnim piętrze, gdzie lokatorzy 
dodatkowo mają problem z zaciekami 

Przeciekający dach zmorą lokatorów

na suficie.
- W ubiegłym roku zrobiliśmy re-

mont. Po co było wydawać pieniądze, 
skoro teraz to tak wygląda? Na suficie 
są duże zacieki. Na dachu chyba jest 
dziura, woda leci jak przez sito - mówi 
Bożena Sieczka. - Wiele razy odwiedzi-
łam już magistrat, za ubiegłej i obecnej 
kadencji, jak widać do tej pory bez 
rezultatu. Woda jak ciekła, tak cieknie. 
Podczas upałów też jest źle. W dachu 
były okienka, ale z uwagi na przecieki 
zostały zabezpieczone na stałe. 

Czy dach zostanie naprawiony?
“Miasto Łęczyca zamierza podjąć 

w tym roku prace remontowe dachu 
kamienicy przy ul. Kazimierza Odno-
wiciela. Obecnie szacowane są koszty, 
po czym samorząd przystąpi do wyło-
nienia wykonawcy” - czytamy w od-
powiedzi nadesłanej z urzędu miasta.

(mku)

Pod blokiem zniszczyli auto

Kontrowersje ws. kortów
Miejska” potwierdził tę informację.

- Na kortach pracuje od 1 maja 5 
animatorów posiadających kwalifi-
kacje - mówił A. Kujawa. – Panu Grze-
gorzowi Jasińskiemu proponowałem 
pracę w Zieleni Miejskiej, ale nie był 
zainteresowany.

To właśnie G. Jasiński, pre-
zes MMKT razem ze swoim 

stowarzyszeniem zajmuje 
się kortami od ponad 10 
lat. Wątpliwości radnych 
wzbudziła sytuacja, w 
której twórca obiektu nie 
otrzymał propozycji bycia 
animatorem.

W sprawie kwalifikacji 
animatorów wypowie-

dział się też sekre-
tarz miasta, 

E d w a r d 
Banasik, 
k t ó r y 
potwier-
dził, że 
są one 
wystar-
c z a -
jące a 
wszyst-
k i e 
u r z ą -
dzenia 
na kor-

tach są własnością miasta.
Temat kortów i kwalifikacji ani-

matorów wzbudził kontrowersje. Na 
sesję dotarł Grzegorz Jasiński.

- Nie mogłem słuchać takiej nie-
prawdy i dlatego chciałbym skomen-
tować wystąpienie sekretarza - mówił 
G. Jasiński. - Przywołane kwalifikacje 
nie dają uprawnień do prowadzenia 
zajęć na kortach.

W obliczu zaistniałej polemiki, 
przewodniczący RM Andrzej Doma-
gała zakończył obrady sesji.  

(mku)
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Łęczyca

Audyt przeprowa-
dzony w urzędzie 

gminy w Daszynie wykazał szereg 
nieprawidłowości związanych z 
funkcjonowaniem samorządu. 
Jak się okazało, kwestie formal-
no-prawne pozostawiają wiele 
do życzenia. Jak mówi Sebastian 
Zaborowski, wykonujący zadania 
i kompetencje wójta gminy Daszy-
na, wyniki audytu są wręcz tragicz-
ne. W dodatku, od dziś (20 maja) 
w urzędzie nie ma sekretarza. 
Mariusz Gralewski złożył wniosek 

o rozwiązanie umowy o pracę.
Zakończona pierwsza część audytu 

dotyczyła sprawdzenia, czy urząd 
funkcjonował prawidłowo w obsza-
rze organizacyjnym. 

- Raport po prostu mnie przeraził. 
Jeszcze nigdy nie spotkałem się z 
sytuacją, żeby jakikolwiek urząd 
działał w sposób tak niezgodny z 
prawem. Zaniedbania sięgają nawet 
kilku lat. Są to bardzo niepokojące 
dane. Teraz przed urzędnikami jest 
mnóstwo pracy i czasu, aby wpro-
wadzić zalecenia. Dziwi mnie też, 

że tak wiodąca gmina miała bardzo 
poważne zaniedbania dotyczące 
podstawowych elementów związa-
nych z pracą urzędu - wyjaśnia S. 
Zaborowski. - Chcę podkreślić, że 
przeprowadzenie audyty nie miało 
na celu żadnej kontroli pracowników. 
Został wykonany w związku z zale-
ceniami Regionalnej Izby Obrachun-
kowej i był obligatoryjny. 

Wyniki audytu pokazały szereg 
nieprawidłowości. Wśród najważ-
niejszych można wymienić: brak 
aktualizacji po roku 2014 regulaminu 

Pod oknami mieszkań-
ców bloku nr 25 przy 

ulicy Zachodniej ktoś porzucił psa. 
Zwierzak był na łańcuchu przywiąza-
nym do opony samochodowej. Przez 
pół nocy niemiłosiernie piszczał, był 
głodny. 
Pod osłoną nocy właściciel psa zostawił 
zwierzaka przywiązanego łańcuchem 
do dużej opony, prawdopodobnie 
dlatego, żeby czworonóg nie pobiegł 
za swoim panem. Mieszkańcy, którzy 
zajęli się psem nie kryją oburzenia.

- Z samego rana zobaczyliśmy psa w 
ogródku pod blokiem. Ludzie przynie-
śli mu jedzenie i picie, był wygłodniały 
i spragniony. W nocy słychać było 
straszne piski. Nie mogę zrozumieć, 

jak można w taki sposób pozbyć się 
swojego zwierzaka. Przy ogródku jest 
niskie ogrodzenie, pies mógł się na 
nim udusić, gdyby łańcuch się zaplątał 
- usłyszeliśmy od mieszkańców. - Ktoś 
zadzwonił do straży miejskiej, za jakieś 
20 minut przyjechali z “Zieleni” i zabra-
li psa do schroniska.

Średniej wielkości czarny psiak jest 
młody, ma najprawdopodobniej około 
roku. W pułapce, w jakiej go zostawio-
no był przestraszony, ale łagodny.

- To straszne, że dochodzi do takich 
sytuacji. Jeszcze ta opona. Już lepiej, 
gdyby pies biegał luzem w tym ogród-
ku, przynajmniej byłaby pewność, że 
nic sobie nie zrobi - dodają mieszkańcy.

W Łęczycy niestety często psy są 

porzucane, jednak to pierwsza sytuacja, 
że pies został łańcuchem przywiązany 
do opony. Zazwyczaj  na pastwę losu 
zostawiane są szczenięta. 

(zz)

CzeKA nAs dużo prACy - móWi s. zAboroWsKi 

pies nA łAńCuChu porzuCony pod bloKiem

organizacyjnego urzędu gminy w 
Daszynie, brak dostosowania jego 
postanowień do bieżących potrzeb 
urzędu; brak sporządzania planów 
urlopów wypoczynkowych pra-
cowników urzędu gminy Daszyna, 
brak nadzoru nad wykorzystywa-
niem przez pracowników urlopów 
wypoczynkowych, co prowadzi do 
kumulowania się niewykorzystanych 
urlopów z lat poprzednich i naraża 
pracodawcę na szkodę w postaci kar 
finansowych; brak wprowadzenia 
regulacji z zakresu kontroli zarząd-
czej zgodnie z przepisem art. 68 i 
następnych ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych, brak 
przeszkolenia pracowników urzędu 
gminy Daszyna z zakresu kontroli 
zarządczej, co skutkuje rażąco niskim 
poziomem wiedzy pracowników 
urzędu w obszarze standardów 
kontroli zarządczej; brak nadzoru 
nad przestrzeganiem instrukcji 
kancelaryjnej oraz zasad termino-
wego i rzetelnego załatwiania spraw 
interesantów zgodnie z Kodeksem 
Postępowania Administracyjnego; 
brak nadzoru nad wykonywaniem 
obowiązku okresowych kontroli 
budynków gminnych; brak aktu-
alizacji strony Biuletynu Informacji 
Publicznej urzędu gminy Daszyna; 
dopuszczenie do posługiwania się 
przez nieupoważnionych pracow-
ników pieczęcią „z upoważnienie 
wójta”.

Ponadto, w przeciągu najbliższych 
trzech miesięcy w urzędzie musi zostać 
uzupełniony wakat sekretarza. Czy 
wyniki audytu można wiązać z odej-
ściem dotychczasowego sekretarza?

- Sekretarz zapoznał się z wynikami 
audytu. 16 maja sam złożył wniosek z 
prośbą o rozwiązanie umowy o pracę 
za porozumieniem stron z dniem 20 
maja. Wniosek sekretarza o rozwiąza-
nie umowy o pracę został uwzględnio-
ny. Wkrótce otrzymam wyniki audytu 
z części finansowej. Czekam na nie z 
niepokojem - mówi S. Zaborowski.

Mariusz Gralewski potwierdza 
rozwiązanie umowy o pracę za 
porozumieniem stron. Sprawy ko-
mentować nie chce. 

(zz)



4 20 MAJA 2019
Nowy 
Tygodnik 
Regionalny sportowa Łęczyca

Pogoda majowa jak na razie nie 
zachęca do uprawiania aktyw-
ności ruchowej na świeżym po-
wietrzu, ale wierzymy, że kiedyś 
to ulegnie zmianie. Gdy warunki 
atmosferyczne ulegną poprawie, 
a słońce w pełni zaświeci nad na-
szym miastem, warto z tego sko-
rzystać i zaczerpnąć witaminy D.

Osoby preferujące spacery i stono-
wany wysiłek fizyczny zapraszamy 
do Parku Miejskiego. „Zielone płuca” 
Łęczycy gwarantują relaks w ciszy i 
spokoju, a równe podłoże zapewnia 
idealne warunki do uprawiania Nordic 
Walking – dyscypliny, która angażuje 
duże partie mięśni bez ryzyka prze-
ciążenia ich. Natomiast zwolennicy 
bardziej statycznych zabaw, mogą 
skorzystać z placu umiejscowionego 
w parku i zagrać w boule – francuską 
grę towarzyską zawierającą elementy 
zręcznościowe. Więcej o samej grze i jej 
zasadach można przeczytać na tablicy 
edukacyjnej znajdującej się tuż przy 
placu do gry. 

Amatorów intensywnego wysiłku 
fizycznego zapraszamy z kolei na 
korty tenisowe, z których korzystać 
można bezpłatnie. Tenis, jako dys-
cyplina sportowa, idealnie nadaje się 
do poprawienia kondycji fizycznej i 
angażuje wiele partii mięśni. Grać 

można z partnerem lub w cztery 
osoby (tzw. debla), co zapewnia miłe 
spędzenie wolnego czasu na świeżym 
powietrzu. 

Korty w maju i wrześniu czynne są 
od poniedziałku do piątku w godzinach: 
8:00-20:00, a w soboty i niedziele w 
godzinach: 10:00-13:00 i 16:00-20:00. 

W czerwcu, lipcu i sierpniu korty 
czynne są od poniedziałku do piątku 
w godzinach: 9:00 – 21:00, a w soboty 
i niedziele w godzinach: 11:00-13:00 i 
16:00-21:00. 

Zwolennicy gier zespołowych z 
całą pewnością odnajdą się na Orli-
kach zlokalizowanych przy Szkole 
Podstawowej nr 3 i Szkole Podstawo-
wej nr 4 – siatkówka, koszykówka i 
piłka nożna to dyscypliny o niesłab-
nącej popularności, które zapewniają 
dawkę odstresowującej aktywności 
fizycznej. 

O najmłodszych mieszkańcach 
naszego miasta także nie można za-
pomnieć. Place zabaw uruchamiające 
wyobraźnię i kreatywność czekają na 
dzieci łaknące przebywania na świe-

żym powietrzu. Huśtawki, zjeżdżalnie 
czy karuzele są pewnikiem dobrej 
zabawy. 

Oczywiście może się zdarzyć, że 
słońce nie będzie cały czas świecić, a 
pogoda ulegnie załamaniu. Nie musi to 
jednak przeszkadzać w prowadzeniu 

zdrowego trybu życia i uprawiania 
różnorakich sportów. Gwarantują to 
sale sportowe przy Szkole Podstawo-
wej nr 1, Szkole Podstawowej nr 3 i 
Szkole Podstawowej nr 4, które można 
wynająć i korzystać z ich pełnych palet 
możliwości. 

„Jak będzie ciepło to…” – skorzystaj 
z obiektów sportowych w naszym mieście
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Łęczyca W siedzibie Komendy 
Powiatowej Państwo-

wej Straży Pożarnej w Łęczycy 
świętowano Dzień Strażaka. Uro-
czystość była okazją do wręczenia 
odznaczeń i nominacji na wyższe 
stopnie służbowe. Nie zabrakło 
okolicznościowych przemówień 
oraz życzeń składanych łęczyckim 

Pod koniec tygodnia mury nieczyn-
nego zakładu karnego w Łęczycy 
znów zamieniły się w plan filmowy. 
Tym razem przy ulicy Pocztowej 
kręcono sceny do nowej produkcji 
historycznej TVP.

Fabuła serialu “Ludzie i Bogowie” 
pozwoli widzom przenieść się w trud-
ne czasy II wojny światowej. Oparta jest 
na autentycznych wydarzeniach pre-
zentujących hi-
storię oddziału 
likwidacyjnego 
kontrwywiadu 
AK. W rolach 
głównych wy-
stępują m.in. 
Jacek Knap, 
Dawid Dziar-
kowski czy Ma-
rianna Zydek. 
Serial trafi na 
ekrany dopiero 
w przyszłym roku, najprawdopodob-
niej wraz z wiosenną ramówką TVP. 

“Ludzie i Bogowie” w łęczyckim więzieniu

Produkcję re-
żyseruje Bodo 
Kox. Zdjęcia 
kręcone były 
już w Warsza-
wie i Łodzi. 

Ob e c n o ś ć 
ekipy filmowej w Łęczycy wzbudziła 
duże zainteresowanie mieszkańców, 

którzy wypatrywali aktorów i próbo-
wali podejrzeć plan zdjęciowy. Zdjęcia 
spowodowały także utrudnienia w 
ruchu. W czasie pracy filmowców 
zamknięta dla samochodów była ulica 
Pocztowa w okolicach zakładu karne-
go. Przejazdu nie było także od strony 
ulicy J. Grodzkiej.

(zz)

W GraboWie niebezpieCznie
W kilku miejscach Grabowa 
przejścia dla pieszych, w ocenie 
mieszkańców nie są bezpieczne. 
Pasy już wytarły się do tego 
stopnia, że praktycznie ich nie 
ma. Najgorzej jest przy Bie-
dronce, gdzie przechodniów jest 
najwięcej.

O problemie mówił Mirosław 
Ryśkiewicz z Grabowa.

- Piesi, często z dużymi torba-
mi zakupów, przemykają przez 
miejsce, gdzie zostały nikłe 
ślady po zebrach, podobnie jest 
na wysokości przystanku auto-
busowego. Kierowcy  mają ciężką 
nogę i jeśli nie widzą z daleka 
pasów, to nawet nie zwalniają 
w tych miejscach - zauważa M. 

Ryśkiewicz.
Problem braku brak pasów przy 

dyskoncie zauważa też Paweł Sta-
siak, mieszkaniec podgrabowskiej 
wsi.

- To główna droga prowa-
dząca przez miejscowość, ruch 
samochodowy jest naprawdę 
duży. Brak wyraźnego ozna-
czenia przejścia dla pieszych 
to poważna sprawa. Nie ro-
zumiem, dlaczego władza nie 
może się nią zająć - mówi P. 
Stasiak.

Zarząd Dróg Powiatowych w 
Łęczycy, zarządca drogi, zapew-
nia, że pasy w Grabowie zostaną 
namalowane.

(mku)

Paweł Stasiak pokazuje przejście 
dla pieszych, na którym pasy są już 
całkowicie niewidoczne

W tym roku aksamitki
Żółte i pomarańczo-
we aksamitki ozdo-

biły w ubiegłym tygodniu 
miasto. Pracownicy Zieleni 
Miejskiej sadzili je na placu 
Tadeusza Kościuszki oraz na 
ulicy M. Konopnickiej naprze-
ciwko magistratu. Mimo szarej 
pogody, w mieście zrobiło się 
bardziej kolorowo.
W ubiegłym roku do ukwiecenia 
miasta wykorzystane były białe i 
czerwone pelargonie.

(zz)

ŚWięto StrażakóW

strażakom za trud i poświęcenie 
wkładane w codzienną pracę. Po 
części oficjalnej można było spró-
bować tradycyjnej grochówki 
oraz potraw z grilla.

(zz)
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Poddębice Zdewastowany 
budynek przy 

parku miejskim ogrodzony został 
taśmą. Lokatorzy sąsiadującej z 
ruiną nieruchomości twierdzą, że 
takie zabezpieczenie jest niewy-
starczające. Obawiają się o swoje 
bezpieczeństwo. 

- Pojawia się coraz więcej pęknięć 
w elewacji i ten budynek w każdej 
chwili może się zawalić – słyszymy 
od lokatorki z domu stojącego w 
bliskiej odległości od pustostanu. 
- Wiem, że kiedyś ten dom był w 
posiadaniu parafii ewangelicko-
augsburskiej. Później został przejęty 

Od niedawna w centrum miasta, 
przy jednym ze sklepów zoologicz-
nych, stoi oryginalne urządzenie. 
Wzbudza ogromne zainteresowa-
nie, nie tylko wśród klientów skle-
pu. Przechodnie przystają i patrzą 
na metalowo-szklaną szafę przy-
pominającą bankomat. Jednak to 
nie jest bankomat, a... robakomat. 

- Na pomysł ustawienia roba-
komatu wpadł mój mąż, który jest 
zapalonym wędkarzem. Jak sama 
nazwa wskazuje 
w robakomacie 
można kupić 
robaki i akce-
soria do łowie-
nia ryb: zanęty, 
spławiki itp. 
Klienci, którzy 
korzystają z tego 
urządzenia, żar-
tują, że w szafie 
powinny też być 
piwa. Na ryby 
taki kompletny 
ekwipunek na 
pewno by się 
przydał – mówi 
z uśmiechem 
Ewa Grabska – 
Gawrysiak. 

Jak się do-
wiedzieliśmy, 
robakomat jest 

Pierwsze zdjęcia do nowego se-
zonu serialu Ultraviolet kręcone 
były tydzień temu w Uniejowie. 
Filmowcy wybrali zamek i w jed-
nym z pomieszczeń kręcone były 
sceny, które – jak się dowiedzie-
liśmy – będzie można zobaczyć 
w trzecim odcinku kryminalnej 
produkcji. 

- Chcieliśmy pokazać ciekawy 
obiekt, który łączy w sobie dawny 
klimat i nowoczesność – powiedzia-
ła „Reporterowi” Anna Buss, odpo-
wiedzialna za kontakty z mediami. 

Serial Ultraviolet można było obej-
rzeć na kanale jednej z komercyjnych 
telewizji 2 lata temu. Popularność 
filmu sprawiła, że właśnie kręcone 
są sceny do nowego sezonu, plano-
wanych jest nagranie 12. odcinków.  
Główna akcja serialu rozgrywa się 
w Łodzi. Jaka jest fabuła? 30-letnia 

- To się w głowie nie mieści. Wchodzą 
na dachy, żeby uprawiać tę pseudo
-sztukę – nie ukrywają emocji pod-
dębiczanie, którzy krytycznie mówią 
o bohomazach.
W mieście rzeczywiście w szybkim 
tempie rośnie liczba malunków. Nie-
które bohomazy są na kominach 
budynków oraz w innych miejscach 
na znacznych wysokościach. To budzi 
największe niedowierzanie. 

- Przeważnie są to malunki na-
wiązujące treścią do jakiegoś klubu 
piłkarskiego. Ostatnio barwy łódzkiego 
Widzewa zauważyłem na kominie 
przedszkola. Naprawdę nie wiem 

nawet, jak można to skomentować. 
Kto wchodzi na dach, aby coś takiego 
odmalować? - pyta pan Zdzisław. - 
Bohomaz kibiców łódzkiego Widzewa 
widziałem też na znacznej wysokości 
jednego z bloków. Ten, kto to odmalo-
wał musiał wejść na dach przylegającej 
do bloku kwiaciarni. Moim zdaniem 
Poddębice są najbardziej pomazanym 
miastem w regionie. 

Kolejny mieszkaniec, z którym 
rozmawialiśmy o problemie, jest za-
skoczony, że malunki znajdują się też 

Wygląda jak bankomat. 
A to... robakomat!

Robakomat stoi przy sklepie zoologicznym 

- Obsługa urządzenia jest prosta – 
przekonuje pani Ewa

jedynym takim 
urządzeniem nie 
tylko w Poddębi-
cach, ale w całym 
regionie. Najbliż-
szy robakomat jest 
w Bełchatowie. Z 
urządzenia można 
korzystać 7 dni w 
tygodniu przez 24 
godziny na dobę. 

- Wiadomo, że 
wędkarze prze-
ważnie wybierają 

się na ryby wczesnym rankiem. 
Wówczas sklep jest zamknięty, ale 
dzięki robakomatowi klienci mogą 
zaopatrzyć się w produkty. Dużym 
powodzeniem robakomat cieszy się 
też w niedziele – słyszymy od pani 
Ewy.  

Nie jest wykluczone, że w przy-
szłości robakomat zmieni nazwę, w 
zależności od tego, jakie produkty 
będą w nim dostępne. Urządzenie 
wydaje resztę, płatność może również 
być za pośrednictwem karty.

(ps)

Ruina straszy przy parku 
MiESzKAńcy 
PEŁni ObAW

przez prywatna osobę. Kilka razy się 
spotkaliśmy. Właściciel tego budynku 
miał zamiar go wyburzyć, ale chyba 
nie otrzymał na to pozwolenia. Od 
dawna na tej działce nie było żadnych 
prac, a dom jest w coraz gorszym 
stanie technicznym. Jeśli tak będzie 
dalej, to może dojść do tragedii.

W sprawie zrujnowanej nierucho-
mości rozmawialiśmy niedawno z 
Powiatowym Inspektorem Nadzoru 
Budowlanego. Marian Kuźniak za-
pewnił nas, że rozpocznie odpowied-
nie procedury dot. tej nieruchomości. 
Inspektorat sprawdzi stan prawny i 
właścicielski budynku. 

- Mam nadzieję, że właściciel 
zabezpieczy w odpowiedni sposób 
swój majątek. Jeśli nie, będzie-
my musieli wyegzekwować takie 
czynności. Właścicielowi grozi też 
grzywna – usłyszeliśmy od inspek-
tora powiatowego. 

O fatalnym stanie technicznym 
budynku wie urząd miasta. 

- Mamy nadzieję, że działania w 
tej sprawie Powiatowego Inspek-
tora Nadzoru Budowlanego będą 
skuteczne – mówi Magdalena 
Jaworska z poddębickiego magi-
stratu. 

(ps)

Lokatorzy sąsiedniego domu obawiają się o swoje bezpieczeństwo 

na elewacji 
pojawiły się 
głębokie 
pęknięcia

zamazane poddębice

napis Poddębice znajduje się 
na hali sportowej przy szkole 
podstawowej 

Symbole piłkarskiego klubu są na 
kominie przedszkola 

Trzeba było wejść na dach 
kwiaciarni, aby nazwę RTS 
umieścić na ścianie bloku

na elewacjach szkół. 
- Na ścianie hali sportowej przy 

podstawówce jest wielki napis Pod-
dębice w barwach piłkarskiego klubu. 
Także sprawca musiał wejść na dach, 
że to wymalować. Co na to dyrekcja 
szkoły? Kiedyś trupia czaszka została 
też wymalowana przez uczniów na 
elewacji pobliskiej szkoły. Bohomazy 
są przy każdej ze szkół. Nie mówiąc 
już o innych budynkach w mieście. 
Czy nie ma sposobów na skuteczną 
walkę z czymś takim? - zastanawia się 
poddębiczanin. 

Niestety, problem bohomazów jest 
praktycznie w każdym mieście. Walka 
z tym zjawiskiem jest trudna. 

(ps)

Ultraviolet w Uniejowie 

Sceny do nowego sezonu 
Ultraviolet kręcone były w zamku 

Aleksandra Serafin z powodów 
osobistych wraca po kilku latach z 
Londynu do rodzinnej Łodzi, gdzie 
staje się świadkiem śmierci młodej 
dziewczyny. Policja uznaje, że było 
to samobójstwo. Nie mogąc pogodzić 
się z zamknięciem śledztwa, Ola 
przyłącza się do internetowej grupy 
detektywów-amatorów o nazwie 
“Ultraviolet”, którzy na własną rękę i 
za pomocą nowoczesnych technolo-
gii rozwiązują zagadki kryminalne. 
Wśród aktorów, m.in. – Agata Kule-
sza, Marta Nieradkiewicz, Sebastian 
Fabijański, Bartłomiej Topa, Marek 
Kalita. 

(ps)
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Rozwiązanie krzyżówki z numeru 333: Kto się lubi, ten się czubi.
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Oryginalne potrawy i porady kulinarne

* Kto ci podbił oko?  
- Wyciągnąłem dziewczynę z 
wody?  
- I ona cię tak urządziła?  
- Nie, akurat wtedy żona weszła 
do łazienki. 

* * * 
* Ojciec zawsze powtarzał: Jak 
chcesz zrobić sobie tatuaż, to zrób go w jakimś 
mało istotnym miejscu.  
- Dlatego zrobiłem go sobie w Radomiu. 

* * * 
* Zajączek, niedźwiedź, wilk i lis grają w karty. Lis 
oszukuje.  
Po pewnym czasie niedźwiedź wstaje i mówi:  
- Ktoś tu oszukuje! Nie będę pokazywał palcem, ale 
jak strzelę w ten rudy pysk... 

* * * 
* Rozmawia dwóch arabskich szejków: 
- Preferuję sportowy typ kobiet - mówi jeden z nich. 
- Ja też - odpowiada drugi. - Ostatnio na przykład 
poślubiłem damską drużynę siatkarską. 

* * * 
* Policjant złapał kościelnego jadącego samocho-
dem i bada go alkomatem. Wykrył 1,5 promila.  
- Będzie mandat! 
- Panie władzo, przygotowywałem mszę świętą, 
dlatego próbowałem alkoholu. 
Policjant pisze odwołanie: 
- Sprawa umorzona, ponieważ obywatel pije alko-
hol zawodowo. 

* * * 
* Przychodzi 60-latek do seksuologa: 
- Panie doktorze, strasznie kiepsko u mnie z tymi 
sprawami, a mam dopiero 60 lat. Mój sąsiad ma 
ponad 80 i mówi, że on to codziennie po 2 razy. 
Doktor: 
- Proszę otworzyć usta, proszę powiedzieć: 
“Aaaaaa”. 
- Aaaaaa... 
- Struny głosowe w porządku. Może pan mówić to 
samo. 

BOTWiNKA KLASyCZNA  
Składniki:  

5-6 szklanek wywaru z warzyw  
2 pęczki botwinki  

2 łyżki soku z cytryny  
1 łyżka masła  

1 pęczek koperku  
2 małe buraki  

sól, pieprz, cukier do smaku  
1/2 szklanki śmietany  

4 jaja ugotowane na twardo.

Etapy Przygotowania: Obrane i 
pokrojone w plastry buraki zalej pię-
cioma szklankami gorącego wywaru, 
doprowadź do wrzenia, zmniejsz 
ogień i gotuj pół godziny. Botwinkę 
drobno posiekaj. Roztop masło w 

rondlu, dodaj botwinę i sok z cytryny, 
skrop wywarem i duś pod przykryciem 
na małym ogniu ok. 15 minut. Miękką 
zalej przecedzonym wywarem z bura-
ków, dopraw solą, pieprzem, sokiem z 
cytryny i cukrem, wymieszaj, zagotuj. 
Zestaw garnek z ognia. Dodaj posie-
kany koper, śmietanę. Podawaj z jajem 
na twardo i opcjonalnie z ziemniakami. 

 
ESKALOPKi WiOSENNE 

Z MAZOWSZA 
Składniki:

800 g cielęcego schabu bez kości
1 łyżka soku z cytryny

1 łyżeczka mielonej papryki
2 łyżki masła
1 łyżka oliwy

1 kg młodych ziemniaków
1 łyżka białego wytrawnego wina

300 g młodego szpinaku
2-3 ząbki czosnku

sól, pieprz, szczypta startej gałki 
muszkatołowej

 
Etapy Przygotowania: Mięso pokrój 
na małe kotleciki (wystarczą 2-3 na por-
cję). Zbij lekko trzonkiem noża, skrop cy-
tryną, przypraw papryką, natrzyj oliwą 

i zostaw na pół godziny. W tym czasie 
umyj szpinak, kilka większych liści odłóż, 
a pozostałe przelej wrzątkiem, osusz i 
posiekaj. W rondlu roztop łyżkę masła, 
dodaj drobno posiekany czosnek i szpi-
nak, dokładnie wymieszaj i smaż chwilę. 
Dodaj sól, pieprz, gałkę i dolej połowę 
śmietany, wymieszaj i duś całość przez 
kilka minut. Umyte i osuszone ziemniaki 
ułóż na blasze wysmarowanej olejem 
i upiecz w rozgrzanym piekarniku. Na 
patelni rozgrzej olej z łyżką masła i smaż 
eskalopki, skrop je winem, przykryj i duś 
na małym ogni nie dłużej niż 10 minut. 
Upieczone ziemniaki nadkrawaj wzdłuż 
na pół i ułóż w nasmarowanym masłem 
naczyniu żaroodpornym, napełnij je 
przygotowanym szpinakiem, obłóż 
eskalopkami, a 

na patelnię, na której się smażyły, wlej 
pozostałą śmietankę, wymieszaj i chwil-
kę smaż, a następnie powstałym w ten 
sposób sosem oblej mięso. Naczynie 
wstaw na kilka minut do nagrzanego 
pieca. Przed podaniem udekoruj liśćmi 
szpinaku. 

TARTALETKi CZEKOLADOWE
Składniki:

Ciasto:  
250 g mąki  
100 g masła  
szczypta soli  
2 łyżki kakao  

1-2 łyżeczki wody 
Masa czekoladowa:  
2 gorzkie czekolady  

3 jajka  
½ szkl. cukru  

400 ml śmietanki kremówki 30%  
łyżka koniaku lub rumu

Etapy Przygotowania Mąkę i kakao 
dokładnie rozetrzeć palcami z masłem, 
dodać sól a następnie wodę i natych-
miast zagnieść na elastyczne ciasto. Im 
szybciej to zrobimy, tym ciasto będzie 
bardziej kruche i delikatne. Ciastem 

wylepić formę do tarty (o średnicy 
28 cm.) wysmarowaną masłem i 
wstawić do lodówki na min. 30 min. 
Po tym czasie piec spód w piekarniku 
nagrzanym do 190 st. C ok 25 min. 
Czekolady rozpuścić w kąpieli wodnej 
(nad garnkiem z gotującą wodą), zo-
stawić do ostygnięcia. Żółtka oddzielić 
od białek a następnie utrzeć dokładnie 
z cukrem, wlać rozpuszczoną czekola-
dę, wymieszać. Białka ubić na sztywno, 
tak samo śmietankę. Do masy dodać 
najpierw ubitą śmietanę, potem pianę 
z białek, mieszać delikatnie aż składni-
ki się połączą. Na koniec wlać alkohol. 
Masę czekoladową wykładać na 
wystudzony spód. Przechowywać w 
chłodnym miejscu. 
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Ozorków

Ozorków

Polska Spółka Gazownicza pla-
nuje budowę gazociągu w ulicy 
Traugutta. Dwudziestu właścicieli 
posesji złożyło wnioski o budowę 
sieci w ich ulicy, a dzięki licznym 
spotkaniom burmistrza Jacka 
Sochy i radnego powiatowego 
Dominika Gabrysiaka z dyrekcją 
Spółki, PSG podjęła decyzję o prze-
prowadzeniu tej inwestycji jeszcze 
w tym roku.

- Mieszkańcy zwracali się z proś-
bą do pana burmistrza i do mnie 
o poparcie ich wniosków – mówi 
radny Dominik Gabrysiak. – Od-
byliśmy kilka spotkań z władzami 

Gaz jeszcze w tym roku!
PSG, podczas których apelowaliśmy 
o wybudowanie sieci jeszcze w tym 
roku; jest to o tyle istotne, że w przy-
szłym roku planowana jest moderni-
zacja ulicy Traugutta. 

- Inwestycje w tym rejonie Ozor-
kowa muszą być skoordynowane 
w czasie tak, by najpierw powstała 
sieć gazowa, a później nawierzchnia 
asfaltowa – mówi burmistrz Jacek 
Socha. – W ulicy Traugutta powstała 
już nowa sieć kanalizacji sanitarnej i 
wodociągowej, w tym roku zostanie 
położony gazociąg, a zaraz potem 
zmodernizujemy infrastrukturę dro-
gową. Działania te poprawią komfort 
życia mieszkańców w tym rejonie 
miasta, a teren ten z pewnością zyska, 
gdy w połowie przyszłego roku do-
datkowo zakończy się modernizacja 
Parku Miejskiego.

20 wniosków wystarczyło, by 
Spółka zdecydowała o budowie sieci, 
jednak osoby, które takiego wniosku 
nie złożyły, w każdej chwili mogą 
wystąpić o przyłączenie ich posesji 
do gazociągu.

– Koszty przyłącza gazowego z 
sieci do posesji wynoszą od 2 do 
3 tys. zł, ale docelowo ogrzewanie 
gazowe z sieci jest znacznie tańsze 
niż korzystanie z węgla czy butli ga-
zowych, poza tym jest wygodniejsze 
i nie ma negatywnego wpływu na 
środowisko – dodaje radny Dominik 
Gabrysiak. – Jednocześnie zachęcam 

mieszkańców o wystąpienie do 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Łodzi o dofinansowanie wymiany 
starego źródła ogrzewania na nowy 
piec gazowy w ramach programu 
„Czyste powietrze”. Chcemy z panem 
burmistrzem zorganizować spotka-
nia dla mieszkańców dotyczące tego 
programu, na których poinformuje-
my o wysokości i zasadach dofinan-
sowania z WFOŚiGW. 

Mieszkańcy ul. Traugutta nie ukry-
wają zadowolenia z planowanej in-
westycji. 

 - Możliwość przyłączenia się do 
sieci gazowej to wygoda, obniżenie 
kosztów, poza tym chcemy oddychać 
czystym powietrzem – mówi jedna z 
mieszkanek Małgorzata Zarębska. - 
Większość domów przy naszej ulicy 
jest wyposażona w piece węglowe i 
w chłodne dni naprawdę jest tu spory 
smog. Powstanie gazociągu będzie 
korzystne nie tylko dla zdrowia, ale i 
komfortu; wiele osób, zwłaszcza star-
szych, woli bezobsługowe piece. 

 - Na gazociąg czekam już od wielu 
lat, bardzo się cieszę, że tu powstanie i 
nie będę musiała męczyć się z obsługą 
starego pieca, który kopci i dymi – do-
daje Jadwiga Staniewska. 

– Na razie po modernizacji sieci 
wodno-kanalizacyjnej ulica wygląda 
jak plac budowy, ale po ułożeniu 
gazociągu i modernizacji całej ulicy z 

na zdjęciu radny powiatowy 
Dominik Gabrysiak 

Mieszkańcy nie ukrywają zadowolenia z powodu planowanej inwestycji 
pewnością lepiej będzie się tu miesz-
kało – uważa Anna Mastej.  

- Chcemy podziękować panu bur-
mistrzowi i panu radnemu za pomoc 
w naszych staraniach o gazociąg. 
Sądzimy, że w chwili obecnej nawet 
90 procent mieszkańców jest zain-
teresowana podłączeniem do sieci 
gazowej, jeśli nawet nie od razu, to 
w ciągu najbliższych lat – twierdzą 
zgodnie mieszkanki, z którymi roz-
mawialiśmy.

- Jeśli mieszkańcy innych ulic są 
zainteresowani budową w ich rejonie 
gazociągu, zachęcamy do składania 
wniosku do PSG i kontaktu ze mną i 
z burmistrzem; pomożemy przygo-
tować wnioski i będziemy zabiegać o 
realizację inwestycji bezpośrednio we 
władzach Spółki – mówi radny Domi-

nik Gabrysiak. 
Położenie gazociągu w ul. Trau-

gutta to kolejna w ciągu ostat-
nich lat inwestycja Polskiej Spółki 
Gazowniczej w Ozorkowie. W 
ostatnich czterech latach sieć wy-
budowano na Kochanowskiego 
od Lipowej do końca ulicy, na 
Konstytucji 3-go Maja od Zachod-
niej do posesji 86, na Listopadowej 
od Żwirki do Wigury, na Wodnej 
od Kochanowskiego do Reja, na 
Zielonej, na Maszkowskiej od DK 
91 do Wyszyńskiego, na Wspólnej, 
Malinowej, Morelowej i częściowo 
Wiśniowej, na Konopnickiej od 
Cegielnianej do Łąkowej, a w tym 
roku na Narutowicza, Wybickie-
go i już wkrótce na Zachodniej i 
Traugutta.

To cud, że nikt nie od-
niósł obrażeń. Kierow-

ca busa uderzył na ul. Łęczyckiej 
w zaparkowane przy chodniku 
samochody. Uszkodzone zostały aż 
cztery auta. Lokatorzy pobliskich 
zabudowań nie pamiętają takiego 
wypadku. 

- Obudził nas ze snu huk. Mój tata 
wybiegł przed budynek. Widok był 
straszny. Stojące na ulicy auta, w które 
uderzył bus, przesunęły się o dobre 
kilka metrów. Niektóre z nich zostały 
poważnie uszkodzone. Cały przód 
busa także został uszkodzony. Przed 
budynkiem zniszczony został również 
hydrant – mówi Justyna Karolak. 

Aniela Garczyńska też mówi o 
nagłej, porannej pobudce. 

- Całe szczęście bus nie wjechał 
w nasz budynek – słyszymy. - Jak 
długo żyję, to nie pamiętam takiego 
wypadku. Nasi sąsiedzi parkowali w 
tym miejscu auta od dawna. Kto by 
pomyślał, że dojdzie do czegoś takiego.

Jak doszło do zdarzenia?
- Kilka minut po godzinie 5.00 w 

Ozorkowie na ul. Łęczyckiej kierujący 

Kierująca volkswage-
nem jadąc ul. Lotniczą 

z kierunku ul. Bema w stronę ul. 
Małachowskiego na skrzyżowaniu z 
ul. Nowe Miasto nie ustąpiła pierw-
szeństwa przejazdu motocyklowi 
kawasaki, który jechał ul. Nowe 
Miasto z kierunku ul. Starzyńskiego 
w kierunku ul. Adamówek doprowa-
dzając do zderzenia. 
- Kierujący oraz pasażerka motocy-

Strażacy i druhowie działający na 
terenie gminy Ozorków – obcho-
dzili lokalnie swoje doroczne święto, 
oddając przy tym cześć swemu 
patronowi poprzez uczestnictwo w 
mszach świętych sprawowanych w 
ich intencji przez ks. proboszczów w 
poszczególnych parafiach.
3 maja świętowali członkowie Ochot-
niczych Straży Pożarnych z Modlnej 
i z Czerchowa, gdzie posługę dusz-
pasterską sprawuje ks. Piotr Bratek. 
W dniu następnym - 4 maja, swoją 
uroczystość obchodzili strażacy z 
jednostki OSP Solca Wielka, którzy 
pomaszerowali do miejscowego ko-

ścioła na modlitwę pod przewodem 
ks. Andrzeja Borczyka. W niedzielę, 5 
maja, jako ostatnia w tym roku, świę-
towała jednostka OSP w Leśmierzu, a 
mszę świętą odprawił dla tamtejszych 
strażaków ks. Paweł Pełka.
We wszystkich tych uroczystościach 
brali udział przedstawiciele gminnego 
samorządu, tj. wójt Tomasz Komo-
rowski i prezes Zarządu Oddziału 
Miejsko-Gminnego Związku OSP RP 
w Ozorkowie dh Władysław Sobo-
lewski, natomiast z-ca wójta gminy 
Ozorków Marian Lemański uczest-
niczył w obchodach Dnia Strażaka w 
Solcy Wielkiej.

Święto strażaków w gminie Ozorków

UCierpiaŁa 11-latka
kla zostali przewiezieni do szpitala, 
jednak ich życiu i zdrowiu nie zagra-
żało niebezpieczeństwo. Policjanci na 
miejscu poddali kierujących badaniu 
na zawartość alkoholu – byli trzeźwi. 
Mundurowi na miejscu przeprowadzili 
oględziny zarówno pojazdów, jak i miej-
sca wypadku. Kierujący motocyklem 
to 38-letni mieszkaniec powiatu zgier-
skiego, który podróżował z 11-letnią 
pasażerką. Samochodem osobowym 

kierowała 29-letnia mieszkanka powiatu 
zgierskiego, w którym znajdowało się 
trzech pasażerów w wieku 36, 8 i 6 lat. 
W tej sprawie zgierscy policjanci pro-
wadzą postępowanie o spowodowanie 
wypadku drogowego – mówi podkom. 
Magdalena Nowacka z biura praso-
wego zgierskiej policji. 
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bus uderzył w zaparkowane auta

samochodem mercedes (przezna-
czonym do przewozu osób) jadąc od 
Łęczycy w kierunku ul. Listopadowej 
nie zachował należytej ostrożności pod-
czas wykonywania manewru omijania 
zaparkowanych przy prawej krawędzi 
jezdni pojazdów, w wyniku czego 
uderzył w nie powodując uszkodzenia 
4 samochodów: fiat, volkswagen, opel i 
bmw. Podczas zdarzenia w busie znaj-
dował się jeden pasażer. Nikt nie doznał 
obrażeń. Kierujący busem – 58-letni 
mieszkaniec powiatu łęczyckiego był 
trzeźwy. Zdarzenie zostało zakwalifi-
kowane na kolizję drogową, z związku 
z czym na kierującego policjanci nało-
żyli mandat karny – informuje pod-
kom. Magdalena Nowacka, rzecznik 
KPP w Zgierzu. 

(stop)
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Ozorków

Ozorków Kilka dni temu do 
szkół dotarły wytycz-

ne z łódzkiego kuratorium. Punkt 
czwarty budzi najwięcej kontro-
wersji, bowiem jest w nim mowa 
o montażu w szkołach anonimo-
wych skrzynek na sygnały od 
rodziców. To reakcja kuratorium 
na tragedię w jednej z warszaw-
skich szkół podstawowych, gdzie 
15-letni uczeń śmiertelnie dźgnął 
nożem kolegę. 

Do końca tego miesiąca dyrekto-
rzy szkół mają zwołać rady pedago-
giczne i zorganizować spotkania z 
rodzicami. Temat jest jeden: bezpie-

W związku z prowa-
dzonymi robotami 

budowlanymi w ramach inwestycji 
pn. „Przebudowa układu komu-
nikacyjnego w Ozorkowie w celu 
zapewnienia bezpośredniego po-
łączenia ze strategicznymi centrami 
logistycznymi – etap II – część 1 
(ul. Łęczycka)” od dnia 22 maja ul. 
Łęczycka na odcinku od ul. Prostej 
do ul. Rolnej zostanie zamknięta dla 
ruchu pojazdów. W terminie póź-
niejszym, wraz z postępem robót, 
ulica Łęczycka będzie zamknięta 
dla ruchu pojazdów również na 
pozostałym odcinku drogi. 
Jak już wcześniej informowaliśmy, 
miasto wyznaczy objazdy. Urząd 
planuje puścić ruch tranzytowy ulicą 
Maszkowską, samochody poniżej 8 
ton będą miały wyznaczony objazd 
ul. Gębicką. 

Łęczycka zamknięta

W szKołACh sKrzynKi nA donosy... burmistrz 
z całą 
pewnością 
nie jest 
zwolennikiem 
anonimów
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czeństwo. 
Nie da się ukryć, że skrzynki 

na donosy to punkt zapalny. W 
każdej szkole ma pojawić się taka 
skrzynka. Mają z niej korzystać 
przede wszystkim rodzice, którzy 
najlepiej zdają sobie sprawę z poten-
cjalnych zagrożeń. Będą mogli tam 
umieszczać kartki także uczniowie. 
Krytykujący ten pomysł są zdania, 
że skrzynki będą zachętą do pisania 
anonimów... nie zawsze prawdzi-
wych. Wśród sceptyków budzi 
się opór. Czy młodzież musi być 
uczona rozwiązywania problemów 
przez donosy? - pytają niektórzy. 

W sprawie rozmawialiśmy z 
dyrekcją ozorkowskich szkół pod-
stawowych. 

- To bardzo delikatna kwestia 
– nie ukrywa Ewa Skrupska, dy-
rektor szkoły podstawowej nr 
2. - Kuratorium oficjalnie nazywa 
ten projekt anonimowymi skrzyn-
kami na sygnały. To raczej nie jest 
trafiona nazwa. Każdy przecież 
wie, że chodzi o donosy. Mam mie-
szane uczucia. Oczywiście każdy 
pomysł, który ma służyć poprawie 
bezpieczeństwa uczniów, zasługuje 
na rozważenie. Na pewno, między 
innymi o tym kontrowersyjnym 
punkcie, będziemy rozmawiać 
w gronie pedagogicznym oraz z 
rodzicami. Jeśli jest taki wymóg, to 
założymy w szkole taką skrzynkę. 
Zobaczymy, jak to będzie funkcjo-
nować w praktyce. 

Dyrektor E. Skrupska przyznaje, 
że jest zwolenniczką bezpośrednich 
spotkań z rodzicami i szczerych 
rozmów o problemach. W podob-
nym tonie wypowiada się Krystyna 
Ewiak, dyrektor szkoły podstawo-
wej nr 4. 

- W naszej szkole była już kiedyś 
taka skrzynka. Ten pomysł nie 
sprawdził się. Zamiast informacji 

od rodziców, w skrzynce były pa-
pierki od cukierków – słyszymy. 
- Na realizację zaleceń kuratorium 
mamy czas do końca maja. Jak 
jestem nastawiona do pomysłu 
montażu tych skrzynek? Dość 
sceptycznie, ale być może ta 
współpraca z rodzicami zda 
egzamin. Nie wiem. Ważne, 
aby wzmacniać kulturę funk-
cjonowania szkoły polegającą 
na tym, by zgłaszać różne 
uwagi w sposób bezpośredni. 
Skrzynka może być zachętą 
do wyboru innej drogi. 

Beata Malinowska, dy-
rektor szkoły podstawowej 
nr 5, jest ostrożna w ocenie.

- Szkoły otrzymały kon-
kretne wytyczne i na pewno trze-
ba będzie sprostać wymaganiom. 
Tym bardziej, że już niedługo 
czeka nas kontrola. Na pewno 
zwołane zostaną rady pedagogicz-
ne poświęcone obowiązkom w 
zakresie zapewnienia bezpieczeń-
stwa uczniom. Zorganizujemy też 
spotkania z rodzicami uczniów 
i przedstawimy im procedury 
bezpieczeństwa, a także przypo-
mnimy gdzie można zgłosić się 
po wsparcie. Z kolei wychowawcy 
przeprowadzą zajęcia z uczniami. 
Oczywiście będziemy także roz-
mawiać ws. tych skrzynek.

Burmistrz Jacek Socha nie ukry-
wa, że pomysł ze skrzynkami na 
donosy nie przypadł mu do gustu. 

Włodarzowi takie rozwiązanie 
kojarzy się negatywnie. 

- Zdaję sobie sprawę, że ku-
ratoria w całym kraju mając na 
uwadze tragiczne wydarzenie, 
jakie ostatnio miało miejsce w 
jednej z warszawskich szkół, 
przebierają w środkach, aby w 
szkołach zapewnić jak najlepsze 
bezpieczeństwo. Jedno jest pew-
ne. Wzmocnienie współpracy 
pomiędzy szkołą a rodzicami 
poprzez formułę tzw. anonimo-
wej skrzynki na sygnały budzi 
jednak wątpliwości. 

Magistrat, niezależnie od kurato-
rium, także planuje swoje działania 
w szkołach.

(stop)

Jeśli trzeba, 
to założymy 
w szkole taką 
skrzynkę – mówi 
dyr. Skrupska 
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Ozorków Miejscowi strażacy co-
raz częściej wyjeżdżają 

nie do pożarów, a nietypowych akcji. 
W ub. tygodniu mieli kilka takich 
interwencji. 

Czy widok strażaków z kominiarską 
szczotką może zaskakiwać? Lokatorzy 
jednego z domów, przy ul. Gębickiej, 
wezwali strażaków do kopcącego ko-
mina. Strażacy z wysięgnika czyścili 
komin, niczym zawodowi kominiarze. 

- W takich sytuacjach nie może-
my gasić wodą komina. 
Należy go wyczyścić 
kominiarską szczotką. 
Mamy na wyposaże-
niu takie kominiarskie 
zestawy, tak więc nie 
ma problemu w takich 
akcjach. Pogoda ostatnio 
nie była łaskawa, można 
by pomyśleć, że było już 
po sezonie grzewczym. 
Jednak „zimny ogrod-
nicy” dali o sobie znać. 
Niektórzy zaczęli palić 
w piecach. Na Gębickiej było podej-
rzenie zapalenia się sadzy w kominie 

– informuje st. kpt. Sylwester Pawlak, 
zastępca dowódcy JRG w Ozorkowie. 

W tym samym dniu strażacy inter-
weniowali na Sikorskiego. Na 
drodze rozlany został beton. 
O zdarzeniu poinformował 
jeden z kierowców, który za-
uważył jak beton wypływa 
z jadącej tamtędy betoniarki. 

Natomiast przy Zgier-
skiej strażacy ratowali 
sarnę uwięzioną między 
prętami ogrodzenia ko-
ścioła ewangelickiego. 
Przestraszone zwierzę 
najprawdopodobnie j 
przybiegło od strony pól 

przy Południowej. Strażacy musieli 
użyć nożyc hydraulicznych, aby 
uwolnić zwierzę z pułapki. 

Zastępca dowódcy JRG potwierdza, 
że pożarów strażacy gaszą coraz mniej. 

- Kiedyś praca strażaka kojarzyła 
się głównie z gaszeniem pożarów. 
Teraz jest już inaczej.  Więcej wezwań 
mamy do innych zdarzeń. Spektrum 
jest bardzo szerokie. 

(stop)

Do sarny, betonu i komina MaJątki SaMorządoWCóW 
Tomasz Adamczewski

posiada działkę o pow. 1132 mkw. o wartości 
80 tysięcy zł,
wykazał dochód z tytułu zatrudnienia w kwocie 
78 697,90 zł,
z diety radnego uzyskał dochód w kwocie 
19 245 zł, 
zaciągnięty kredyt w wysokości 60 tys. zł

Paweł Andrzejczak
odłożył 5 tys. zł,
posiada mieszkanie o pow. 61 mkw. o wartości 
150 tys. zł,
działkę o pow. 4273 mkw. wartą 40 tys. zł,
uzyskał dochód z umowy o pracę w kwocie 
47 697,92 zł,
dochód z diety radnego – 19 875 zł, 
jeździ peugeotem partnerem z 2009 r. wyce-
nionym na 15 tys. zł,
zaciągnięty kredyt hipoteczny w kwocie 126 
396,59 zł 

Piotr Banasiak
zgromadził na koncie blisko 100 tys. zł,
z tytułu zatrudnienia osiągnął dochód w 
kwocie 63 477,18 zł,
dochód z diety radnego – 19 245 zł,
jeździ vw passatem z 2005 r. wycenionym na 
13 400 zł

Małgorzata Eljasik
odłożyła na koncie ponad 5 tys. zł,
posiada dom o pow. 98 mkw. o wartości 300 
tys. zł,
mieszkanie o pow. 48,5 mkw. o wartości 120 
tys. zł,
dochód z tytułu zatrudnienia w kwocie 40 
885 zł,
dieta z tytułu radnego 17 092 zł,
kredyt mieszkaniowy – 39 400 zł

Ryszard Kałużny
zgromadził na koncie 11 510,57 zł,
dom o pow. 39 mkw. o wartości 80 tys. zł,
dochód z tytułu renty – 14 923,56 zł, z tytułu 
działalności zarobkowej – 5 029,63 zł,
dieta radnego – 14 677 zł, 

jeździ mitsubishi carismą z 2001 r. wycenioną 
na 4 tys. zł

Roman Kłopocki
zgromadził na koncie blisko 210 tys. zł,
mieszkanie o pow. 73 mkw. o wartości 150 
tys. zł,
dochód z tytułu emerytury – 36 080,26 zł,
dieta radnego – 25 144,10 zł,
jeździ toyotą yaris z 2015 r. 

Andrzej Kowalski
na koncie odłożył 340 zł,
dochód z tytułu zatrudnienia – 51 658,41 zł,
dochód z diety radnego – 1050 zł

Karolina Kręcikowska
odłożyła 220 tys. zł,
posiada działkę o pow. 1353 mkw. o wartości 
122 tys. zł,
osiągnęła dochód z tytułu prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej – 30 751,63 zł,
dochód z tytułu radnego – 15 769 zł,
samochody: bmw5 z 2006 r. o wartości 30 tys. 
zł, audi a6 z 2014 r. o wartości 80 tys. zł, vw. Polo 
z 2009 r. o wartości 11 tys. zł,
zaciągnięty kredyt gotówkowy – 69 tys. zł, 
kredyt odnawialny – 50 tys. zł

Michał Małysa
posiada działkę rolną o pow. 3 tys. mkw. o 
wartości 20 tys. zł, działkę budowlaną o pow. 
1150 mkw. o wartości 89 tys. zł,
dochód z tytułu zatrudnienia – 65 913,93 zł,
dieta radnego – 2 625 zł,
jeździ skodą roomster z 2008 r. o wartości 
15 tys. zł,
zaciągnięte kredyty gotówkowe – 71 200 zł, 
92 169 zł

Magdalena Michalak
zgromadziła na koncie 4 tys. zł,
dom o pow. 140 mkw. o wartości 400 tys. zł,
działki o wartości 140 tys. zł i 50 tys. zł,
dochód z tytułu zatrudnienia – 33 216,28 zł,
dieta radnego – 17 365 zł,
zaciągnięty kredyt w kwocie 40 430,63 CHF

Daria Nolbrzak
odłożyła 10 145,22 zł,
dochód z tytułu zatrudnienia – 73 202,62 zł,
dochód z tytułu diety radnego – 1050 zł

Dariusz Plaskota
zgromadził na koncie – 59 500 zł,
dom o pow. 204 mkw. o wartości 400 tys. zł,
mieszkanie o pow. 54,68 mkw. o wartości 
60 tys. zł, 
działka o pow. 0,0634 ha o wartości 60 
tys. zł,
dochód z tytułu zatrudnienia – 60 808 zł,
dieta radnego – 20 123,75 zł,
jeździ hondą city z 2007 r.,
zaciągnięty kredyt hipoteczny w kwocie 83 
191,20 zł

Grzegorz Tomczak
odłożył na koncie – 58 200 zł,
dom o pow. 212 mkw. o wartości 350 tys. zł,
działka letniskowa o pow. 500 mkw. z dom-
kiem (38 mkw.) o łącznej wartości 50 tys. zł,
dochód z tytułu emerytury – 76 713,94 zł,
dieta radnego – 1 575 zł,
jeździ hyundaiem i30 z 2013 r. o wartości 
30 tys. zł

Kamil Witczak
odłożył na koncie – 42 994,11 zł,
mieszkanie o pow. 48 mkw. o wartości 130 
tys. zł,
dochód z umowy o pracę – 51 222,56 zł,
dieta radnego – 17 365 zł,
kredyt hipoteczny – 89 129,06 zł

Kamil Zdziarski
zgromadził na koncie – 18 tys. zł,
dom o pow. 232 mkw. o wartości 550 tys. zł,
posiada 7 działek o łącznej wartości 206 
500 zł,
dochód z umowy o pracę – 53 144,17 zł,
dieta radnego – 19 875 zł,
samochody: opel insignia z 2011 r., opel 
corsa z 2017 r.,
kredyty: gotówkowy – 53 710 zł, hipoteczny 
– 24 833,07 zł
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„Prawo i Sprawiedliwość jest do-
brym gospodarzem polskiej ziemi” – 
mówił premier Mateusz Morawiecki. 

Tłumy mieszkańców na spotkaniu 
z premierem Mateuszem Morawiec-
kim w Ozorkowie. 

W niedzielę 12 maja jednym z punk-
tów trasy po Polsce premiera Mateusza 
Morawieckiego był Ozorków. Celem 
spotkania była prezentacja programu 
i przekonywanie mieszkańców do 
głosowania na kandydatów PiS w wy-
borach do Parlamentu Europejskiego. 
Spotkanie zorganizowano na  placu 
Jana Pawła II w Ozorkowie. Jak sam 
premier przyznał w trasę po Polsce 
chciał wyruszyć z jak najbliższej od-
ległości geograficznego środka Polski. 
Premierowi towarzyszyli m. in. poseł 
Marek Matuszewski, senator Prze-
mysław Błaszczyk, wojewoda łódzki, 
a także marszałek woj. łódzkiego. 
Spotkanie poprowadził Zbigniew Lin-
kowski wiceprzewodniczący Sejmiku 
Województwa Łódzkiego. 

Rozpoczynamy ostatni etap naszej 
kampanii. musimy zachęcać wszyst-

premier w ozorkowie 

kich mieszkańców, aby poszli na wy-
bory 26 maja  i wybrali najlepszych dla 
kraju reprezentantów, a tacy są na liście 
nr 4,  liście Prawa i Sprawiedliwości. 
Musimy budować silną i nowoczesną 
Polskę w oparciu o nasze tradycje. Pol-
ska musi zachować swoją tożsamość 
w Europie i wzmacniać swoją pozycję 
na arenie międzynarodowej – mówił 
premier Morawiecki.

Szef rządu jasno podkreślił, że dla 
obozu rządzącego nie ma Polski A 
i Polski B, dla nas jest jedna Polska, 
Polska sprawiedliwa dla wszystkich, 
Polska równych szans, dlatego potrze-

bujemy silnej reprezentacji w Brukseli, 
walczącej o Polskie interesy. 

Celem  polityki gospodarczej w 
Polsce jest zwiększenie płac. Premier 
mówił, że za kilka, kilkanaście lat tu 
w Ozorkowie zarabiać się będzie na 
poziomie europejskim. 

Na zakończenie swojego wystąpie-
nia premier Mateusz Morawiecki 
podkreślił wagę tych wyborów – wie-
rzę, że będziemy mogli kontynuować 
naszą zmianę, dobrą zmianę, te wybory 
(…) są fundamentalne dla Polski, dlate-

go proszę o oddanie głosu na kandyda-
tów Prawa i Sprawiedliwości, abyśmy 
mogli dalej rozwijać Polskę. 

Po oficjalnej części premier wspólnie 
z kandydatami do PE m. in. minister 
Joanną Kopcińską rozmawiali z 
mieszkańcami wielokrotnie słysząc, że 
Polska się zmienia podąża w dobrym 
kierunku, że Polakom lepiej żyje się, niż 
za rządów PO-PSL - mówi poseł Ma-
rek Matuszewski, współorganizator 
wizyty premiera w Ozorkowie. 

Minister Joanna Kopcińska 
w rozmowach z mieszkańcami 
mówiła o wiarygodności obozu 

rządzącego – my dotrzymujemy 
danego słowa obiecaliśmy m.in. 500 
plus na każde dziecko, „13-stkę” dla 
emerytów i rencistów – wszystko 
to zostało zrealizowane. Prawo i 
Sprawiedliwość jest partią wiary-
godną i dotrzymuje słowa danego 
obywatelom. Burmistrz Miasta 
Ozorkowa Jacek Socha serdecz-
nie podziękował premierowi za 
odwiedzenie miasta i za wsparcie 
jakiego udzielił rząd na poprawę 
infrastruktury drogowej. 
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iNFORMACJA  
o podaniu do publicznej wiadomości 

wykazu nieruchomości  
przeznaczonej sprzedaży w drodze przetargu ustnego 

nieograniczonego.

Wójt Gminy Ozorków informuje, że zgodnie z art.35 ust.1 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomo-
ściami (Dz.U. z 2018 r. poz.2204 ze zm.),  sporządzono i podano 
do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w 
miejscowości Sokolniki-Las przy ul. Piaski Wróblewskie 23e ozna-
czonej jako działka nr 4150/7 wraz z udziałem 1/6 w działce nr 
4150/6 (droga wewnętrzna) przeznaczonej do sprzedaży w trybie 
przetargowym. Wykaz wywieszony został na tablicy informacyj-
nej Urzędu Gminy Ozorków, ul. Wigury 14, a także na stronach 
internetowych urzędu w dniach od 14.05.2019 r. do 04.06.2019 r. 

iNFORMACJA
o wywieszeniu wykazu nieruchomości

przeznaczonej do dzierżawy 

Wójt Gminy Ozorków informuje, że zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy 
o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku  (Dz.U. 
z 2018 r. poz.2204 ze zm.) sporządzono i podano do publicznej wia-
domości wykaz części nieruchomości położonych w miejscowości 
Leśmierz: 
-oznaczonych jako działki nr 20/20, 22/1 i 22/2  przeznaczonych do wy-
dzierżawienia na czas nieokreślony w drodze bezprzetargowej. Wykaz 
wywieszony został na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Ozorków, ul. 
Wigury 14, a także na stronach internetowych urzędu w dniach od 7 
maja 2019 r. do 28 maja 2019 r. 
-oznaczonej jako działka nr 22/2  przeznaczonej do wydzierżawienia na 
okres do 3 lat w drodze bezprzetargowej. Wykaz wywieszony został na 
tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Ozorków, ul. Wigury 14, a także na 
stronach internetowych urzędu w dniach od 14.05.2019 r. do 04.06.2019 r. 

Fryzjera /fryzjerkę do salonu 
w Ozorkowie zatrudnię. 

Dobre warunki pracy. 
Telefon: 

795-001-993

Społem PSS Mazur w Łęczycy wydzierżawi 
lokal na cele mieszkalne przy ul. Kaliskiej 3. 
Informacji udziela Zarząd Spółdzielni. Tel. 
505-266-210 lub 506-856-382

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

lub 506-856-382

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

Sprzedam chłodziarkę na 3 konwie, można 

przerobić na zamrażarkę. Tel.: 503-500-845

Sprzedam ogrodzenie elektryczne do bydła. 
Tel.: 667-713-348

Sprzedam piec 8 kW za 450 zł. Stan bardzo 
dobry. Tel.: 798-158-719

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

Sprzedam skuter dwuosobowy, mało uży-
wany. Tel.: 502-851-180

Sprzedam dom w Ozorkowie 83mkw na 
działce 1016mkw.  2 pokoje, kuchni, ła-
zienka z WC + budynki gospodarcze. 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 własnościowe M4 o 
pow. 60,67 mkw, parter w Ozorkowie lub 
zamienię na M3 własnościowe o pow.  do 40 
mkw, parter w Ozorkowie. Tel.: (42) 277-25-94

Garaż 16,5 m² murowany w centrum Ozor-
kowa, 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.: (42) 
277-25-94

Sprzedam działkę budowlano-produkcyjną 
przy trasie Gostków-Poddębice w miejsco-
wości Tur. Tel.: 603-044-492

Sprzedam: śrutownik, silnik, imadło, sadzar-
kę. Tel.: 667-713-348

Sprzedam: spawarkę na wózku, przetrząsar-
kę-zgrabiarkę. Te.: 503-500-845

Sprzedam kombajn ANNA i gospodarstwo 
11ha. Tel.: (42) 718-07-67
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ciekawie i na wesoŁo

najdłuższy łańcuch z nakrętek 2- milionowy przemyt kubek ryżu w szafie

W ramach Dnia Ziemi, w Polsce i na całym świecie najróż-
niejsze podmioty podejmują się ekologicznych inicjatyw. W 
robienie dobrych rzeczy dla Planety Ziemi włączyli się rów-
nież mieszkańcy Elbląga, którzy dzięki swojej rekordowej 
inicjatywie zwrócili uwagę na problem zanieczyszczenia 
naszej planety plastikiem i przy okazji ustanowili Rekord 
Polski na najdłuższy łańcuch z plastikowych nakrętek. 
Do akcji ochoczo włączyli się uczniowie elbląskich szkół 
i placówek szkolno-wychowawczych. Najdłuższy łańcuch 
z plastikowych nakrętek, który bez dwóch zdań zasłużył 
na Rekord Polski, mierzył aż 2 kilometry 393 metry i 59 
centymetrów. Na stworzenie łańcucha zużyto 227 974 
sztuk nakrętek o łącznej wadze 421 kg. Przygotowanie 
łańcucha (połączenie wcześniej powstałych kawałków 
łańcucha) zajęło 10 godzin (od godziny 11 do godziny 21).

Tunezyjskie władze skonfiskowały 671 kg nielegalnie ze-
branego korala czerwonego o wartości 2 mln euro. Pod 
zarzutem przemytu aresztowano 10 osób. Pozyskiwanie 
śródziemnomorskiego korala czerwonego jest w Tunezji 
ściśle kontrolowane. W sąsiedniej Algierii było przez 20 
lat zakazane. Nurkowie nadal jednak plądrują w tajemnicy 
rafy, głównie z myślą o eksporcie do Europy. Gwardia Na-
rodowa poinformowała, że aresztowano 7 Tunezyjczyków, 
Algierczyka i 2 Hiszpanów. Rzecznik Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych Sofiene Zaag ujawnił, że Hiszpanie pracują 
w międzynarodowej firmie importowo-eksportowej od 
jakiegoś czasu podejrzewanej o czarnorynkowy handel 
koralem. Mimo wysiłków związanych z ochroną, los Co-
rallium rubrum pozostaje niepewny. Jedną z przyczyn 
jest zmiana klimatu. W jubilerstwie koral szlachetny jest 
najbardziej poszukiwany ze względu na żywą czerwoną 
barwę. Do wysoko cenionych należą korale algierskie, 
które przy obróbce dają najmniej odpadów.

Nieugotowane ziarenka ryżu mają zdolność do pochła-
niania wilgoci. Dzięki temu ochronią twoje ubrania i do-
datki przed atakiem pleśni. Zapobiegną też powstawaniu 
nieprzyjemnego zapachu. Jeżeli przez dłuższy czas nie 
otwierasz szafy, niekiedy możesz wyczuć w niej woń 
zaduchu. Niestety tkaniny bardzo szybko nią przesiąkają. 
Może się okazać, że czyste ubrania wymagają ponowne-
go wsadzenia do pralki. Aby zapobiec takim sytuacjom, 
zawsze trzymaj w szafie naczynie z surowym ryżem Jeżeli 
dodatkowo chcesz, żeby twoje ubrania pięknie pachniały, 
możesz skropić ryż odrobiną ulubionego olejku eterycz-
nego. Efekt będzie równie dobry, jak przy sklepowych 
odświeżaczach. Dodatkowo, jeżeli wybierzesz zapach 
lawendowy, cytrusowy, goździkowy lub eukaliptusowy 
przy okazji zabezpieczysz również swoją szafę przed 
atakiem moli i innych insektów. Zaletą tego sposobu jest 
ekologiczność i niska cena.

Ja na obiad

Uwaga 
na pole 
sąsiada

Wiosna 
jedzie

Tak na 
autobus 
to można 
czekać


