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Piknik rodzinny 
z „trójką”

Mieszkańcy 
powiadomili 
służby o 
mężczyźnie, który 
ulokował się na 
ostatnim piętrze 
bloku w centrum 
Łęczycy. Urządził 
sobie własny kąt 
na klatce, który 
wyglądał niczym 
z koszmaru. 
Wokół pełno było 
martwych ptaków. 
Mężczyzna miał 
przy sobie nóż a 
także... dzidę. 
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Łęczyca

Łęczyca

17 maja w Starostwie Powiato-
wym w Łęczycy odbyło się spo-
tkanie sprawozdawczo-wybor-
cze Stowarzyszenia Powiatów i 
Gmin Ziemi Łęczyckiej.

W ciągu ostatniej kadencji 
prezesem stowarzyszenia była 
Krystyna Pawlak, a działalność 
stowarzyszenia wiązała się z 
realizacją wielu projektów współ-
finansowanych ze środków wła-
snych oraz zewnętrznych, w 
tym z Ministerstwa Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego oraz z 
Województwa Łódzkiego.

Podczas zebrania wybrano 
nowego Prezesa Stowarzyszenia, 

W dniach 22-23 maja w Łęczycy 
odbyły się Targi Edukacyjne, w 
których placówki oświatowe 
z terenu Powiatu Łęczyckiego 
zachęcały absolwentów szkół 
podstawowych i gimnazjalnych 
do kontynuowania nauki w ich 

którym został Wojciech Zdziarski – 
Wicestarosta Powiatu Łęczyckiego, 
a Wiceprezesami Krzysztof Lisiec-
ki – Wójt Gminy Piątek, Mirosław 
Włodarczyk – Wójt Gminy Witonia, 
Józef Kaczmarek – Burmistrz Unie-

jowa. W skład Zarządu Stowarzy-
szenia wszedł także Włodzimierz 
Frankowski – Wójt Gminy Góra 
Świętej Małgorzaty. W spotkaniu 
uczestniczył także Janusz Mielcza-
rek – Starosta Łęczycki.

Nowy Zarząd Stowarzyszenia 
Powiatów i Gmin Ziemi Łęczyckiej Targi Edukacyjne szkół Powiatu Łęczyckiego

placówkach. Organizatorem 
Targów, które miały miejsce 
m.in. w hali sportowej SP nr 1 
była Powiatowa Poradnia Psy-
chologiczno – Pedagogiczna w 
Łęczycy.

- Nie 
było 

czasu, żeby się 
zastanawiać . 
Potrzebna była 
szybka reakcja, 
żeby nie doszło 
do tragedii – 
mówi Łukasz Ra-
dzewicz, policjant, który ugasił pożar 
w mieszkaniu sąsiadki jeszcze przed 
przyjazdem straży pożarnej.

W południe w jednym z mieszkań 
przy ul. M. Konopnickiej w Łęczycy 
pojawił się ogień. Z pomocą przerażo-
nej kobiecie ruszył policjant z łódzkiego 
oddziału prewencji, pełniący obecnie 
służbę w łęczyckiej drogówce. Do 
dyżurnego PSP w Łęczycy wpłynęła 
informacja o pożarze mieszkania. 
Zanim na miejsce dotarli strażacy, 
policjant będący w czasie wolnym od 
służby podjął niezbędne kroki.

- Do moich drzwi zapukała sąsiadka 
i powiedziała, że w jej mieszkaniu 
pojawił się ogień. Doszło do zwarcia 
instalacji elektrycznej. Było duże za-
dymienie. Wszedłem do mieszkania, 
ugasiłem płomienie, odłączyłem prąd 
i zakręciłem butlę z gazem - relacjonuje 
post. Łukasz Radzewicz. - To żadne 
bohaterstwo, każdy na moim miejscu 
zrobiłby to samo. 

Kiedy na miejsce zdarzenia przy-
jechali strażacy, sytuacja była już opa-
nowana. 

Post. Łukasz Radzewicz policjantem 
jest od 2017 roku. Po ukończeniu kursu 
podstawowego służbę rozpoczął w 
Oddziale Prewencji Policji w Łodzi, 
skąd został oddelegowany do łęczyc-
kiej policji, gdzie zasilił wydział ruchu 
drogowego. Przed wstąpieniem w 
szeregi policji, Łukasz Radzewicz był 
strażnikiem miejskim w Łęczycy, gdzie 
także odnosił sukcesy. W maju 2016 
roku, również w czasie wolnym od 
służby, podczas przejażdżki rowero-
wej w miejscowości Chorki zauważył 
kierowcę jadącego samochodem, który 
miał problemy z utrzymaniem proste-
go toru jazdy. Ł. Radzewicz zatrzymał 
kierowcę, kiedy okazało się, że jest 
pijany, uniemożliwił mu dalszą jazdę i 
wezwał patrol policji. 

(zz)

Walne zgromadzenie członków 
Spółdzielni Mieszkaniowej „ Łę-
czycanka” odbyło się tradycyjnie w 
dwóch częściach. Głównym celem 
spotkania było przedłożenie spra-
wozdania merytorycznego i finan-
sowego oraz głosowanie w sprawie 
udzielenia absolutorium dla zarządu.

Z inicjatywy zarządu spółdzielni 
spotkania rozpoczęły się debatą na 
temat bezpieczeństwa mieszkańców, 
w której oprócz członków spółdzielni 
udział wzięli przedstawiciele Ko-
mendy Powiatowej Policji w Łęczycy. 
Funkcjonariusze przestrzegali przed 
oszustami, kradzieżami danych i wy-
łudzeniami, szczególnie w przypadku 
osób starszych. 

W zebraniach sprawozdawczych, 
na ogólną liczbę 2878 uprawnionych, 
obecnych było 168, co stanowi 5,84%  
członków i świadczy o niskim stopniu 
zainteresowania sprawami spółdzielni. 
Niemało kontrowersji i emocji wzbu-

Czytelniczka poinfor-
mowała redakcję o, jej 

zdaniem, skandalicznym zachowa-
niu lekarza z SOR-u w Łęczycy. Kiedy 
przyjechała do szpitala z 20-letnim 
synem miała usłyszeć, żeby zwróciła 
się po pomoc do swojego lekarza 
rodzinnego, bo... jest mieszkanką 
innego powiatu.

- To już czwarty raz, kiedy ten sam 
lekarz odsyłał nas z kwitkiem. Tylko 
dlatego, że mieszkamy w gminie 
Wartkowice, w powiecie poddębickim. 
Jego zdaniem, powinniśmy leczyć 
się „u siebie”. Kiedyś nie przyjął mnie 
nawet po lekkim udarze, mąż musiał 
wieźć mnie do Poddębic. Dla mnie to 
nonsens, do Łęczycy mamy 10 km a do 
Poddębic 20 km. Od lat mamy lekarzy 
rodzinnych w Mazewie i Siedlcu. Mam 
takiego pecha, że zawsze na SOR-ze tra-
fiamy na tego samego doktora – mówi  

Anna P. (nazwisko znane redakcji.)
Kobieta przyjechała ze swoim sy-

nem do łęczyckiego szpitala. Młody 
człowiek uskarżał się na silne bóle 
głowy. Tabletki, które przyjął w domu 
nie pomagały.

- Ja mam oponiaka mózgu, bardzo 
przestraszyłam się, że u syna pojawiają 
się pierwsze objawy, że może mieć to 
samo. Było rano, lekarz powiedział, 
żebyśmy pojechali sobie do naszego 
lekarza. Nie chciałam, bo lekarz rodzin-
ny przyjmował dopiero od godziny 
10 a moje dziecko płakało z bólu. Spo-
tkaliśmy się z totalną znieczulicą ze 
strony tego lekarza. Zapytałam, czy 
jest rasistą, bo traktuje nas jak murzy-
nów lub uchodźców, bo nie jesteśmy z 
powiatu łęczyckiego. Przecież lekarz 
powinien służyć pomocą każdemu, 
kto jej potrzebuje, zwłaszcza w szpitalu. 
To pielęgniarki bardziej się nami intere-

sowały. Dopytywały lekarza, co robić, 
co podać mojemu synowi, bo chłopak 
bardzo cierpi. Lekarz dopiero po godzi-
nie, po prośbach pielęgniarki i moich 
postanowił o podłączeniu kroplówki i 
zrobieniu badań. W tym samym czasie 
zobaczyłam na korytarzu dyrektora 
Kołodziejskiego, powiedziałam o sy-
tuacji. Dyrektor kazał przyjąć syna, bo 
szpitale nie mają rejonizacji. Dopiero 
po jego reakcji, lekarz SOR-u zmienił 
podejście – mówi pani Anna. 

Nasza czytelniczka, jak mówi, w 
czasie gdy czekała z synem, ten sam 
lekarz w podobny sposób traktował 
innych pacjentów spoza regionu. 

- Ludzie wychodzili bez pomocy, 
nawet pielęgniarki mówiły, że to u tego 
lekarza normalne. Dla mnie normalne 
to nie jest i nie zostawię tak tej sprawy. 
Byłam z synem potrzebującym pomo-
cy, a dostaliśmy taki „policzek”. Poczu-

- Lekarz odmówił nam 
pomocy – mówi Anna P.

Anna P. złoży skargę na lekarza. 
Będzie domagała się, żeby został 
zwolniony

Policjant 
w roli strażaka

Zarząd z absolutorium
dził u zebranych punkt dotyczący 
zmian w statucie w zakresie wysokości 
diet dla przewodniczącego i członków 
rady nadzorczej. Projekt podwyżek zo-
stał odrzucony w drodze głosowania.

- Najlepiej, gdy rada nadzorcza bę-
dzie pracowała wyłącznie społecznie 
- mówił jeden z członków spółdzielni 
- i tą sprawą powinniśmy się zająć w 
najbliższym czasie.

Sprawozdanie z działalności SM 
przedstawił prezes Jarosław Pacholski.

- Na koncie spółdzielni zdeponowa-
no środki w wysokości ogółem: 4 349 
068zł, co w stosunku do roku ubiegłego 
stanowi kwotę ok. 1 miliona więcej. Ge-
neralnie na przestrzeni lat 2014 – 2018 
odnotowujemy tendencję zwyżkową. 
Wynik finansowy netto za 2018 rok 
wyniósł 596 976,84 zł.  W znacznym 
stopniu obniżyła się także struktura za-
dłużeń czynszowych z 6,67% w 2017r. 
na 5,94% w 2018 r. W spółdzielni jest 21 
etatów a fundusz płac zrealizowano na 

poziomie 1316318,55 zł. Z okazji 60-lecia 
spółdzielni planujemy 31 sierpnia 2019 
roku festyn na terenie placu zabaw i 
boiska na osiedlu Belwederska.

O wykonanych i planowanych 
remontach oraz inwestycjach mówił 
zastępca prezesa, Mateusz Olczak.

- Rok 2018 to remonty dróg dojazdo-
wych, montaż urządzeń zabawowych 
i fitness, zagospodarowanie terenów 
między blokami na cele rekreacyjno 
– wypoczynkowe, malowanie klatek 
schodowych, wymiana rur na ciepłej 
i zimnej wodzie, termomodernizacja 

budynków. W planach zakładamy 
kontynuację urządzania terenów zie-
lonych, naprawę dróg dojazdowych, 
realizację programu ciepła woda na 
osiedlu Konopnicka. 

Aprobata spółdzielców dla działań 
zarządu przełożyła się na wyniki gło-
sowania o udzielenie absolutorium: 
prezes Jarosław Pacholski otrzymał 
125 głosów, zastępcy prezesa - Adam 
Janiak – 124 głosy, Grzegorz Dymecki 
– 116 głosów i Mateusz Olczak – 127 
głosów.

(mku)

łam się gorszym człowiekiem, któremu 
lekarz nie chce pomóc – dodaje Anna P. 
- W najbliższych dniach złożę oficjalną 
skargę do dyrektora na tego lekarza. 
Będę domagała się wyciągnięcia sta-
nowczych konsekwencji.

O sytuację chcieliśmy zapytać p.o 
dyrektora, Krzysztofa Kołodziejskiego, 
nie udało nam się z nim skontaktować.

(zz)
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Łęczyca XXVI Powiatowa Ma-
jówka Zdrowia jak 

zawsze obfitowała w szereg 
atrakcji. Na boisku I LO w Łę-
czycy przeprowadzono liczne 
konkursy ekologiczne i zma-

Policjanci z łęczyckiej 
komendy aż dwukrotnie 

jednego dnia musieli wykazać się 
umiejętnościami negocjacji w stre-
sujących sytuacjach. W Łęczycy przy 
ulicy J. Grodzkiej jeden z lokatorów 
groził, że dźgnie się nożem, jeśli ktoś 
spróbuje do niego podejść. W Topoli 
Królewskiej 28-latek chciał skoczyć z 
wiaduktu.

- 20 maja około godz. 18.00 poli-
cjanci zostali skierowani do jednego z 
mieszkań przy ul. J. Grodzkiej, gdzie 
jak wynikało z przekazanych infor-
macji mężczyzna przejawia myśli 
samobójcze. Służby zaalarmowała są-
siadka. Po krótkiej rozmowie z męż-
czyzną policjanci wezwali karetkę 
pogotowia, której zespół medyczny 

udzielił mu pomocy – informuje asp. 
Mariusz Kowalski, oficer prasowy 
KPP w Łęczycy.

Tego samego dnia dyżurny łęczyckiej 
policji odebrał zgłoszenie o mężczyźnie, 
który zamierza odebrać sobie życie. 
Według opisu zgłaszającego desperat 
chciał skoczyć z wiaduktu w Topoli 
Królewskiej. Na miejsce niezwłocznie 
pojechali policjanci wydziału ruchu 
drogowego. Funkcjonariusze widząc 
siedzącego za barierkami mężczyznę 
zaczęli z nim rozmawiać. Dzięki dużej 
determinacji, prowadzone negocjacje 
zapobiegły najgorszemu. 28 – latek 
zszedł z wiaduktu. Decyzją lekarza 
mężczyzna został objęty specjalistycz-
na pomocą medyczną

(zz)

W czwartek staro-
stwo powiatowe w 

Łęczycy otrzymało mejla, z 
treści którego wynikało, że w 
szkołach ponadgimnazjalnych 
zostaną zdetonowane bomby. 
Choć sytuacja wydawała się 
bardzo poważna, tylko dyrektor 
bursy szkolnej zarządził ewaku-
ację uczniów.

Treść mejla wskazywała, że de-
tonacja ładunków wybuchowych 
nastąpi 23 maja o godzinie 14.00. 

- Rzeczywiście w czwartek 

przeżyliśmy incydent związany 
z alarmem bombowym. Z mojej 
wiedzy wynika, że policja także 
otrzymała wiadomość o deto-
nacji ładunków wybuchowych. 
Funkcjonariusze przystąpili do 
czynności sprawdzających, w 
wyniku których określili niski 
stopień zagrożenia – relacjonuje 
Janusz Mielczarek, starosta łę-
czycki. - Nie jesteśmy wyjątkiem, 
już w czasie matur takie informa-
cje rozsyłane były po całej Polsce. 
W większości okazały się kłam-

stwem, gdyż trudno mi określać 
je jako żarty.

Informacja o detonacji ładunku 
wybuchowego, zwłaszcza w pla-
cówkach oświatowych to bardzo 
poważna sprawa i w żadnym ra-
zie nie powinna być ignorowana. 
Profesjonalnie do zagrożenia pod-
szedł Jerzy Szymczak, dyrektor 
ZPEW w Łęczycy.

- W budynku, w którym usy-
tuowana jest szkoła specjalna 
znajduje się jeszcze kilka innych 
instytucji: internat, poradnia 

Alarm bombowy w szkołach psychologiczno-pedagogiczna, 
stołówka, stowarzyszenia, ZNP. 
Nie miałem wiedzy, ile osób znaj-
duje się w obiekcie. Nie miałem też 
czasu na długie zastanawianie się. 
Policjanci pojawili się w ośrodku 
10 minut przed godziną 14. W 
sytuacji często znacznej niepeł-
nosprawności moich uczniów 
podjąłem decyzję o ewakuacji.

Tylko w Zespole Placówek Edu-
kacyjno-Wychowawczych w Łę-
czycy zarządzono ewakuację. Inni 
dyrektorzy szkół, dla których or-
ganem prowadzącym jest powiat 
łęczycki nie zdecydowali się na 
wyprowadzenie uczniów z bu-
dynków. Czy zlekceważyli alarm?

- Do wyłącznej decyzji dyrek-
torów należało podjąć stosowne 
działanie. Na ich decyzje zapew-
ne kluczowy wpływ miała niska 
ocena zagrożenia dokonana przez 
policjantów – komentuje starosta 
łęczycki.

Policja potwierdza, że infor-
macja o alarmie bombowym była 
przez funkcjonariuszy weryfiko-
wana i nie została potwierdzona. 

Pobudki działania autorów 
mejla są zupełnie niezrozumiałe 
dla społeczeństwa, nie znaczy to 
jednak, że można je bagatelizować, 
nigdy do końca nie wiadomo czy 
naprawdę jest to kłamstwo.  

(mku)

Dwie próby samobójcze jednego dnia Impreza na orliku
gania sportowe. Przygotowano 
bogaty program taneczno-mu-
zyczny wykonany m.in. przez 
dzieci. 

Nie zabrakło stanowisk zwią-
zanych ze zdrowiem. Można było 
skontrolować ciśnienie krwi, 
poziom glukozy we krwi, uzy-
skać poradę dietetyka i wykonać 
EKG, zmierzyć zawartość tłusz-
czu w organizmie, sprawdzić 
ostrość wzroku czy wykonać 
spirometrię. Na orliku dużym 
zainteresowaniem cieszyły się 
stoiska służb mundurowych -  
Komendy Powiatowej Policji w 
Łęczycy, Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej i 
Służby Więziennej w Garbalinie 

a w parku miejskim chętni wzięli 
udział w biegu przełajowym o 
puchar starosty łęczyckiego. 

(zz)
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W jednym z bloków 
przy ulicy Belwederskiej 

mieszkaniec urządził sobie „dzikie” 
lokum na klatce schodowej. Na 
ostatniej kondygnacji budynku 
wśród rzeczy codziennego użyt-
ku trzymał także martwe ptaki 
oraz niebezpieczne przedmioty.  

Miliony dla regionu

Senator RP Przemysław Błasz-
czyk wspiera dążenia samorzą-
dów w pozyskiwaniu fundu-
szy zewnętrznych. Tym razem 
ogromne pieniądze zostały 
przeznaczone na modernizację 
dróg w województwie łódzkim. 
Dla Łęczycy kluczowe są pienią-
dze na remont ulicy Górniczej i 
Belwederskiej/Lotniczej.

Wojewoda łódzki Zbigniew Rau 
ogłosił listę zadań zatwierdzo-
nych do dofinansowania w ra-
mach programu rozwoju gmin-
nej i powiatowej infrastruktury 
drogowej. Dobrych informacji 
nie brakuje?

 
- Moje zobowiązanie do promo-
wania i popierania projektów 

służących mieszkańcom powiatu 
łęczyckiego po raz kolejny zna-
lazło odzwierciedlenie w przy-
znanych środkach finansowych. 
Z satysfakcją i zadowoleniem przy-
jąłem informację o przyznaniu w 
województwie łódzkim kwoty 
ponad 74 mln zł z Funduszu Dróg 
Samorządowych.

Spośród dziesiątek milionów 
złotych, duże dofinansowania 
trafią do naszego regionu. Które 
samorządy otrzymały wsparcie 
finansowe?

 
- Wśród zadań, jakie otrzymały 
dofinansowanie jest modernizacja 
drogi powiatowej na odcinku ul. 
Belwederskiej i ul. Lotniczej w 
Łęczycy. Ten bardzo zniszczony 
odcinek w tym roku otrzyma nową 
nawierzchnię i poprawi się tym 
samym poziom bezpieczeństwa 
wszystkich użytkowników. Kwota 
dofinansowania wynosi 791 tys. 984 
zł. Na terenie Łęczycy zostanie zmo-
dernizowana także ulica Górnicza. 
Miasto Łęczyca otrzymało na ten 
cel wsparcie w wysokości ponad 2 
mln zł. Ta inwestycja jest niezwykle 
potrzebna. Jesienią ubiegłego roku 
mówiliśmy o wadze tego przedsię-
wzięcia. Przebudowa ul. Górniczej 
może się stać jednym z elementów 

“małej obwodnicy Łęczycy”. Po-
trzeba tu jeszcze działań w celu 
pozyskania środków na budowę 
łącznika pomiędzy ulicami Belwe-
derską i Górniczą (wzdłuż terenów 
kolejowych). Z kolei gmina wiejska 
Łęczyca za pieniądze pozyskane z 
Funduszu Dróg Samorządowych 
przebuduje drogę gminną i drogę 
wewnętrzną w miejscowości Prą-
dzew. Będzie to kolejne dofinanso-
wanie po środkach, jakie przyznano 
w ubiegłym roku na modernizację 
sieci dróg w gminie Łęczyca. Gmina 
Piątek przebuduje drogę w Pęcławi-
cach. Duże środki trafią także do 
powiatu poddębickiego. W mieście 
Poddębice wyremontowane zosta-
ną ulice Sosnowa, Brzozowa oraz 
Klonowa. Dotację otrzyma również 
gmina Uniejów, gmina Dalików, 
gmina Wartkowice.

Dobre informacje nie dotyczą tyl-
ko przyznanych dotacji na drogi. 
Szpital w Łęczycy także otrzyma 
wsparcie. Jaka to będzie kwota?

- Kilka tygodni temu spotkałem 
się z Łukaszem Szumowskim, Mi-
nistrem Zdrowia. Rozmawialiśmy 
m.in. o wsparciu finansowym łę-
czyckiego szpitala. Dzięki konstruk-
tywnym rozmowom, Zespół Opieki 
Zdrowotnej w Łęczycy otrzyma o 

1,7 mln zł więcej, niż wynosił ryczałt 
na 2018. To bardzo dobra wiado-
mość. Dodatkowe pieniądze na 
bieżące funkcjonowanie na pewno 
znacząco poprawią opiekę zdro-
wotną w ZOZ w Łęczycy. Reszta 
pozostanie w rękach nowej dyrekcji 
szpitala. Mam nadzieję, że nowo 
zarządzający placówką utrzymają ją 
chociaż na takim samym poziomie 
jak poprzednia dyrekcja.

Kilka dni temu ogłoszono kon-
kurs na stanowisko dyrektora 
ZOZ-u. Przed nowym dyrektorem 
pozostaje nie lada wyzwanie. 
Pojawiają się pierwsze nazwiska 
kandydatów?

- Wszyscy zastanawiają się, kto 
zostanie nowym dyrektorem, a 
mnie doszły nieoficjalne informacje, 
że sprawa już została przesądzona. 
Mówi się, że dyrektorem może 
zostać wybrana pani Małgorzata 
Raczkiewicz, członek zarządu 
powiatu łęczyckiego. Jest to osoba 
powiązana zawodowo z prywatną 
przychodnią lekarską, zlokali-
zowaną w budynku należącym 
do powiatu łęczyckiego, w której 
jako lekarz rodzinny pracuje je-
den z radnych powiatowych. Ta 
przychodnia powinna podlegać 
pod szpital, tak jak było to kiedyś. 

Wątpię, czy takie powiązania i 
takie lobby przysłużyłoby się dla 
lepszego funkcjonowania szpitala 
w Łęczycy, gdzie najważniejsze 
powinno być zawsze dobro pa-
cjenta i szpitala a nie jakiekolwiek 
inne przesłanki. Mam nadzieję, 
że takiego scenariusza nie będzie 
a konkurs na dyrektora zostanie 
przeprowadzony rzetelnie. Liczę 
również, że nowo wybrany dy-
rektor wraz z zarządem powiatu 
łęczyckiego w końcu doprowadzą 
do tego, że przychodnia przy ul. 
Kilińskiego powróci do struktury 
szpitala powiatowego w Łęczycy 
i będzie dodatkowym źródłem 
kilku milionowych dochodów, 
które teraz trafiają do prywatnego 
podmiotu. Dzieje się tak dlatego, 
iż od lat lobby rządzące powiatem 
wspiera funkcjonowanie prywat-
nej przychodni.

Dziękujemy za rozmowę

Senator Przemysław Błaszczyk 
mówi o wielomilionowych 
dotacjach na remonty dróg

Wojewoda łódzki Zbigniew Rau 
w Urzędzie Wojewódzkim w 
Łodzi ogłosił listę gmin, którym 
przyznano wsparcie finansowe

NIEbEZpIECZNy 
mIEsZKANIEC

- Ten człowiek jest dla nas zagro-
żeniem. Nosi przy sobie nóż, ma 
także długą aluminiową listwę 
zakończoną ostrym nożem. Trudno 
przewidzieć, co przyjdzie mu do 
głowy – usłyszeliśmy od jednego 
z mieszkańców. 

Podejrzenia okazały się słuszne. W 

sobotę 60-latek groził nożem przypad-
kowemu człowiekowi.

Lokatorzy bloku przy Belweder-
skiej mieli już dosyć. Sprawę zgłosili 
do administratora budynku oraz do 
straży miejskiej. Podczas poniedział-
kowej interwencji zaangażowane 
były wszystkie służby – straż miejska, 
policja, pogotowie, administracja bu-
dynku oraz Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Łęczycy. 

- Ze zgłoszenia wynikało, że mężczy-
zna zrobił sobie koczowisko na klatce 
schodowej. Przebywał tam a nawet 
spał.  Mieszkańcy bali się o swoje bez-
pieczeństwo. Podczas naszej wizyty 
okazało się, że 60-letni mieszkaniec 
przechowywał martwe ptaki, miał też 
psa, którego kilka dni wcześniej upro-
wadził z jednej z łęczyckich posesji. 
Nasza funkcjonariuszka zauważyła, że 
mężczyzna ma przy sobie nóż. Zabra-
liśmy również drugi nóż osadzony na 
długiej listwie. Lokator był agresywny 
i nie stosował się do naszych poleceń, 
poprosiliśmy o wsparcie policję – re-
lacjonuje Tomasz Olczyk, komendant 
straży miejskiej w Łęczycy. - To była 

jedna z trudniejszych interwencji, jakie 
podejmowaliśmy.

Policjanci, którzy przybyli na miejsce 
pomogli w wyprowadzeniu agresyw-
nego lokatora.

- W obecności policji mężczyzna 
opuścił klatkę schodową. W kwestii 
podejrzenia popełnienia kradzieży 
zwierzęcia funkcjonariusze zespołu 
ds. wykroczeń tutejszej jednostki 
prowadzą czynności wyjaśniającej 
w tej sprawie. Policjanci zmierzają do 
ustalenia wszystkich okoliczności tego 
czynu, a po analizie zgromadzonego 
materiału zostanie podjęta decyzja do 
sposobu ich zakończenia, który m.in. 
polega na skierowaniu wniosku o uka-
raniu do sądu na sprawcę wykroczenia 
– wyjaśnia asp. Mariusz Kowalski z 
KPP w Łęczycy.

Sytuacja w bloku została opanowana 
a 60-latkiem zajął się zespół ratownic-
twa medycznego. W asyście policji zo-
stał przewieziony do specjalistycznego 
szpitala w Zgierzu. Łęczycanin cierpi 
na schizofrenię. Kiedy wydawało się, 
że sprawa została pozytywnie zakoń-
czona, kolejny dzień przyniósł nowe 
wiadomości.

- Następnego dnia rano mężczyzna 
znów był w Łęczycy. Opuścił szpital 
specjalistyczny. To trudny przypadek. 
Nasz ośrodek podjął wszelkie nie-
zbędne czynności, aby pomóc temu 
człowiekowi. Ma wsparcie MOPS-u 
w maksymalnym zakresie, w tym 
m.in. darmowe obiady, zasiłek stały 
i celowy. Już wcześniej, znając sytu-
ację, dwukrotnie proponowaliśmy 
podopiecznemu umieszczenie go 

w ośrodku dla osób bezdomnych w 
Ozorkowie, podczas poniedziałkowej 
interwencji, na której byłem osobiście, 
także. Za każdym razem spotykaliśmy 
się z odmową. Napisaliśmy już wnio-
sek do sądu o umieszczenie mężczyzny 
w Domu Pomocy Społecznej. Niestety, 
zwyczajowo takie wnioski są rozpa-
trywane przez sąd w przeciągu od 
3 do 6 miesięcy – tłumaczy Mariusz 
Mieczyński, zastępca kierownika 
MOPS w Łęczycy.

Problemy lokalowe mężczyzny 
wynikają głównie z jego zachowania i 
choroby. Jest zameldowany w mieszka-
niu swojej matki, ale kobieta z obawy o 
swoje zdrowie i życie, nie chce, by syn 
z nią mieszkał. 

Przez kilka dni 60-latek tułał się po 
Łęczycy. Przesiadywał w urzędach, na 
ławkach. W sobotę rano znów zrobiło 
się o nim głośno. Na ulicy Popiełuszki, 
przy targowisku groził nożem jedne-
mu z mieszkańców, był agresywny. 
Zaatakowany mężczyzna zawiadomił 
służby. Nie wiadomo, co kierowało 
60-latkiem. Mężczyzną znów zajęła 
się policja. 

(zz)

Mężczyzna 
trzymał martwe ptaki na schodach

Wśród przedmiotów należących do 
60-latka była m.in. długa listwa 
zakończona ostrym nożem

W Kościele pw. Św. 
Marcina w Siedlcu 

odbyły się uroczystości pogrzebo-
we żołnierza zrzeszenia „Wolność i 
Niezawisłość”, Józefa Domańskiego.

W listopadzie 2017 roku, podczas 
prac ekshumacyjnych prowadzonych 
na cmentarzu rzymskokatolickim w 
Lublinie, odkryto szczątki syna ziemi 
łęczyckiej, żołnierza  Józefa Domań-
skiego. Urodzony 2 marca 1920 roku, 
w lipcu 1946 roku wstąpił do oddziału 
Józefa Struga pseud. „Ordon”. W czasie 
wojny bohatersko walczył za ojczyznę. 
14 sierpnia 1952 został skazany na 
śmierć. Wyrok wykonano 12 stycznia 
1953 roku. 

Po 66 latach szczątki bohaterskiego 

żołnierza, spoczęły w rodzinnej ziemi 
siedleckiej. Hołd Niezłomnemu oddali 
żołnierze, przedstawiciele służb mun-
durowych, samorządów, rodzina oraz 
liczni uczestnicy pogrzebu.

(mku)

Uroczystości pogrzebowe bohatera
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Zapraszamy serdecznie na EARTH FESTIVAL. Uniejów 2019. W tym 
roku spotkamy się miesiąc wcześniej, bo już w weekend 8-9 czerwca 
na gościnnej plaży nad Wartą tuż obok Term Uniejów. Czeka nas 
wiele atrakcji w specjalnie przygotowanych strefach. Podobnie jak 
rok temu punktem kulminacyjnym Festiwalu będzie wielki Koncert 
Telewizyjny „Gwiazdy dla Ziemi” transmitowany „na żywo” przez 
Telewizję Polsat. Koncert rozpocznie się w niedzielę 9 czerwca o go-
dzinie 20.00. Wystąpią w nim: Piotr Cugowski, Future Folk, Grzegorz 
Hyży, InoRos, Kayah, Kasia Kowalska, Beata Kozidrak i Bajm, LemOn, 
Liber, Andrzej Piaseczny, Maryla Rodowicz, Stachursky. Koncert 
poprowadzą Ola Szwed, Krzysztof Ibisz i Kabaret ParaNienormalni. 
Wstęp na Festival i Koncert jest darmowy.

EARTH FESTIVAL to nowoczesny i multimedialny festiwal, który 
oprócz rozrywki i ogromnej dawki pozytywnej energii ma także do 
przekazania ważne przesłanie: chcemy uświadomić coraz bardziej 
widocznie postępującą degradację życia na Ziemi i relacji między-
ludzkich, ocieplanie klimatu, brak wody, wycinanie lasów, wymieranie 
gatunków, zanieczyszczenie, wzrost konfliktów i agresji między ludźmi 
oraz wpływ każdego z nas na ten stan rzeczy. To okazja, by w ramach 
EARTH FESTIVAL nie tylko miło spędzić czas, ale także spotkać się z 
ludźmi, którzy pragną coś zmienić i przyczynić się do poprawy jakości 
naszego środowiska i nas samych. To szansa na wymianę doświadczeń 
i pomysłów, na wzajemne inspiracje i dzielenie się pozytywną energią 
tysięcy uczestników.

Pierwsza edycja festiwalu, która odbyła się w dniach 07-08 lipca 
2018 roku w Uzdrowisku Termalnym Uniejów, przyciągnęła do Unie-
jowa tysiące miłośników dobrej zabawy także z wielu okolicznych 
miast (Łódź, Turek, Kalisz, Sieradz itd.) i ponad milion widzów przed 
telewizory. GWIAZDY DLA ZIEMI znów zagrają w Uniejowie podczas 
drugiej edycji EARTH FESTIVAL. 

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

EARTH 
FEsTIVAL. 
Uniejów 2019 – Wielki koncert 
już w czerwcu! sprawdź kto 
zagra na scenie przy Termach!
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Gm. Uniejów 

Gm. Uniejów 

Parking przy base-
nach termalnych jest 

przepełniony. Powodem są pro-
wadzone prace przy rozbudowie 
kompleksu i brak poprzednich 
miejsc parkingowych. Na domiar 
złego kierowcy narzekają na ga-
wrony, które uwiły sobie gniazda 
tuż nad dostępnym, jedynym w 
tej chwili parkingiem. 
Przypomnijmy, że zmodernizowany 
i rozbudowany kompleks basenów, 
wg wcześniej ustalonego harmo-
nogramu, ma zostać otwarty z 
początkiem wakacji. 

Na ul. Polnej (przy 
Rzecznej) kierujący 

pojazdem ciężarowym marki 
renault nie zachował bezpiecznej 
odległości od poprzedzającego 
samochodu osobowego citroen, 
którego kierująca wykonywała 
manewr skrętu. 

- Doszło do zderzenia pojazdów. 

Kierująca pojazdem osobowym 
została przetransportowana śmi-
głowcem Lotniczego Pogotowia 
Ratunkowego do szpitala w Łodzi. 
Na miejscu pracowały służby ratun-
kowe. Policja wyjaśnia okoliczności 
tego zdarzenia – mówi st. sierż. 
Sylwia Kaźmierczak z biura praso-
wego policji w Poddębicach. 

W Wytwórni Mas 
B i t umic z nyc h 

w Rożniatowie, najprawdopo-
dobniej od zwarcia w instalacji 
elektrycznej, zapalił się jeden z 
kotłów do podgrzewania masy 
bitumicznej. Strażakom udało 
się uratować 6 zbiorników do 
magazynowania asfaltu wartych 
blisko pół mln zł. W akcji wzięło 
udział 55 strażaków, w tym Grupa 
Ratownictwa Chemiczno-Ekolo-
gicznego w Łodzi.

Rozrasta się stado danieli – 
zarówno tych biegających 
swobodnie w lasach Nadle-
śnictwa Poddębice, jak i tych 
t r z ymanych w z agrodz ie . 
Zwierzęta mają dobre warun-
ki, jednak co roku ich liczba 
utrzymywana jest na podob-
nym poziomie. Część danieli 
znajduje nabywców, inne giną 
w urządzanych polowaniach. 
Czy nie można zrezygnować 
z takich odstrzałów? - pytają 
miłośnicy zwierząt. 

- Chciałbym się dowiedzieć, 
czy polowania urządzane są 
t yl ko z  chęc i  z ysków? Cz y 
rzeczywiście są potrzebne? Da-
niele to piękne zwierzęta i po-
winny żyć sobie swobodnie w 
naszych lasach – usłyszeliśmy 
od zatroskanego czytelnika. 

W te j  chwi l i  w zag rodzie 
poddębickiego nadleśnictwa 
jest prawie 50 danieli. Co roku 
prz yby wa m n ie j  w ię ce j  20 
sztuk. Swobodnie, w lasach 
nadleśnictwa, żyje blisko 135 
danieli. Jak się dowiedzieli-

śmy, choć populacja każdego 
roku się rozrasta, to i tak nie 
ma szans na przek roczen ie 
pewnego poziomu. W tym roku 
do odstrzału przeznaczonych 
zostało 58 sztuk. 

- Ta selekcja jest bardzo po-
trzebna – twierdzi Janusz Mły-
narczyk, zastępca nadleśniczego 
Nadleśnictwa Poddębice. - Ło-
wiectwo to legalna działalność i 
element gospodarki narodowej, 
a polowanie to n ie łamanie 
prawa. Jest to jeden z rodzajów 
aktywności myśliwych w za-
kresie całokształtu prowadze-
nia gospodarki łowieckiej. Jest 
ostatnim jej elementem i opiera 
się o eksploatację w drodze od-
strzału odnawialnych zasobów 
przyrodniczych jakimi są popu-
lacje zwierząt łownych. Myśliwi 
działają na podstawie obowią-
zującego prawa i są zobowiązani 
do jego przestrzegania. Polować 
mogą tylko osoby specjalnie do 
tego przygotowane i przeszko-
lone, które uzyskały niezbędne 
uprawnienia i zdały wymagane 

prawem egzaminy. Obecnie 
głównym celem polowania jest 
utrzymanie populacji zwierząt 

na takim poziomie, aby 

zminimalizować konflikty na 
poziomie człowiek – zwierzę. 
To głównie znaczne szkody w 
uprawach rolnych powodowane 
przez zwierzęta, znaczny wzrost 
kolizji drogowych z udziałem 
zwierzyny. Rolą myśliwych nie 
jest „wystrzelanie” zwierzyny, 
ale przede wszystkim utrzy-

W ciągu niecałych trzech miesię-
cy od rozpoczęcia rewitalizacji 
kompleksu geotermalnego w 
Poddębicach wmurowano ka-
mień węgielny pod największą 
inwestycję gminy.

– Trzydzieści lat temu burmistrz 
Alfred Szałyga wpadł na pomysł 
wykorzystania wód termalnych i 
dziś ten projekt realizujemy dzięki 
pomocy wielu osób. Nie bylibyśmy 
w tym miejscu, gdyby nie wsparcie 
kadry profesorskiej z Akademii 
Górniczo-Hutniczej w Krakowie, 
zaangażowanie ministrów i par-
lamentarzystów, a także dofinan-
sowanie ze środków unijnych 
– przypomina burmistrz Poddębic 
Piotr Sęczkowski.

W uroczystości wmurowania 
kamienia węgielnego uczestniczyli 
parlamentarzyści, samorządowcy, 
przyjaciele miasta, którzy przyczy-
nili się do tego, że długo oczekiwane 
przedsięwzięcie jest realizowane.

– Projekt Poddębic dotyczący 
rewitalizacji kompleksu geotermal-
nego uzyskał najwyższą ocenę, bo 
był najlepszy i doskonale wpisy-
wał się w strategię województwa 
łódzkiego. Jego celem jest nie tylko 
rekreacja, ale i lecznictwo – podkre-
śliła Joanna Skrzydlewska, radna 
sejmiku województwa łódzkiego.

Słów uznania pod adresem inwe-
stycji o wartości 77 mln zł, która ma 
służyć całemu regionowi nie kryli 
także senator Przemysław Błasz-
czyk, poseł Paweł Bejda, czy były mi-
nister sportu Mirosław Drzewiecki. 
To oni wspólnie z burmistrzem 
Poddębic, prezes Geotermii Anną 
Karską, radną sejmiku Joanną 
Skrzydlewską, prezesem Poddę-
bickiego Centrum Zdrowia Janem 

Krakowiakiem, dyrektorem Zbi-
gniewem Litkowskim z Alstalu, 
kierownikiem budowy Łukaszem 
Jóźwiakiem podpisali akt erekcyj-
ny, który został zacementowany w 
stopie fundamentowej.

– Gmina Poddębice podobnie 
jak cały region łódzki rozwija się 
bardzo dynamicznie i posiada bo-
gactwo w postaci wód termalnych, 
których odpowiednie zagospoda-
rowanie przyciągnie turystów i da 
nowe miejsce pracy – twierdzi poseł 
Paweł Bejda.

Do tej pory w ramach rewita-
lizacji poddębickiego kompleksu 
geotermalnego, której inwestorem 
jest gmina, a wykonawcą konsor-
cjum firm: Alstal Grupa Budowlana 
oraz AGB, wykonane zostały stopy i 
ławy fundamentowe. Obecnie trwa-
ją prace związane z wznoszeniem 
ścian i słupów żelbetowych piw-
nicy, które zrealizowane są już w 
80%. Prowadzone są prace murowe 
ścian parteru jednokondygnacyjnej 
części budynku, prace elektryczne, 
prace związane z wykonywaniem 
hydroizolacji fundamentów oraz 
zasypki wewnętrzne pod posadzkę 
betonową, roboty sieciowe sanitar-
ne i deszczowe. W czerwcu plano-
wane jest betonowanie pierwszych 
stropów nad piwnicą. 

38-letni kierowca 
skody octavii zgi-

nął w wyniku wypadku do którego 
doszło w Rożniatowie. Skoda zde-
rzyła się czołowo z autem dostaw-
czym. Kierowca renault master trafił 
do szpitala. 

Na miejscu działania prowadzili 
policjanci i prokurator. Droga woje-
wódzka 473 tuż przed autostradowym 

Strzelają do danieli spod Poddębic 

W zagrodzie jest w tej chwili 48 danieli 

m y w a n i e 
populacji w 
dobrej kon-
dycji. 

Zastępca 
n a d l e ś n i -
czego unika 

podania konkretnych kwot za 
odstrzelenie daniela. Ustali-
l iśmy jednak, że za odstrzał 
trzeba zapłacić prawie dwa razy 
tyle, co za kupno daniela. W 
polowaniach, które rozpoczną 
się jesienią, biorą też udział ob-
cokrajowcy – głównie Niemcy, 
Francuzi i Amerykanie.

- W naszej zagrodzie daniele 
co roku są również sprzeda-
wane – dodaje J. Młynarczyk. 
- Cena cielaka to mniej więcej 
tysiąc złotych. Półtora tysiąca 
kosztuje łania, a trzy tysiące 
byk. 

Program hodowli zagrodo-
wej daniela to jeden z dwóch 
prog ra mów prowad z onyc h 
na terenie Ośrodka Hodowli 
Zwierzyny przy Nadleśnictwie 
Poddębice. Nadleśnictwo chro-
ni także kuropatwy i bażanty. 

(ps) 

Wmurowanie kamienia węgielnegoCo denerwuje 
kierowców?

Palił się kocioł 

Ciężarówka w citroena

Śmierć na drodze

węzłem była nieprzejezdna. Kierowcy 
korzystali z objazdów. W Uniejowie 
zmotoryzowani kierowani byli na 
Wartkowice. Nie było też możliwości 
zjazdu z A2 na drogę wojewódzką 
w Dąbiu. Utrudnienia trwały kilka 
godzin. 

- Do wypadku doszło na prostym 
odcinku drogi - informuje Wiesław 
Grzybowski, rzecznik Komendy Po-
wiatowej Państwowej straży Pożarnej 
w Poddębicach. - Najprawdopodobniej 
kierowca renault jechał zbyt blisko 
poprzedzającej go ciężarówki. W mo-
mencie, gdy chciał ją wyprzedzić z 
naprzeciwka nadjechała skoda. Doszło 
wtedy do czołowego zderzenia. 

38-letni kierowca skody jechał sam. 
W samochodzie dostawczym również 
był tylko sam kierowca. 

W lasach biega swobodnie 135 danieli
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Rozwiązanie krzyżówki z numeru 334: Co złapiesz, to Twoje.
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Oryginalne potrawy i porady kulinarne

Dlaczego dowcipy o blondynkach 
są  takie krótkie?
- Aby brunetki mogły je zapamię-
tać.

* * * 
Żona wściekła na męża dzwoni na 
komórkę i pyta “gdzie ty się szwen-
dasz”?
On na to spokojnie:
Kochanie, czy pamiętasz ten sklep jubilerski, w któ-
rym ci się podobał ten złoty naszyjnik z perełką?
- Ależ oczywiście misiu - spuszcza z tonu żona 
- No to jestem w knajpie obok.

* * * 
* Jak się żegnają  lekarze :
Okulista - do widzenia 
Laryngolog - do usłyszenia
Ginekolog - jeszcze do pani zajrzę.

* * * 
* Rozmawiają dwaj koledzy:
- Co się stało?
- Zwolnili mnie z roboty.
- A czemu?
- Bo jak był toast z okazji urodzin szefa to on powie-
dział “Niech żyją  pracownicy”! A ja dodałem: - a z 
czego?

* * * 
* - Jak trafiłeś do więzienia? 
- Za łapówkę. 
- Co za czasy! Nawet, żeby do pierdla się dostać, 
trzeba w łapę dawać... 

* * *
* Andrzej wrócił z imprezy, gdzie wylało się dużo alko-
holu. Zauważył, że nie ma telefonu, więc poszedł do 
swej koleżanki, u której odbywała się impreza.  
-Hej! Nie zostawiłem u ciebie przypadkiem komórki? 
-Tak. Zostawiłeś, odbierasz za 9 miesięcy. 

ZUPa SZPaRaGOWa 
Z ZIEMNIaKaMI I fETą

Składniki:
1/2 pęczka zielonych szparagów 
(ok.10 sztuk) 
1/2 kg ziemniaków np. młodych 
1 łyżka oliwy extra vergine 2 łyżki 
masła 
2 ząbki czosnku 
1 litr bulionu jarzynowego lub dro-
biowego 
1/3 łyżeczki kurkumy w proszku 
4 łyżki posiekanego koperku 
4 łyżki posiekanego szczypiorku 
200 g śmietany 18%
ser feta
Etapy przygotowania:
W garnku z grubym dnem na oliwie 
i maśle podsmażać przez ok. 3 - 4 

minuty obrane i pokrojone w kosteczkę 
ziemniaki. Dodać obrany i przepołowio-
ny czosnek, zamieszać i smażyć razem 
przez ok. 2 minuty. Wlać gorący bulion, 
dodać kurkumę i zagotować. Zmniej-
szyć ogień, przykryć i gotować przez 
około 10 - 15 minut do czasu aż ziem-
niaki będą miękkie. Odłamać twarde i 
jasne końce szparagów (same złamią się 
we właściwym miejscu), końce wyrzucić. 
Łodygi opłukać, pokroić na cienkie 
plasterki, główki zachować w całości. 
Gdy ziemniaki będą już miękkie dodać 
szparagi (główki i łodygi) i gotować na 
małym ogniu przez ok. 1 minutę. Dodać 
koperek i odstawić z ognia. Śmietanę 
włożyć do miski i stopniowo dodać kilka 
łyżek wywaru z zupy za każdym razem 
mieszając. Zahartowaną w ten sposób 
śmietanę dodać do garnka z zupą i 
wymieszać. Podawać z pokruszoną fetą 
i szczypiorkiem. 

MaKaRON ZE SZPaRaGaMI, 
TaRTą CUKINIą I MaSCaRPONE

Składniki:
 150 g makaronu penne 
1 szklanka tartej cukinii (ze skórką) 
5 zielonych szparagów 
1/2 młodej małej cebulki 
1 łyżka masła 
1 duże jajko 
2 - 3 łyżki mascarpone 

sól i świeżo zmielony czarny pieprz 
świeża kolendra 
Etapy przygotowania:
Makaron ugotować al dente w osolo-
nej wodzie, odcedzić. W międzyczasie 
opłukać cukinię i zetrzeć ze skórką na 
tarce o dużych oczkach, odmierzyć 1 
szklankę. Szparagi opłukać i odłamać 
twarde końce (same złamią się w 
odpowiednim miejscu), pokroić na 
kawałki. Cebulkę pokroić w drobną 
kosteczkę. Na patelni lub garnku z 
grubym dnem roztopić masło, dodać 
szparagi, posypać solą i podsmażyć 
na umiarkowanym ogniu przez kilka 
minut aż zmiękną, ale będą jeszcze 
jędrne i chrupiące. Następnie dodać 
startą cukinię i pokrojoną cebulkę, 
smażyć mieszając przez około 1 - 2 
minuty. Doprawić solą i pieprzem. Jaj-
ko wbić do miski, dodać mascarpone 
i rozmieszać wi-

delcem, doprawić solą i świeżo zmie-
lonym czarnym pieprzem. Odstawić 
patelnię z warzywami z ognia i wlać 
masę, cały czas mieszać aż powstały 
sos pokryje warzywa i wszystko razem 
się podgrzeje - masa nie może się 
ściąć, ma pozostać kremowa, w razie 
potrzeby można ustawić patelnię z 
powrotem na malutkim ogniu. Dodać 
makaron i wymieszać. Nałożyć do 
talerzy i posypać świeżą kolendrą. 
Doprawić w razie konieczności solą 
i pieprzem. 

KaJMaKOWE TIRaMISU
Składniki:
250 g mascarpone (schłodzonego) 
1 szklanka mocnej kawy 
3 - 4 łyżki amaretto lub innego alkoholu 
300 g masy krówkowej - kajmaku 
mała paczka okrągłych biszkoptów 
(ok. 120 g) 
ok. 200 g mrożonych owoców czar-
nej porzeczki lub malin lub ok. 300 g 
świeżych malin, jagód, borówki ame-
rykańskiej 
kakao 
Etapy przygotowania:
Mascarpone schłodzić w lodówce. 
Zaparzyć mocną kawę (np. z 2 łyżek 
rozpuszczalnej kawy + 250 ml wrzątku), 
dodać likier lub inny alkohol i ostudzić 
(np. wstawić kawę w zimną wodę). 

Biszkopty wkładać na chwilę (po ok. 
2 sekundy z każdej strony) do kawy, 
przełamać na 2 - 3 części i włożyć do 
małych szklaneczek. Do każdej włożyć 
po ok. 2 - 3 biszkopty. Mascarpone 
włożyć do miski i ubijać mikserem 
przez ok. 1,5 minuty. Dodać kajmak 
i ubijać jeszcze przez ok. 1 minutę aż 
powstanie kremowa i nieco puszy-
sta masa. Połowę masy wyłożyć na 
biszkopty w szklaneczkach. Dodać 
owoce (mogą być zamrożone jeśli 
deser będzie oczekiwał na podanie 
i owoce zdążą się rozmrozić) lub roz-
mrożone ewentualnie świeże. Kwaśne 
owoce można posłodzić. Przykryć 
pozostałym kremem. Na wierzchu 
ułożyć namoczone w kawie biszkopty 
wypukłą stroną do góry. Posypać ka-
kao bezpośrednio przez sitko. 
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W Szkole Podstawowej nr 3 w Łęczycy zorganizowano coroczny piknik rodzinny. Uczniowie przygotowali 
liczne występy, które zaprezentowali przed publicznością. Dzieci śpiewały, tańczyły, pokazały tajniki 
karate. atrakcji nie brakowało. Najmłodsi z radością korzystali z dmuchanych zjeżdżalni, trampolin czy 
kuli do chodzenia po wodzie. Była wata cukrowa, popcorn. Nie zabrakło domowych, słodkich wypie-
ków i potraw z grilla. Popołudniu całe rodziny świetnie bawiły się przy dźwiękach muzyki tanecznej.

Majówka z Trójką

Wybór ciast był bardzo duży

Grupa młodych 
karateków

Wata cukrowa cieszyła 
się dużym powodzeniem

Uczniowie przygotowali kolorowe 
kwiaty

Smakołyki 
z grilla 

wyglądały 
bardzo 

apetycznie

Rodzice licznie 
odwiedzili 

szkolne mury
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Gm. Parzęczew

Ozorków

Pokaz sprzętu wojskowego, pre-
zentacja wyszkolenia żołnierzy, 
konkursy, zabawy i wiele innych 
atrakcji przygotowali żołnierze z 
Leźnicy Wielkiej w ramach akcji 
otwartych koszar z okazji Dnia 
Dziecka. Impreza cieszyła się 
bardzo dużym zainteresowaniem 

To  c u d ,  ż e 
kierowca tira 

przeżył. W efekcie wypadku na 
autostradzie został zakleszczony 
w kabinie, a akcja wyciągania 
kierowcy z wraku trwała kilka 
godzin. 

Ze wstępnych ustaleń wynika, 
że kierujący samochodem ciężaro-
wym z naczepą, prawdopodobnie 
chcąc ominąć leżącą na drodze 

Przedsiębiorca z Łodzi, 
który kilka lat temu 

próbował wskrzesić kino w Ozorko-
wie, poległ z kretesem. Na domiar 
złego okazał się nieuczciwy, bo 
przez długi okres nie wywiązywał 
się z płatności za dzierżawę obiektu. 
Właściciel kina, miejscowa parafia, 
poniosła spore straty finansowe. 
Proboszcz Zbigniew Kaczmarkie-
wicz mówi o ogromnym zawodzie. 
Mieszkańcy nie tracą jednak nadziei, 
że uda się obiektowi przywrócić 
dawny blask. 

Łódzki biznesmen nie dzierżawi już 
kina Ludowego. Jego zapowiedzi z 2013 

zakleszczony kierowca
oponę, stracił panowanie nad 
pojazdem, który wywrócił się i 
wpadł do rowu.

- Widok zmiażdżonej kabiny 
był wstrząsający – mówi mł. bryg. 
Jarosław Jaczyński, dowódca JRG 
w Ozorkowie. - Kierowca tira, gdy 
trwała akcja, był cały czas przy-
tomny. Z tego co wiem, nawet nie 
odniósł poważniejszych obrażeń. 
Miał bardzo dużo szczęścia. 

dzień dziecka na lotnisku
najmłodszych i trochę starszych, 
a chętnych do oglądania śmi-
głowców, czołgów i innych ma-
szyn bojowych nie brakowało. 
Na pikniku w Leźnicy pojawiły 
się m.in. przedszkolaki z ozor-
kowskiego PM5 oraz burmistrz 
Jacek Socha.

Zawód proboszcza, nadzieje mieszkańców 
roku okazały się tylko czczą gadaniną. 
Proboszcz parafii pw. św. Józefa nie 
ukrywa zawodu. 

- Ten przedsiębiorca roztaczał pięk-
ne wizje. Niestety, finał jego przygody 
z kinem jest fatalny. Ponieśliśmy stra-
ty, bowiem łodzianin przez prawie 3 
lata nie płacił parafii opłat związa-
nych z dzierżawą obiektu. Zawsze 
tylko obiecywał, że niedługo pokona 
trudności. Nie były też realizowane 
opłaty za media. Gdy próbowałem 
wyjaśnić te wszystkie problemy, to 
przedsiębiorca nie odbierał już na-
wet telefonów. To przykre. Uważam, 
że uczciwość nakazywałaby inne 

zachowanie – mówi ks. proboszcz Z. 
Kaczmarkiewicz. 

Duchowny powiedział „Reportero-
wi” o kwocie miesięcznej dzierżawy, 
która wynosiła tysiąc złotych. Łatwo 
więc policzyć, jakie są straty parafii. 
Czy proboszcz skieruje sprawę do sądu 
przeciwko przedsiębiorcy z Łodzi? 

- Zastanawiałem się nad tym – 
przyznaje proboszcz. - Ale nie pójdę 
do sądu. 

Próbowaliśmy porozmawiać z 
przedsiębiorcą. Nie odbierał jednak 
telefonu. 

Jaka jest przyszłość kina? Nie ma 
co ukrywać, że póki co przełomu nie 
należy się spodziewać. Wprawdzie 
parafia wykonała remont dachu kina, 
jednak na sfinansowanie generalnego 
remontu wspólnoty wiernych nie 
stać. Być może szansą byłoby przejęcie 
obiektu przez miasto. Jak się dowiedzie-

liśmy, proboszcz prowadzi rozmowy z 
burmistrzem w tej sprawie. 

- Potwierdzam, rozmawiamy o 
przyszłości kina Ludowego – słyszymy 
od burmistrza Jacka Sochy. - Wiem, że 
oczekiwania mieszkańców są duże. 
W Ozorkowie taki obiekt można by 
atrakcyjnie wykorzystać. I nie tylko 
mam na myśli samą salę projekcyjną, 
ale też inne pomieszczenia. W każdym 
razie w tym roku miasto nie zamierza 
realizować tego pomysłu. Mamy zbyt 
dużo inwestycji. Jak będzie w latach 
następnych? Zobaczymy...

Proboszcz Zbigniew Kaczmarkie-
wicz przyznaje, że wolałby współpraco-
wać z samorządem, niż z jakimkolwiek 
przedsiębiorcą.

- Z tymi biznesmenami to jest różnie. 
Przedsięwzięcia typowo komercyjne 
mogą być niekiedy w sprzeczności z 
ideą parafii. Moglibyśmy wydzierża-

wić miastu długoterminowo kino i 
chyba byłoby to najlepsze rozwiązanie. 
Nie planujemy sprzedaży obiektu – 
mówi kapłan. 

Kino w Ozorkowie zostało wybu-
dowane przed II wojną światową z 
inicjatywy ks. Leona Stypułkowskiego. 

(stop)
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Ozorków Tadeusz Nadrowski 
jest nowym prezesem 

Okręgowej Spółdzielni Mleczar-
skiej w Ozorkowie. Zmiana na 
górze jest efektem problemów 
firmy i szansą na wyjście na 
prostą. Szef OSM ma za zadanie 
skutecznie realizować program 
restrukturyzacyjny. Pomysłem 
z zewnątrz, realizowanym już w 
niektórych sklepach, jest wspar-
cie OSM i sprzedaż jej produktów 
w promocyjnych cenach. 

O problemach spółdzielni mleczar-
skiej wiadomo nie od dziś. Nie ma co 

ukrywać, że sytuacja wesoła nie jest. 
Firmie ciążą m.in. wcześniej zaciągnięte 
kredyty. Miało być dobrze, jednak na 
razie toczy się walka o przetrwanie. 

- Zainwestowaliśmy w dwie linie 
produkcyjne. Na rynek weszły 
nowe produkty, ser na grilla i kolo-
rowe sery. Potrzeba jednak czasu, 
aby te produkty uzyskały dobrą 
sprzedaż. Liczymy, że wkrótce to 
nastąpi – mówi prezes T. Nadrow-
ski. - Spłacamy zaciągnięty kredyt 
inwestycyjny, to spore obciąże-
nie. Poza tym takim kamieniem 
ciągnącym do dołu okazały się 

dla nas podwyżki dla rolników, 
zaaprobowane przez poprzednią 
panią prezes. Jednak nie ma się co 
oglądać za siebie. Mówiąc w skrócie 
program restrukturyzacji OSM jest 
prosty: trzeba zwiększyć sprzedaż i 
ograniczyć koszty. 

Nowy szef OSM nie ukrywa, że 
w tej chwili trwa analiza z których 
produktów można zrezygnować, a 
na które produkty warto postawić. 
Trzeba przyznać, że marka OSM 
jest wciąż 
d o b r z e 
odbiera-
na wśród 
klientów. 
P o m o c 
i n n y c h 
spółdziel-
c z y c h 
placówek 
w Ozor-
kowie jest 
dobr ym 
s y g n a -
łem.

- Przyznam, że nie wiedziałem 
wcześniej, iż w niektórych sklepach 
nasze produkty są reklamowane 
i sprzedawane w promocji. Taki 
lokalny patriotyzm cieszy – dodaje 
prezes spółdzielni mleczarskiej. 

Grupa Wspierająca OSM – to 
robocza nazwa projektu, którego 
pomysłodawcą jest Dariusz Szpa-
kowski, prezes Gminnej Spół-
dzielni „Samopomoc Chłopska” w 
Ozorkowie. 

- My spółdzielcy powinniśmy się 
wspierać. Dlatego pomyślałem, aby 
w naszych sklepach produkty OSM 
promować – słyszymy od szefa 

Czy lokalny patriotyzm pomoże?

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska to firma z 
ogromnym doświadczeniem. Teraz jest w trudnym 
momencie

ozorkowskiej GS. 
- Warto to robić. 
Niedługo na pół-
kach pojawią się 
też hasła, które 

mają zachęcać klientów do kupna 
produktów OSM. 

Agnieszka Derlecka, prezes PSS 
„Społem”, również wyraża pozy-
tywną opinię o akcji. 

- Wiem, że produkty OSM cie-
szą się powodzeniem. I nie tylko 
w Ozorkowie. Trzeba stawiać na 
polskie produkty. Uważam, że 
problemem jest wykorzystywanie 
tanich zagranicznych przetworów 
mleczarskich przez sieci handlowe. 
Tu właśnie jest największa krzywda, 
bo sieć, która ma ofertę tańszą nie 
kupi droższego towaru. Ta sieć 
zacznie nakręcać spiralę obniżek 
cen dla polskich przetwórców i 

Prezes D. Szpakowski jest 
pomysłodawcą projektu – Grupa 
Wspierająca OSM

spowoduje spadek cen na rynku 
krajowym. W ten sposób manipu-
luje się nasz rynek.

Specjaliści podkreślają, że w skali 
światowej Polska zajmuje wysokie 
miejsce w produkcji sera. Niestety 
ze spożyciem jest znacznie gorzej – 
w Polsce jest ono trzykrotnie niższe 
niż choćby we Francji. Ser, zwłasz-
cza żółty, znacząco wpływa na roz-
wój organizmu, dlatego powinien 
być spożywany, odkąd skończymy 
rok i dwa miesiące. Warto wytrwać 
w tym zwyczaju do końca życia, 
chociażby ze względu na zawar-
tość bioprzyswajalnego wapnia. 
W Polsce nie ma takiej tradycji, że 
sery w kuchni są na stole przez 
cały dzień, czego przykładem może 
być Francja, gdzie deska serów jest 
serwowana do każdego posiłku. 

(stop)

W sklepach GS trwa promocja na 
produkty OZO

og
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Ozorków

Ozorków
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Ozorków Niezagospodarowany 
teren byłych ogródków 

działkowych przy ul. Lipowej, nale-
żący do pobliskiej parafii pw. NMP, 
zamienia się w wysypisko śmieci. 
Miejsce upodobali sobie amatorzy 
procentów oraz bezdomni. Spalone 
altanki świadczą o dużym niebezpie-
czeństwie. Może dojść do tragedii.

- Mam działkę należącą nie do pa-
rafii, a leżąca na terenie prywatnego 
właściciela. Z niepokojem obserwuję, 

co dzieje się za moim ogrodzeniem. 
Nie ma dnia, by nie schodziło się tu 
towarzystwo lubiące sobie wypić. To 
przez takie alkoholowe libacje płoną 
altanki. Czy ma dojść do tragedii, aby 

W jednym z artykułów 
pod koniec ubiegłego 

roku opisywaliśmy podopieczną 
MOPS, która odmawia przyjęcia 
wszelkiej pomocy. Kobieta była 
wówczas ciężko chora, pozostała 
bez środków do życia. Nikogo nie 
wpuszczała do mieszkania. Jej są-
siedzi przewidzieli tragedię do której 
doszło niedawno. Podopieczna 
ośrodka pomocy zmarła w samot-
ności. 

Aby dostać się do jej mieszkania, 
przy ul. Listopadowej, strażacy mu-
sieli wyważyć drzwi. Dokładnie nie 
wiadomo, jak długo leżało ciało ozorko-
wianki. Tym bardziej, że zmarła raczej 
stroniła od ludzi i większość czasu 
spędzała w mieszkaniu. Czy tej śmierci 
można było uniknąć?

- Była schorowana i zaniedbana. Na-
wet nie chcę opisywać, w jakim stanie 
było jej mieszkanie. W środku pełno 
robactwa, pluskwy. Najgorsze było 
to, że nikogo nie chciała wpuszczać 
do środka. Odmawiała pomocy. Było 
pewne, że to tak się skończy – mówi 
jedna z sąsiadek zmarłej lokatorki. 

Kolejna mieszkanka kamienicy nie 
ukrywa, że zaniedbana ozorkowianka 
napsuła wiele krwi sąsiadom. 

- Walczyliśmy z pluskwami. Zresztą, 
tuż przed śmiercią tej pani, lokal też 
był odpluskwiony. Nie wiem, czy tej 
śmierci dałoby się uniknąć. Zmarła 
była podopieczną MOPS, ale bardzo 
często nie wpuszczała do mieszkania 
pracowników socjalnych.

Katarzyna Pałasz, kierownik po-
mocy środowiskowej w MOPS w 
Ozorkowie, zapewniła nas pod koniec 
ub. roku (gdy opisywaliśmy problem 
zaniedbanej mieszkanki), że podej-
mowane są działania zmierzające do 

zgliszcza, śmieci i alkohol 

ten teren w końcu został ogrodzony? - 
pyta jednak z działkowiczek. 

Przypomnijmy, że kilka lat temu pro-
boszcz parafii zdecydował o likwidacji 
ogródków działkowych. Jak łatwo się 
domyślić, miłośnicy wypoczynku na 
świeżym powietrzu nie byli z decyzji 
duchownego zadowoleni. 

- Najgorsze jest to, że ten teren nisz-
czeje. Parafia wcale się nie interesuje 
tym, co tu się wyrabia. Teren miał być 
sprzedany, ale jak widać wciąż nie zna-
lazł właściciela – usłyszeliśmy. 

Ks. Zenon Piechota, proboszcz 
parafii pw. NMP, przyznaje, że teren 
po ogródkach wciąż należy do parafii. 

- Ta troska czytelników gazety jest 
godna pochwały, choć do mnie w 
sprawie tego terenu jeszcze nikt nie 
przyszedł. Myślimy nad tym, aby w 
jakiś sposób zabezpieczyć ten obszar. 
Przepraszam, ale już nie mogę dłużej 
rozmawiać. Mam interesanta – usły-
szeliśmy od proboszcza.

Nasz reporter nie zdążył zapytać, 
kiedy teren zostanie wysprzątany. 

(stop)

nauka jazdy w starej bazie
Już niedługo rozpocz-
nie się modernizacja 

hali sportowej. W związku z inwesty-
cją plac przed halą, wykorzystywany 
do tej pory przez instruktorów szkół 
jazdy, będzie niedostępny. Dowie-
dzieliśmy się, że jeden z właścicieli 
lokalnej autoszkoły porozumiał się 
ze spółdzielnią mieszkaniową w 
sprawie dzierżawy terenu pod naukę 
jazdy. Kursanci będą się szkolić na 
terenie starej bazy technicznej spół-
dzielni, przy ul. Sikorskiego. 

W „Reporterze” pisaliśmy już o 
zapomnianej starej bazie spółdziel-
ni mieszkaniowej. Gdy wokół na 
osiedlach przeprowadza się szereg 
inwestycji, baza od lat niszczała. Czy 
jednak ten teren nadaje się pod plac 
nauki jazdy?

- Potwierdzam, że jeden z właścicieli 
autoszkoły będzie dzierżawił od nas 
teren bazy przy Sikorskiego – mówi 
Zdzisław Ewiak, wiceprezes SM w 
Ozorkowie. - Z tego co wiem, to pla-
nuje tam zrobić tzw. rękaw do nauki 

jazdy dla kursantów. Nie jest w mojej 
ocenie, czy ten teren nadaje się na taką 
działalność. 

Mariusz Lewandowski, dyrektor 
CSiR, powiedział nam, że już jakiś 
czas temu właściciele autoszkół byli 
informowani o planach remontowych 
hali sportowej. 

- W czasie remontu nie będzie można 
korzystać z placu przed halą. Inwe-
stycja zakończyć ma się we wrześniu 
– słyszymy. 

(stop)

Czy na terenie starej bazy 
spółdzielni będą się szkolić 
kursanci?

rozwiązania problemu. Podkreśliła 
jednak, że osoby i rodziny korzystające 
z pomocy społecznej są obowiązane 
do współdziałania w rozwiązywaniu 

60-letnia podopieczna MOPS 
zmarła w samotności

Śmierć w samotności

ich trudnej sytuacji życiowej, a przede 
wszystkim muszą wyrazić zgodę na 
proponowane formy pomocy.

(stop)
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Burmistrz Jacek Socha
Na koncie zgromadził 27 tys. zł,
posiada dom o pow. 200 mkw. o 
wartości 850 tys. zł,
z tytułu zatrudnienia uzyskał dochód 
w wysokości 125 113 zł,
w oświadczeniu wykazał samochody: 
mitsubishi ASX z 2011 r. o wartości 
40 tys. zł, opel astra z 2016 r. o war-
tości 80 tys. zł,
zaciągnięty kredyt hipoteczny w 
kwocie 181 204 CHF (do spłaty pozo-
stało 140 801 CHF),
kredyt gotówkowy w kwocie 99 
tys. zł (do spłaty pozostało 10 536 
zł), kredyt na zakup pojazdu opel 
astra w kwocie 67 tys. zł (do spłaty 
pozostało 36 274 zł), kredyt gotów-
kowy na kwotę 120 356 zł (do spłaty 
pozostało 12 141 zł)

Ewa Bagińska, dyrektor 
przedszkola miejskiego nr 5
zgromadziła 15 tys. zł,
dochód z tytułu umowy o 
pracę 69 504 zł

Beata Dobrzyńska, dyrektor 
przedszkola miejskiego nr 4, 

żłobka samorządowego,
posiada dom o pow. 230 mkw. o 
wartości 460 tys. zł,
wynagrodzenie ze stosunku pracy 
88 417 zł,
jeździ oplem merivą z 2011 r.,
zaciągnięty kredyt hipoteczny na 
budowę domu w kwocie 151 742 zł 
(zadłużenie z tytułu tego kredytu 
na dzień 31.12.2018 r. wynosiło 109 
895 zł),
pożyczka w kwocie 14 183 zł (zadłu-
żenie z tytułu niniejszej pożyczki – 11 
737 zł)

Krystyna Ewiak, 
dyrektor szkoły podstawowej nr 4
na koncie odłożyła 15 tys. zł,
papiery wartościowe – Towarzystwo 
Funduszy Inwestycyjnych – 97 tys. zł,
mieszkanie o pow. 60 mkw. o warto-
ści 200 tys. zł,
wynagrodzenie ze stosunku pracy 

Latem tego roku zostanie przebu-
dowana ul. Westerplatte w Ozor-
kowie. Koszt inwestycji wynosi 
750 tys. zł. Zakres prac obejmuje 
wymianę podbudowy i ułożenie 
nowego asfaltu na jezdni, budo-
wę chodnika z kostki brukowej, 
krawężników i miejsc postojo-
wych. Droga zostanie zmoderni-
zowana w całości, czyli także na 
odcinku prowadzącym wzdłuż 
przedszkola do bloków przy ul. 
Konstytucji 3-go Maja.

Przebudowa ulicy będzie w 50% 
współfinansowana z budżetu pań-
stwa; w listopadzie minionego 
roku inwestycja znalazła się na 
liście wniosków zatwierdzonych 
przez wojewodę łódzkiego do do-
finansowania w ramach programu 
Rozwoju Gminnej i Powiatowej 
Infrastruktury Drogowej na lata 
2016 – 2019. Kilka dni temu, 20 maja, 
wojewoda Zbigniew Rau oficjalnie 
poinformował o przyznaniu dofi-
nansowania. 

Przedszkolaki z PM nr 4 odwiedziły Urząd Miejski w Ozorkowie. Dzieci 
spotkały się z burmistrzem Jackiem Sochą, przewodniczącym Rady 
Miejskiej Ryszardem Kałużnym, wiceprzewodniczącym Grzegorzem 
Tomczakiem i pracownikami UM. Przedszkolaki zobaczyły m.in. 
salę obrad Rady Miejskiej i gabinet burmistrza, gdzie wyrecytowały 
wierszyk i zaśpiewały piosenkę, przygotowane specjalnie na wizytę 
w ozorkowskim magistracie. 

Przedszkolaki u burmistrzaprzebudowa ul. Westerplatte 

Wkrótce ruszy przebudowa ul. 
Westerplatte

Przetarg na wykonanie inwestycji 
zostanie rozstrzygnięty w czerwcu 
i latem wykonawca przystąpi do 
realizacji zadania.

Przypomnijmy, w 2018 r. w ra-
mach Budżetu Obywatelskiego na 
ul. Westerplatte miały powstać do-
datkowe miejsce postojowe, a koszt 
zadania oszacowano na 93 tys. zł., 
jednak w rok temu okazało się, że 
można przebudować kompleksowo 
całą ulicę dzięki dofinansowaniu z 
budżetu państwa. W związku z tym 
burmistrz Jacek Socha złożył wnio-
sek o dofinansowanie, a wojewoda 
pozytywnie ocenił projekt.

Przebudowa drogi poprawi nie 
tylko dojazd do okolicznych bloków, 
ale także do Przedszkola Miejskiego 
nr 5 i do przychodni Medyk.

Miasto w tym roku zamierza też 
przebudować chodniki przy ul. 
Kościelnej. Koszt tych prac to 90 
tys. zł. Przebudowę ul. Morelowej 
wyceniono na 280 tys. zł, natomiast 
Łęczyckiej – 9,8 mln zł. 

- Zaplanowana również została 
przebudowa ul. Konopnickiej 
i Orzeszkowej. Ta inwestycja 
będzie w sumie kosztować ok. 4 
mln zł. Został złożony wniosek o 
dofinansowanie z budżetu pań-
stwa przebudowy obu ulic – 80 % 
kosztów. W zależności od terminu 
przyznania dofinansowania ter-
min realizacji, to 2019 r. lub 2020 
r. - informuje Izabela Dobrynin, 
rzecznik burmistrza Ozorkowa. 

CO mAją I ILE ZARAbIAją?

83 942 zł,
w oświadczeniu wykazała samo-
chody: skoda yeti z 2016 r., skoda 
roomster z 2008 r. 

Tomasz Klauze, 
dyrektor Młodzieżowego Domu 

Kultury
na koncie 86 325 zł,
dom o pow. 118 mkw. o wartości 350 
tys. zł,
dochód z tytułu zatrudnienia 57 627 zł,
samochód vw tiguan z 2007 r.,
zaciągnięty kredyt na zakup samo-
chodu w kwocie 31 747 zł (do spłaty 
pozostało 13 183 zł)

Ewa Kruszyńska, dyrektor Miej-
skiego Ośrodka Kultury 

na koncie zgromadziła 51 536 zł,
mieszkanie o pow. 36 mkw. o warto-
ści 125 tys. zł,

dochód z umowy o pracę 56 937 zł, 
przychód z najmu 8 400 zł,
stypendium doktoranckie 4 410 zł,
jeździ toyotą avensis z 2012 r. 

Mariusz Lewandowski, 
dyrektor CSiR „Wodnik”

odłożył na koncie 80 tys. zł,
dom o pow. 292 mkw. o wartości 
600 tys. zł,
mieszkanie o pow. 51 mkw. o warto-
ści 263 tys. zł,
dochód z umowy o pracę 97 636 zł,
dochód z umowy zlecenia 47 582 zł,
dochód uzyskany z tytułu programu 
500 plus 6 tys. zł,
samochody: skoda octavia z 2012 r., 
kia sportage z 2015 r.,
zaciągnięty kredyt hipoteczny 
na zakup lokalu mieszkalnego 
(zadłużenie z tytułu niniejszego 
kredytu na dzień 31.12.2018 r. 
wynosiło 202 955 zł)

Beata Malinowska, 
dyrektor szkoły podstawowej nr 5
zgromadziła na koncie 5 119 zł,
mieszkanie o pow. 27 mkw. o warto-
ści 80 tys. zł,
wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia 
75 115 zł,
zaciągnięty kredyt budowlano – 
hipoteczny w wysokości 85 176 zł (do 
spłaty pozostało 49 041 zł)

Jolanta Mucha, dyrektor 
przedszkola miejskiego nr 1, 
kierownik klubu dziecięcego 

„Niedźwiadek”
dom w budowie o wartości 400 tys. zł,
działka rekreacyjno – ogrodowa z al-
taną ogrodową o wartości 60 tys. zł,
dochód z umowy o pracę 89 100 zł,
samochód skoda octavia z 2002 r.,
zaciągnięty kredyt hipoteczny (stan 
na 31.12.2018 r. 90 600 CHF),
kredyt gotówkowy (do spłaty 110 tys. zł)

Mariusz Ostrowski, sekretarz w 
urzędzie miejskim 

środki zgromadzone na koncie 31 150 zł,
kontynuacja budowy domu o pow. 
179 mkw.,
dochód z tytułu wynagrodzenia i 
nagrody jubileuszowej 163 178 zł,
auto: kia ceed z 2012 r.,
zaciągnięty kredyt na budowę domu 
w kwocie 101 tys. zł (do spłaty 80 
672 zł)

Katarzyna Pałasz, kierownik po-
mocy środowiskowej w MOPS

na koncie 4 tys. zł,
mieszkanie o pow. 42 mkw. o warto-
ści 37 tys. zł,
dochód z tytułu zatrudnienia 57 
978 zł,
jeździ toyotą yaris z 2007 r.,
pożyczka w kwocie 67 938 zł (do 
spłaty pozostało 65 825 zł)

Małgorzata Rajska, dyrektor 
przedszkola miejskiego nr 3, 
żłobka samorządowego nr 2

odłożyła na koncie 65 tys. zł,
dom o pow. 120 tys. zł o wartości 
250 tys. zł,
dochód ze stosunku pracy 83 604 zł,
renta rodzinna 9 100 zł,
podatek dochodowy ZUS 1 908 zł,
umowa zlecenie 1 419 zł,
jeździ hyundaiem i20 z 2010 r.

Ewa Skrupska, dyrektor szkoły 
podstawowej nr 2

zgromadziła na koncie 6 500 zł,
dom o pow. 196 mkw. o wartości 700 
tys. zł,
mieszkanie o pow. 57 mkw. o warto-
ści 100 tys. zł,
dochód ze stosunku pracy 76 336 zł,
samochody: opel astra z 2016 r., opel 
astra z 2006 r.,

zobowiązanie na kwotę 12 819 zł i 
30 179 zł

Jarosław Sosnowski, skarbnik 
miasta 

odłożył 147 tys. zł,
dom o pow. 147 mkw. o wartości 550 
tys. zł,
dochód ze stosunku pracy 155 443 zł,
jeździ toyotą RAV4 z 2010 r. 

Renata Stanałowska, dyrektor 
przedszkola miejskiego nr 2

zgromadziła 2 816 zł,
dom o pow. 180 mkw. o wartości 360 
tys. zł,
mieszkanie o wartości 47 tys. zł,
dochód z umowy o pracę 78 011 zł,
samochód osobowy skoda fabia z 2003 r.

Grzegorz Stasiak, 
prezes zarządu spółki OPK

na koncie 65 290 zł,
dom o pow. 200 mkw. o wartości 
500 tys. zł,
działki budowlane: o pow. 3 239 
mkw. wyceniona na 350 tys. zł, o 
pow. 1 150 mkw. wyceniona na 115 
tys. zł,
osiągnął dochód w kwocie 247 555 zł,
jeździ oplem astrą IV z 2015 r.

Elżbieta Świderska, 
dyrektor MPZ, 

gł. księgowa w przedszkolu 
miejskim nr 3 i żłobku 
samorządowym nr 2 

na koncie zgromadziła 40 tys. zł,
dom o pow. 220 mkw. o wartości 
400 tys. zł,
dom w budowie o pow. 120 mkw. 
wartości 300 tys. zł,
dom w budowie o pow. 35 mkw. 
wartości 50 tys. zł,

dochód z tytułu zatrudnienia 
128 113 zł,
samochody wykazane w 
oświadczeniu: vw T5 z 2003 r., 
peugeot 208 z 2012 r., mitsu-
bishi outlander z 2017 r. 

Danuta Trzcińska, dyrektor 
miejskiej biblioteki 

odłożyła 20 tys. zł, 
mieszkania: o pow. 60 mkw. wartości 
140 tys. zł, o pow. 35 mkw. wartości 
115 tys. zł,
działka letniskowa o pow. 1 660 
mkw. z domkiem letniskowym war-
tości 120 tys. zł,
dochód ze stosunku pracy 49 564 zł,
jeździ renault megane z 2015 r. o 
wartości 33 tys. zł

Magdalena Wąsiołek, 
dyrektor MOPS

zgromadziła na koncie 40 tys. zł,
mieszkanie o pow. 60 mkw. o warto-
ści 110 tys. zł, 
dochód z umowy o pracę 106 970 zł,
jeździ toyotą corollą z 2008 r.

angela Witczak, referent ds. 
świadczeń wychowawczych w 

MOPS
dochód ze stosunku pracy 44 447 zł,
zaciągnięte pożyczki: 18 557 zł i 20 
tys. zł 

fo
t. 

UM
O
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OGŁOSZENIA DROBNE

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

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

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

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

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

Sprzątaczka
Solidność i obowiązkowość
Firma „Ko- Mar”
Malicki Michał
Ul. Dobiegniewska 21
87-820 Kowal
Tel: 572-765-716
Miejscem wykonywania pracy jest 
Łęczyca

Kierowca autobusu 
Wykształcenie zasadnicze 
zawodowe, prawo jazdy kat. D
Przedsiębiorstwo Komunikacji 
Samochodowej w Łęczycy
ul. Belwederska 
99-100 Łęczyca
Tel: 502 083 542
E-mail: pksleczyca@poczta.onet.pl 

Pracownik higieniczno – 
porządkowy
Wykształcenie podstawowe, 
orzeczenie dla celów sanitarno – 
epidemiologicznych
Zespół Opieki Zdrowotnej w 
Łęczycy
Ul. Zachodnia 6
99-100 Łęczyca
Tel: 24 388-26-01 wew. 104

Elektromonter, pomocnik 
elektromontera
Wykształcenie zasadnicze 
zawodowe – elektromonter
Zakład Wielobranżowy 
Piotr Wieczorek
Ul. Przepiórcza 3
86-031 Myślęcinek
Tel: 507-170-772
Miejsce pracy: Krężelewice, 99-107 
Daszyna

Konserwator
Wykształcenie zawodowe, 
obsługa programów MS – Office, 
Word, Excel, Power Point
31 Wojskowy Oddział 
Gospodarczy w Zgierzu
Ul. Konstantynowska 85
95-100 Zgierz
Tel: 261-167-016
Miejsce pracy: Jednostka 
Wojskowa Leźnica Wielka 

Szwaczka
Umiejętność szycia na maszynie
Andrzej Sieradzki
Błonie 104
99-100 Łęczyca
Tel: 608-637-714

Specjalista ds. rozkładu jazdy
Wykształcenie wyższe, 

umiejętność organizacji 
pracy własnej, zdecydowanie 
w działaniu, umiejętność 
analitycznego myślenia
Przedsiębiorstwo Komunikacji 
Samochodowej w Łęczycy
Sp. z o.o
ul. Belwederska 7a, 
99-100 Łęczyca

Kasjer – sprzedawca
Wykształcenie podstawowe, 
uczciwość, pracowitość
PPH – U „Maria” Maria Jura
Ul. Kaliska 10A
99-100 Łęczyca
Tel: 609-804-680

Kierowca
Chęć do pracy, prawo jazdy kat. B
M&M 
Maciej Pracownik
Ul. Wyszyńskiego 40, Ozorków
Tel: 511-844-100

Specjalista ds. walidacji
Wykształcenie średnie 
zawodowe techniczne, 
znajomość metod 
statystycznych, znajomość 
rysunku technicznego, 
język angielski na poziomie 
zaawansowanym, znajomość 
pakietu MS Office
HTL Strefa S. A.
ul. Adamówek 7,  
95-035 Ozorków
Tel: 24 721 92 88

Pracownik produkcji
Wykształcenie zasadnicze 
zawodowe lub średnie 
zawodowe
DRIVIA Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 37 m. 2.43, 
02-673 Warszawa
Tel: 662 130 100
Praca: ul. Reymonta 17
99-150 Grabów
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Fryzjera /fryzjerkę do salonu 
w Ozorkowie zatrudnię. 

Dobre warunki pracy. 
Telefon: 

795-001-993

Społem PSS Mazur w Łęczy-
cy 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 piec 8 kW za 450 zł. 
Stan bardzo dobry. Tel.: 798-
158-719

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

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

Sprzedam dom w Ozorkowie 
83mkw na działce 1016mkw.  2 
pokoje, kuchni, łazienka z WC 

+ budynki gospodarcze. Tel.: 
513-918-135

Sprzedam hak holowniczy, 
uciąg 1400 kg - atest, homolo-
gacja. Tel.: 500-336-322

Sprzedam działkę pracowniczą 
535mkw z domkiem piętrowym 
w Leźnicy Wielkiej nad zale-
wem. Tel.: 790-388-867

Sprzedam mieszkanie własno-
ściowe M4 o pow. 60,67 mkw, 
parter w Ozorkowie lub zamie-
nię na M3 własnościowe o pow.  
do 40 mkw, parter w Ozorkowie. 
Tel.: (42) 277-25-94

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

Kafle piecowe i kuchenne. Sprze-
dam 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 Gost-
ków-Poddębice w miejscowości 
Tur. Tel.: 603-044-492
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aloes działa przeciwświądowo 
oraz przeciwzapalnie. Właści-
wości te doskonale sprawdzają 
się wówczas, gdy wykwity 
przebiegają ze stanem zapal-
nym. Sok z aloesu wykazuje 
również działanie odżywcze i 
nawilżające. 

Poprawia więc kondycję skóry 
tym bardziej, że roślina ta wspoma-
ga regenerację.

Aloes stanowi obfite źródło wie-
lu cennych witamin. Sok zawiera 
witaminy z grupy B, witaminę C, 
witaminę E, witaminę A. Ponadto 
bogaty jest w chrom, miedź, man-
gan, wapń, cynk, żelazo, potas, 
sód. Właściwości antybakteryjne 
zawdzięcza antrachinonom, zaś 
przeciwzapalne – sterolom. Z kolei 
saponiny odpowiadają za właściwo-
ści ściągające. Domowe kosmetyki 
z aloesu

Przygotowane samodzielnie 
kosmetyki na trądzik to nie tylko 
spora oszczędność pieniędzy, ale 
również satysfakcja, że udało się 
zmniejszyć widoczność wypry-
sków. Co można przygotować z 
aloesu? 

Maść
Jedną z propozycji jest maść. Jeśli 

już masz aloesowy żel, po prostu 

Chrzan działając pleśniobójczo, 
zwiększa odporność. Okłady z 
chrzanu łagodzą bóle reuma-
tyczne.

Przepis na syrop z chrzanu
Do 100 g świeżego, utartego 
chrzanu dodaj 1/2 szklanki 
ugotowanej, przestudzonej 
wody i pozostaw pod przykry-
ciem na pół godziny. Powsta-

Herbata z hibiskusa uważana 
jest za prawdziwy eliksir mło-
dości. Dlaczego? Bo posiada w 
sobie sporą dawkę witaminy C, 
polifenole, kwas cytrynowy i 
jabłkowy. Ten napar wskazany 
jest szczególnie przy problemach 
z cerą naczynkową, bowiem łago-
dzi podrażnienia oraz pielęgnuje 

Produkt ten, kojarzony głównie 
z wysokim poziomem choleste-
rolu we krwi, jest doskonałym 
składnikiem diet odchudza-
jących. Uwzględnienie go w 
codziennej diecie pozytywnie 
oddziałuje na przemianę ma-
terii i zapewnia uczucie sytości 
na długo (wszystko to dzięki 
wysokiej zawartości łatwo przy-
swajalnego białka). 
Jak zalecają dietetycy, najlepiej 
spożywać jaja na miękko lub w 
koszulkach. Powinniśmy za to 
unikać jajek smażonych lub jeść je 
okazjonalnie (smażenie powoduje, 
że w jajach wytwarzają się szkodli-
we dla zdrowia związki). 

Bratek skutecznie wspomoże 
leczenie takich dolegliwości jak 
trądzik, popękane naczynka a na-
wet zapalenie oskrzeli. W bratku 
są saponiny, działające moczo-
pędnie i wykrztuśnie, karoten, 
fenolokwasy (w tym kwas salicy-
lowy, który ma silne właściwości 

Ziemniaki są bardzo zdrowe, po-
nieważ stanowią źródło witaminy 
C. Dzienne zapotrzebowanie na tę 
witaminę to około 60 mg, a jeden 
ziemniak dostarcza jej aż 16. 

Najwięcej jednak zawierają jej 
młode ziemniaki. Inne witami-
ny w ziemniakach to H, K, B1, 
B2, B6 i PP. Dodatkowo, bulwy 
ziemniaków są bogate w skrobię, 
a także pierwiastki mineralne. 
W 100 gramach ziemniaki do-
starczają około 70-80 kcal, z czego 
większość pochodzi z węglowo-
danów (a dokładniej - skrobi). 
Ziemniaki zawierają od 1,5 do 3 
gramów błonnika. Ziemniaki są 
bogatym źródłem węglowodanów 
- stąd przyjęło się, że ich jedzenie 
nie służy utrzymaniu szczupłej 

Jajka dobre na odchudzanie

Warto pamiętać również, że go-
towane dłużej niż 10 minut, tracą 
wiele cennych substancji odżyw-
czych. 

Hibiskus

skórę od środka. Co więcej, picie 
tego zioła wspomaga proces od-
chudzania, obniża poziom złego 
cholesterolu i zwalcza wolne 
rodniki.

niepozorny bratek 
przeciwzapalne i złuszczające), 
witamina C oraz sole mineralne. 

Wymienione wyżej substancje 
czynne występujące w bratku 
sprawiają, że ma on działanie: 
diuretyczne, napotne, odtruwające 
(przyspiesza usuwanie toksyn z 
organizmu), wykrztuśne, prze-
ciwzapalne, przeciwreumatyczne, 
przeciwgorączkowe, przeczyszcza-
jące, wzmacniające naczynia krwio-
nośne. Bratek sprawdza się głównie 
w leczeniu schorzeń skóry, przede 
wszystkim o podłożu łojotokowym, 
takich jak trądzik młodzieńczy, 
ale także wysypki, świąd i liszaje. 
W takich przypadkach zaleca się 
nie tylko picie naparu i odwaru z 
bratka, ale także przemywanie nim 
skóry, okłady lub kąpiele. 

Chrzan na katar, 
kaszel i zapalenie zatok

nie wówczas sok, który należy 
wycisnąć. Następnie dodaj do 
niego 100 g miodu, syropu lub 
osłodzonego soku owocowego 
i wymieszaj. Tak przyrządzoną 
miksturę pij 3 razy dziennie po 
jednej łyżce stołowej w kaszlu i 
nieżytach dróg oddechowych. 
Dzieciom podawaj po 1 łyżecz-
ce od herbaty.

WŁAśCIWOśCI ZdROWOTNE 
ZIEmNIAKóW

sylwetki, mają one powodować 
przybieranie na wadze. Potas 
obniża ciśnienie krwi, dlatego 
potrawy z ziemniaków powinny 
na stałe zagościć w menu osób 
zmagających się z problemami 

nadciśnienia, pod warunkiem, że 
ich nie solimy. Znajdziemy w nich 
również niewielkie ilości wapnia, 
magnezu czy żelaza. Co więcej, jak 
większość warzyw, ziemniaki są 
bogatym źródłem błonnika.

Aloes 
na 

trądzik 

go ugotuj do momentu aż zacznie 
być gęsty. Po przestygnięciu masy, 
preparat możesz zaaplikować na 
miejsca dotknięte trądzikiem. Tego 
rodzaju kosmetyk może stanowić 
świetny zamiennik preparatów 
punktowych na wypryski.

Tonik
Z aloesowego soku możesz przy-

gotować również tonik. Niewielką 
ilość żelu zalej ciepłą wodą, by go 
nieco rozcieńczyć. Tak przygoto-
wanym kosmetykiem przemywaj 
twarz. 
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najdłuższy szklany most na świecie Wydaje gotówkę za butelki Pierwsze sześcioraczki w Polsce

W chińskiej wiosce Huaxi udostępniono najdłuższy szklany 
most na świecie. Niezwykła konstrukcja ma 518 metrów 
długości i zawieszona jest ponad 100 metrów nad ziemią. 
Atrakcja z pewnością przypadnie do gustu wielbicielom 
mocnych wrażeń. Szklany most powstał w jednej z naj-
bogatszych chińskich wiosek – Huaxi w prowincji Jiangsu. 
Znajduje się na terenie popularnego parku rozrywki Huaxi 
World Adventure Park. Konstrukcja wykonana została z 
tafli szkła o grubości 35 mm - każda z nich może utrzymać 
aż 4,7 tony. Jednocześnie na moście może przebywać 2,6 
tys. osób. Wioskę Huaxi odwiedza rocznie ok. 2 milionów 
turystów. ZnanyHuaxi World Adventure Park, na którego 
terenie wzniesiono most, oferuje również sztuczne jezioro 
oraz repliki zabytków z Chin i całego świata - m.in. Wielki 
Mur, Bramę Niebiańskiego Spokoju, paryski Łuk Triumfalny 
czy operę w Sydney.  

W budynku Urzędu Miasta Krakowa (UMK) stanął w Polsce 
automat, który za plastikowe butelki wydaje gotówkę - 10 
lub 20 groszy losowo. Maszyna może przyjąć jednorazowo 
800 plastikowych butelek, które powinny mieć kod kre-
skowy. Butelki muszą też być opróżnione i nie mogą być 
zgniecione. Pieniądze w automacie wystarczą na przyjęcie 
15 tys. butelek. - To pilotażowy projekt, ma zachęcić polski 
sejm do wprowadzenia 10-groszowej kaucji na plastikowe 
butelki - mówi pomysłodawca automatu, Łukasz Wantuch, 
który jest też głównym darczyńcą pieniędzy wypłacanych 
przez maszynę. Radny podkreślił, że automat w Krakowie 
jest pierwszym w Polsce, który skupuje plastikowe butelki 
za gotówkę.

W Krakowie na świat przyszły pierwsze w Polsce sześcio-
raczki - Zosia, Kaja, Malwina, Nela, Filip oraz Tymon. Udany 
poród miał miejsce 20 maja, przed południem w Szpitalu 
Uniwersyteckim. Dzieci urodziły się przez cesarskie cięcie 
w 29. tygodniu ciąży. Najmniejsze z nich waży 890 gramów, 
największe zaś 1300. Obecnie maluchy przebywają w 
inkubatorach. Zarówno one jak i matka czują się dobrze. 
Kierownik oddziału neonatologii, profesor Ryszard Lauter-
bach powiedział, że lekarze byli przygotowani na narodziny 
pięciorga dzieci. Dopiero podczas zabiegu okazało się, 
że 29-latka będzie miała sześcioro  dzieci - cztery córki i 
dwóch synów. W domu na rodzeństwo czeka już 2,5-letni 
chłopiec. Ze statystyk wynika, że sześcioraczki rodzą się 
raz na 4,7 miliarda ciąż. Samą ciążę bardzo trudno jest 
doprowadzić do końca.
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