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Łęczyca

Łęczyca

Łęczyca

Łęczyca

W sprzedaży są już 
długo wyczekiwane 

owoce i warzywa. Czereśnie czy 
fasolka szparagowa cieszą się 
zainteresowaniem kupujących, 
ale nie każdy może sobie na taki 
rarytas pozwolić. Ceny, póki co, 
są wysokie. 

Czereśnie wyglądają bardzo 
apetycznie, ale cena za kilogram 
między 15 a 18 złotych już mniej 
zachęca do zakupu. Sprzedaw-
cy mówią, że wysokie ceny na 
początek to już pewna prawi-
dłowość.

- Każdego roku jest tak samo. 
Pierwsze warzywa są zawsze nieco 
droższe - mówi Teresa Tomalak. 

- Ale cena nie jest wyższa niż w 
ubiegłym roku. Nieco droższa jest 
może fasolka, cena sięga nawet 20 
zł za kilogram.

Nie tylko fasolka jest droższa. 
Mieszkańcy narzekają, że ceny 

warzyw poszły w górę. Za sztukę 
kapusty czy kalafiora zapłacimy 
ok. 4, 5 zł, młode ziemniaki są w 
cenie 3,50 zł za kilogram, pomi-
dory od 7 do 9 złotych. Ogrom-
nym zainteresowaniem cieszą 
się teraz oczywiście truskawki. 
Ich cena już spadła do 6 złotych 
za kilogram z początkowych 
kilkunastu.

- Klientów na truskawki nie 
brakuje. Kupują w mniejszych 
ilościach, ale niektórzy już biorą po 
kilka kilogramów na przetwory 
- mówi Agnieszka Kowalewska. 
- Sprzedaję truskawki z własnej 
plantacji.

(mku)

Nieustąpienie  p ier wszeń-
stwa przejazdu było przy-
czyną zderzenia pojazdów 
na 274 km autostrady A-1. 
Policja apeluje do wszyst-
kich kierujących o rozwagę i 
ostrożność podczas prowa-
dzenia pojazdów.

4 czerwca około godz. 13.45 
pol ic ja nc i  po jecha l i  n a  274 
k m A-1,  gdzie  n a  jezd n i  w 
kierunku Gdańska zderzyły 
się trzy pojazdy. Jak wynika 
ze wstępnych ustaleń kierow-
ca peugeota boxera podczas 
zmiany pasa ruchu nie ustąpił 
pier wszeńst wa 44-let n iemu 
kierowcy audi, który lewym 
pasem r uchu je ch a ł  w k ie -
r u n k u  G d a ń s k a .  Ws k u t e k 
zderzenia pojazdów, bus do-
datkowo uderzył w naczepę 
ciężarowego mana jadącego 
prawym pasem jezdni. 41–let-

Tego dnia nikogo 
nie może zabrak-

nąć .  Coroc z ny  fe s t yn  or-
g a n i z ow a ny  p r z e z  o j c ów 
Bernardynów w Łęczycy to 
prawdziwe święto rodziny. 
Wspólna zabawa odbędzie 
się w sobotę.

Festyn co roku rozpoczyna 
się mszą świętą o godzinie 14 
w intencji rodzin, później w 
ogrodzie jest czas na wspólną 
z abawę i  odp o c z y nek .  Nie 
zabrak n ie kon kursów, g ier, 
zabaw dla najmłodszych, tra-
dycyjnie loterii fantowej oraz 
mnóstwa innych atrakcji. Ma 
być  b a rd z o  m i ło,  we s o ło  i 
przede wszystkim rodzinnie. 

(zz)

Policja, straż pożar-
na, wojsko, ratownicy 

WOPR i straż miejska zorganizo-
wały wspólne zabawy dla dzieci 
na stadionie miejskim. W piątek 
odbyły się kolejne powiatowe 
manewry sprawnościowe pod 
hasłem „I ty możesz zostać bo-
haterem”.

Stadion miejski wypełnił się 
uczniami szkół podstawowych 
oraz przedszkolaki z terenu pow. 
łęczyckiego oraz podopiecznymi 
Ośrodków Specjalnych z sąsiednich 
powiatów. Wszystkie służby zachę-
cały dzieci do poznania tajników 
ich zawodów. Duże zainteresowa-
nie wzbudzały wojskowe karabiny, 
chętnych nie brakowało do ogląda-
nia policyjnego radiowozu, kolejki 
ustawiały się, żeby przymierzyć 
strażacki hełm czy nakarmić psa 

Wysokie ceny warzyw i owoców

Na początku ceny zawsze są 
wysokie – przyznaje T. Tomalak

Cena truskawek już spadła. Pod 
koniec ub. tygodnia były po 6 zł za 
kilogram

Najtańsza fasolka na targu 
kosztuje 15 zł/kg

Upały w mieście
Wysoka temperatura 
powietrza sprawia 

wiele problemów, zwłaszcza 
osobom starszym. Upały z mi-
nionego tygodnia to dopiero 
początek zapowiadanego żaru 
z nieba. Na placu T. Kościuszki 
zaczęła działać kurtyna wodna, 
dzięki której choć na chwi-
lę można się ochłodzić, ale 
mieszkańcy pytają o pomysł 
ustawienia w centrum miasta 
saturatorów.

Ta sprawa była poruszana pod-
czas majowej komisji rady miasta. 
Woda z saturatorów faktycznie 
przydałaby się w tak gorące dni 
jak ostatnio. 

- To byłby świetny pomysł. 
Szklanka wody w taki upał to coś 
zbawiennego. Jeśli ktoś nie weź-
mie ze sobą pieniędzy na spacer i 
zapomni o butelce wody, to może 
mieć spory problem. Przecież 
wody z fontanny pić nie można 
– mówi humorystycznie Adam 
Matz. - Ale jest też inna sprawa, w 
centrum miasta brakuje stojaków 
na rowery oraz publicznej toalety. 

Inni mieszkańcy potwierdza-
ją, że miłośników jednośladów 
przybywa a na placu T. Kościuszki 
faktycznie stojaków na rowery 
brakuje. 

Zapytaliśmy w urzędzie miasta 
m.in. o sprawę urządzenia toalety 
przy placu T. Kościuszki. 

- Temat toalety publicznej jest 
w trakcie realizacji. Na tę chwilę 
miasto stara się wytypować od-
powiednią lokalizację. Podobnie 
wygląda sprawa montażu sto-

Adam Matz przyznaje, że woda 
pitna w centrum bardzo by się 
przydała

W upały można schłodzić się 
przy kurtynie wodnej na placu T. 
Kościuszki

jaków na rowery. Co do kwestii 
umożliwienia korzystania z wody 
pitnej, obecnie analizowane są 
możliwości techniczne i sani-
tarne – czytamy w odpowiedzi 
magistratu.

(mku)

Zderzenie trzech pojazdów na A-1

ni kierowca dostawczego auta 
t ra f i ł  do szpita la,  gdzie po 
udzieleniu pomocy medycznej 
opuścił placówkę. Uczestnicy 
z da rz e n i a  byl i  rz eź w i .  Na 
m ie j s c u  p r a c owa ł y  s ł u żb y 
rat u n kowe.  Sprawą kol i z j i 
zajmie się łęczycki sąd. Ruch 
pojazdów odbywał się pasem 
awaryjnym.

Rodzinny 
festyn 

u Bernardynów

Wszystkie służby na stadionie

– ratownika. Wspólna zabawa przy-
bliżyła uczniom sekrety trudnych i 
ważnych zawodów.

(zz)
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Paweł Kulesza, burmistrz Łęczycy 
zgromadził na koncie ponad 43 tys. 
zł. Jest właścicielem mieszkania o pow. 
59 mkw wycenionego na 150 tys. zł. W 
ubiegłym roku zarobił z tytułu zatrud-
nienia 82 577 zł, z diety radnego 11 072 
zł. Wraz z małżonką jest właścicielem 
samochodu osobowego citroen z 2017 
roku o wartości 41 000 zł. 

Wojciech Czaplij, zastępca burmistrza 
Łęczycy zgromadził 16 685 zł. Posiada 
mieszkanie o pow. 59 mkw wycenione 
na ok. 180 tys. zł. W ubiegłym roku 
osiągnął dochód ze stosunku pracy w 
wysokości 79 015 zł i z umowy zlecenia 
– 22 674 zł. Posiada samochód osobo-
wy opel corsa z 2013 roku. Zaciągnął 
kredyt gotówkowy na kwotę 112 813 zł 
na okres 96 miesięcy z dnia 6.05.2016 r. 

Edward Banasik, sekretarz miasta 
posiada mieszkanie o pow. 43 mkw. 
wycenione na 100 tys. zł. W 2018 roku 
osiągnął dochód: ze stosunku pracy 54 
708 zł (starostwo powiatowe w Łęczy-
cy), 7 761 zł (urząd miejski w Łęczycy), 
umowa zlecenie – 2400 zł, dieta wice-
przewodniczącego Powiatowej Komisji 
Wyborczej – 600 zł, renta chorobowa 
– 31 945 zł. Ma zaciągnięty kredyt kon-
solidacyjno-konsumpcyjny – 49 721 zł.

Agnieszka Kowalska, skarbnik miasta 
oszczędziła 109 000 zł i 22 euro. Jest 
właścicielką mieszkania o pow. 64 
mkw, o wartości 200 000 zł. Ma także 
działkę na terenie ROD Gwarek o pow. 
251mkw wartą 9 tys. zł. Ze stosunku 
pracy zarobiła w ubiegłym roku 91 261 

ile mają radni i łęczycka władza?
zł, z umowy zlecenia – 16 248 zł. Posiada 
samochód osobowy opel corsa z 2013 
roku o wartości 16 tys. zł.

Andrzej Domagała, przewodniczący 
Rady Miasta w oświadczeniu mająt-
kowym złożonym na koniec ub. roku 
wskazał, że na rachunku bieżącym 
zgromadził 23 747 zł. Ma dom o pow. 
99 mkw, wyceniony na 300 tys. zł, 
posiada też łąkę o pow. 1,29 ha wartą 5 
tys. zł oraz działkę budowlaną, na której 
postawiony jest dom, wycenioną na 35 
tys. zł. Z tytułu pobieranej emerytury 
uzyskał 72 280 zł, dieta radnego wy-
niosła 8 987 zł. Posiada dwa samochody 
osobowe marki renault – laguna III z 
2010 roku i talisman z 2016 roku.

Lidia Keller, wiceprzewodnicząca Rady 
Miasta posiada mieszkanie o pow. 
83mkw o wartości 300 tys. zł. W ubie-
głym roku z tytułu renty chorobowej 
otrzymała 14 526 zł, z tytułu umowy 
o pracę na 1/2 etatu 9 809 zł, dieta 
radnej – 375 zł.

Tomasz Baranowski, radny, zgro-
madził 3500 zł, ma mieszkanie o pow. 
51,99 mkw o wartości 150 tys. zł. Z tytułu 
zatrudnienia zarobił 15 010 zł, otrzymał 
zasiłek chorobowy na łączną kwotę 16 
842 zł oraz dietę radnego w wysokości 
8 373 zł. 

Katarzyna Jeleńska, radna, na koncie 

zgromadziła 55 542 zł, ma mieszkanie 
spółdzielczo-lokatorskie o pow. 58mkw 
oraz garaż z udziałem wynoszącym 
1/9 części w prawie współużytkowania 
wieczystego o wartości ok. 22 tys. zł. 
Osiągnęła dochód z tytułu zatrudnienia 
na kwotę 24 659 zł, oraz ryczałt z tytułu 
pełnienia funkcji członka RN spółdzielni 
mieszkaniowej – 2500 zł brutto. Posiada 
samochód osobowy ford focus z 2001 
r. o wartości 3 tys. zł.

Marek Jóźwiak, radny, zgromadził 35 
tys. zł, mieszkanie o pow. 78 mkw o 
wartości 180 tys. zł oraz mieszkanie o 
pow. 42mkw warte 120 tys. zł. Osiągnął 
dochód w pracy – 66 852 zł, z najmu 
mieszkania zarobił 5 500 zł, dieta radne-
go wyniosła 8 179 zł. Samochód renault 
clio III z 2008 r. wyceniony na 12 tys. zł. 
Ma także dwa zobowiązania finansowe 
– kredyt do spłaty – 36 176 CHF, kredyt 
do spłaty – 52 660 CHF.

Zenon Koperkiewicz, radny, na koncie 
zgromadził 5 tys. zł, posiada mieszkanie 
o pow. 43 mkw. wycenione na 130 tys. zł. 
W ubiegłym roku otrzymał emeryturę 
na łączną kwotę 35 753 zł oraz dietę 
radnego w wysokości 8 535 zł.

Magdalena Koperska, radna. Jest 
właścicielką 1/3 domu o pow. 90 mkw 
o wartości 270 tys. zł oraz 1/3 budynku 
usługowo-handlowego o wartości 400 
tys. zł. Z tytułu prowadzonej działalności 

gospodarczej osiągnęła przychód w 
wysokości 146 366 zł, dochód wskaza-
ny – 1 434 zł (strata). Z umowy o pracę 
zarobiła 49 117 zł, PIT R-450 zł. Posiada 
samochód Audi A8 z 2006 roku o war-
tości ok. 35 tys. zł. Spłaca dwa kredyty – 
hipoteczny na remont domu, do spłaty 
133 tys. zł, oraz kredyt dla firm udzielony 
w kwocie 120 tys. zł. 

Marek Lisiecki, radny, posiada miesz-
kanie o powierzchni 37 mkw, wy-
cenione na 150 tys. zł, samochód 
suzuki swift z 2005 r. warty 11 tys. 
zł oraz samochód renault megane 
z 2006 r. wyceniony na 12 tys. zł. Z 
tytułu zatrudnienia osiągnął dochód 
w wysokości 57 693 zł, dieta radnego 
za rok 2018 wyniosła 350 zł.

Zbigniew Lizak, radny, zgromadził 
149 995 zł. Posiada mieszkanie o pow. 
58 mkw. wycenione na 146 tys. zł oraz 
samochód kia ceed z 2008 roku o war-
tości 16 tys. zł. Dieta radnego za ub. rok 
wyniosła 331 zł, emerytura – 35 460 zł.

Krzysztof Razik, radny, zgromadził 2 
463 zł. Posiada dom o pow. 350 mkw o 
wartości 650 tys. zł oraz dom o pow. 160 
mkw. o wartości 250 tys. zł. Jako członek 
MKRPA w Łęczycy zarobił 2 620 zł, jako 
radny otrzymał dietę w wysokości 8 092 
zł. Posiada samochód kia soul z 2009 
roku wart 10 tys. zł oraz samochód 
opel astra z 2011 roku wyceniony na 

15 tys. zł. Spłaca kredyt na działalność 
gospodarczą.

Agata Szkop, radna, na koncie zgroma-
dziła 7800 zł, ma mieszkanie o pow. 52 
mkw o wartości 145 tys. zł. Emerytura za 
rok 2018 – 61 421 zł, dieta radnej – 331 zł

Marcin Tober, radny, ze stosunku 
pracy zarobił – 60 709 zł oraz 12 499 zł, 
za udział w Okręgowej Komisji Egza-
minacyjnej otrzymał 539 zł, jako radny 
otrzymał za ub. rok 350 zł. Posiada 
samochód osobowy audi A3 z 2006 
roku wycenione na 23 tys. zł

Michał Witkowski, radny, posiada 
mieszkanie o pow. 60 mkw, wycenione 
na 165 tys. zł oraz samochód skoda 
octavia z 2008 roku. Z tytułu umowy o 
pracę zarobił 65 762 zł,  otrzymał dietę 
radnego w wysokości 338 zł. Spłaca 
kredyt mieszkaniowy na kwotę 165 tys. 
zł oraz pożyczkę w wysokości 5 tys. zł.

Zofia Wodzyńska, radna, zgromadziła 
139 422 zł. Posiada mieszkanie o pow. 
52mkw o wartości 150 tys. zł, 1,35 ha 
lasu o wartości 60 tys. zł oraz samochód 
osobowy suzuki grand vitara z 2007 
roku o wartości 32 900 zł. W ubiegłym 
roku otrzymała emeryturę w łącznej 
kwocie 14 502 zł i dietę radnego – 2 
409 zł.

Karol Zieliński, radny, ma mieszkanie o 
pow. 48 mkw. wycenione na 144 tys. zł 
oraz działkę o pow. 725 mkw o wartości 
7 tys. zł. Z diety radnego otrzymał 8 696 
zł, z emerytury – 43 008 zł.
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Łęczyca

Łęczyca Podróżni, którzy z Łę-
czycy chcą pojechać w 

kierunku Kutna pociągiem nie mają 
takiej możliwości. Na łęczyckim 
dworcu przesiadają się w autobus. 
Tak ma być do końca miesiąca. Na 
modernizację linii Ozorków-Łęczyca 
jeszcze trzeba poczekać.

Obowiązująca obecnie komunikacja 
zastępcza na trasie z Łęczycy do Kutna 
związana jest z pracami na stacji Kutno 
w ramach modernizacji linii Warszawa 
– Poznań oraz pracami remontowymi 
na trzech mostach kolejowych w oko-
licy Witoni. Efektem prac w Kutnie 
będą nowe wygodne perony, przejście 

podziemne wyposażone w windy oraz 
nowe tory przystosowane do prędkości 
160 km/h, które przyniosą krótszy 
czas podróży na trasach regionalnych 
i dalekobieżnych. Sprawniejszy ruch 
pociągów zapewnią też odnowione 
mosty, które zostaną wzmocnione w 
ramach prac utrzymaniowych. Powrót 
pociągów na odcinek Łęczyca – Kutno 
zaplanowano na koniec czerwca. 

Na odcinku Ozorków – Łęczyca 
pociągi kursują normalnie. Odcinek 
zostanie zmodernizowany w ramach 
projektu pn. „Prace na liniach kolejo-
wych nr 15, 16 na odcinku Łódź Kaliska 
– Zgierz – Kutno” w latach 2019-2022. 

- Obecnie trwa przygotowywanie 
dokumentacji projektowej oraz po-
zyskiwanie wszystkich niezbędnych 
pozwoleń, uzgodnień, opinii i eks-
pertyz. Prace budowlane obejmujące 
stację w Łęczycy rozpoczną się w 2020 
roku – informuje Karol Jakubowski z 
zespołu prasowego PKP Polskie Linie 
Kolejowe S.A. - Obecnie pomiędzy 
Ozorkowem i Łęczycą pociągi jadą 
70 km/h. Po zakończeniu inwestycji 
składy pasażerskie przyspieszą do 
120 km/h a towarowe do 100 km/h. 

Katarzyna i Jakub Kominiarscy 
zwrócili się z prośbą o pomoc do 
znanego detektywa Krzysztofa 
Rutkowskiego. Ma pomóc w 
wyjaśnieniu sprawy związanej 
z nękaniem małżeństwa przez 
internetowych hakerów. Państwo 
Kominiarscy, jak mówią, padli 
ofiarą oszustów, co poskutko-
wało szeregiem nieprzyjemnych 
sytuacji i doprowadziło nawet do 
postawienia zarzutów panu Jaku-
bowi o wywołanie alarmu bom-
bowego w łęczyckich szkołach.

Biuro detektywistyczne Rutkow-
skiego w środę zorganizowało kon-
ferencję prasową dla dziennikarzy 
w związku z nękaniem przez cyber-
przestępców małżeństwa z Łęczycy.

Problemy rodziny zaczęły się 
kilka miesięcy temu. Najpierw w 
internecie ukazały się ogłoszenia 

o charakterze erotycznym ze 
zdjęciami i numerem telefonu 
pani Katarzyny. Rozsyłane były 
wiadomości do pracodawcy, w 
których szkalowano dobre imię 
kobiety wskazując na erotyczne 
anonse, informacje podawały też, 
że pani Katarzyna miałaby dopu-
ścić się defraudacji publicznych 
pieniędzy. Na adres urzędu, w 
którym zatrudniona jest łęczycan-
ka, zamawiane były za pobraniem 
sprzęty AGD. Koszmar trwał. Były 
także pogróżki kierowane pod 
adresem rodziny i liczne wulga-
ryzmy. Szalę goryczy przepełniła 
niedawna sytuacja związana z 
alarmem bombowym w łęczyc-
kich szkołach. Kiedy rodzina była 
na wczasach za granicą, z poczty 
pana Jakuba wysłano informację 
o rzekomym alarmie bombowym 

w łęczyckich szkołach. Policja 
ustaliła adres e-mail i dotarła do 
J. Kominiarskiego. Mężczyzna 
został zatrzymany w policyjnym 
areszcie na 48 godzin.

- Dzisiejsze spotkanie dotyczy 
fałszywych oskarżeń. Osób, które z 
ofiar stały się przestępcami – mówił 
K. Rutkowski podczas spotkania z 
mediami. - Jakub i Katarzyna Komi-
niarscy są ofiarami cyberprzestęp-
ców. Po powrocie z wczasów pan Ja-
kub został zatrzymany przez policję 
pod zarzutem wywołania alarmu 
bombowego a pani Katarzyna wie-
lokrotnie była szykanowana. Atak, 
który został falowo przygotowany 
na państwa Kominiarskich jest 
absolutnie nikczemnym działaniem 
internetowych przestępców, którzy 
wmanipulowali również policję.

Małżeństwo podczas konferen-

Uroczyste zakończe-
nie dziewiątego roku 

akademickiego Łęczyckiego Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku i I 
Spartakiada Seniora kończą cało-
roczne aktywne działania senio-
rów. W Domu Kultury w Łęczycy, 
Włodzimierz Sroczyński, prezes 
ŁUTW podziękował słuchaczom 
za kolejny rok akademicki, ich 
zaangażowanie i wspólną pracę, 
wyróżnił też najbardziej ak-
tywnych słuchaczy. Spotkaniu 
towarzyszyła wystawa prac arty-
stycznych osób uczestniczących 
w zajęciach. ŁUTW liczy obecnie 
372 słuchaczy.

19 czerwca odbę-
dzie się rozprawa 

sądowa o zapłatę za wykona-
ną dokumentację do przejęcia 
terenów wąskotorówki. PKP 
wystąpiło do sądu po tym, jak 
urząd miejski odmówił zapła-
ty za wystawioną fakturę.

M i a s t o  z o s t a ło  p oz wa n e 
przez zarząd kolei o zapłatę 
za wykonaną dokumentac ję 
potrzebną do przejęcia przez 
miasto terenów wąskotorów-
k i .  P rz y p om n i jmy,  p omysł 
przejęcia dawnej wąskotorów-
ki zaproponował burmist rz 

Krzysztof Lipiński. Początko-
wo rada miasta poparła inicja-
tywę, lecz po czasie odstąpiła 
od pomysłu pode jmowa n ia 
jakichkolwiek działań w tym 
zakresie, niemniej jednak zle-
cenie nie zostało anulowane. 
Firma projektowa, zgodnie z 
porozumieniem opracowała 
dokumentac ję i  wystąpiła o 
zapłatę. Kwota ponad 20 000 zł 
nie została przelana na konto 
wierzyciela. Ostatecznie, ten 
ostatni wniósł pozew do sądu 
o zapłatę należności.

(mku)

Agata Bobińska ze 
Szkoły Podstawo-

wej nr 4 im. Marii Konopnic-
kiej w Łęczycy została laure-
atką III wojewódzkiego kon-
kursu informatycznego “Dziś 
uczeń – jutro programista” 
pod honorowym patronatem 
Łódzkiego Kuratora Oświaty.

Do f inału konkursu woje-
wódzkiego zakwali f ikowały 
się dwie uczennice: Wiktoria 
Zabłock a i  Agata  Bobi ńsk a 
z klasy 6c. Opiekunem prac 
konkursowych była J. Górec-
ka- nauczyciel informatyki.

O st ate c z n ie  Ag at a  z a ję ła 
II miejsce w województwie. 
To  n i e wąt pl i w i e  o g r o m ny 
sukces młodej programistki. 
Praca konkursowa polegała 
na zaprog ra mowa n iu w ję -
z yku S c ratch g r y  n a  tem at 
b e z p i e c z n e g o  i  o d p o w i e -
dzialnego korzystania z sieci 
i mediów społecznościowych. 
Tr z e b a  b y ł o  w y k a z a ć  s i ę 
u m i e j ę t n o ś c i ą  l o g i c z n e g o 
myślen ia,  i nt u ic ją ,  t wórczą 
a kt y w nośc ią ,  w yobraźn ią  i 
wnioskowaniem.

Rutkowski pomaga rodzinie z Łęczycy

cji K. Rutkowskiego szczegółowo 
opowiedziało o koszmarze, który 
trwał od początku grudnia ubie-
głego roku oraz o bezskutecznym 
szukaniu pomocy na policji.

Jak się okazało, cyberprzestępcy 
działali na zlecenie. Za nękanie 
rodziny mieli otrzymać 15 tys. zł. 
Zleceniodawca wypłacił tylko 1/3 

tej sumy, więc hakerzy zerwali 
z nim współpracę. Za dowody, 
które oczyściłyby pana Jakuba z 
fałszywych oskarżeń oraz spokój 
małżeństwa, zażądali 8 tys. zł.

Małżeństwo z Łęczycy liczy, że 
dzięki pomocy detektywa, odzyska 
spokojne życie. 

(zz)

Z Łęczycy do Kutna autobusem

PkP modernizuje
Podróżni w Łęczycy przesiadają 
się do autobusu, który jedzie w 
kierunku Kutna

Z Łodzi do Łęczycy i z powrotem 
pociągi jeżdżą normalnie

Dla podróżnych będą nowe wyż-
sze perony na stacjach Ozorków i 
Łęczyca oraz przystanku Sierpów. 
Będą wyposażone w nowe wiaty, 
ławki, gabloty informacyjne, system 
oznakowania dotykowego oraz 
stojaki rowerowe. Lepszy dostęp do 
kolei zapewnią dojścia w poziomie 
torów dostosowane do obsługi osób 
o ograniczonej zdolności poruszania 
się. Sprawniejszy przewóz towarów 
zapewni przebudowany układ toro-
wy na stacjach Ozorków i Łęczyca. 
Wymieniona zostanie sieć trakcyjna. 
Na stacji Ozorków zostanie rozbudo-
wane Lokalne Centrum Sterowania, 
które, usprawni kierowanie ruchem 
kolejowym. Wartość inwestycji to ok. 
130 mln zł netto. 

(zz)

Seniorzy – studenci już mają wakacje

miasto na wokandzieSUkceS Uczennicy
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Łęczyca

ŁęczycaGm. Grabów

Łęczyca

Funkcjonariusze z 
wydziału krymi-

nalnego łęczyckiej komendy zlikwi-
dowali uprawę konopi indyjskich. 
Hodowcą nielegalnych roślin był 
23-latek z terenu gminy Grabów. 
Część sadzonek ukrył na polu.

Kryminalni z łęczyckiej komendy 

Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w 

Łęczycy szuka kandydatów 
chętnych do pełnienia funkcji 
rodzin zastępczych. W powie-
cie jest ich za mało. Wkrótce 
odbędzie się szkolenie dla osób 
zainteresowanych pomocą 
dzieciom, które znalazły się w 
trudnej sytuacji rodzinnej. 

Nie każde dziecko ma tyle 
szczęścia, by móc dorastać w ko-
chającej się i szanującej rodzinie. 
Gdy w domu dzieje się bardzo 
źle, dzieci cierpią najbardziej, 
zwłaszcza, gdy muszą opuścić 
własny kąt.

- Dzieci umieszczane w ro-
dzinach zastępczych są bardzo 
negatywnie doświadczone przez 
los. Ich pragnienia są niewy-
górowane, chcą rodziny, która 
je przytuli, wesprze, wytłuma-
czy, da poczucie bezpieczeń-
stwa. Niestety jest ich wciąż 
za mało - mówi Anna Olczak, 
kierowniczka łęczyckiego PCPR. 
- Obecnie na terenie naszego 
powiatu funkcjonuje 45 rodzin 
- zawodowych, niezawodowych 
i spokrewnionych, w których 
przebywa ok. 70 dzieci. Nie są 
to wszyscy nasi podopieczni, 
część z nich przebywa w roż-
nych miejscach i placówkach na 
terenie kraju. Jest to 27 dzieci. 
Dodam, że za pobyt dziecka 
na terenie innego powiatu pła-
cimy ok. 4/5 tys. zł na miesiąc. 
Rodzina zastępcza w powiecie 
łęczyckim, zarówno zawodowa, 
jak i niezawodowa otrzymuje 
1052 zł dotacji na dziecko w 
skali miesiąca, plus świadczenie 

500+. Nieco mniejsza dotacja jest 
w rodzinach spokrewnionych 
i wynosi 694 zł na miesiąc plus 
świadczenie 500 +. 

Na szkolenie organizowane 
przez łęczycką placówkę jest 
mało chętnych. Oznacza to, że 
w powiecie łęczyckim nie ma ro-
dziny zastępczej dla ewentualnie 
kolejnych dzieci potrzebujących 
pomocy. 

- Sytuacja jest bardzo zmienna. 
Był rok, że przyjęliśmy 15 dzieci 
w pieczę zastępczą a było też 
tak, że przez cały rok było tylko 
1 dziecko - dodaje Anna Olczak. 

Szefowa PCPR zaprasza wszyst-
kich chętnych kandydatów do 
pełnienia funkcji rodziny zastęp-
czej o zgłaszanie się na szkolenie. 
Jest bezpłatne. Wszelkich infor-
macji osobom zainteresowanym 
udzielają pracownicy Zespołu 
Rodzinnej Pieczy Zastępczej pod 
nr. Telefonu 24 721 61 62 lub osobi-
ście w siedzibie PCPR w Łęczycy 
ul. Kilińskiego 4.

(mku)

Uczeń łęczyckiej pod-
stawówki upił się do 

nieprzytomności. Kiedy rano 
nie można było go dobudzić, 
potrzebna była natychmiastowa 
pomoc. 14-latek został śmigłow-
cem Lotniczego Pogotowia Ra-
tunkowego przetransportowany 
do szpitala. 

Takiego scenariusza nikt nie 
zakładał. To miała być zwykła 
wycieczka szkolna. Dzieci wyje-
chały na trzy dni do Kazimierza 
Dolnego. Jeden z uczniów złamał 
zasady. Kiedy wszyscy poszli spać, 
14-latek w pokoju pił alkohol. Rano 
był nieprzytomny. Sprawą zajęła 
się policja.

- 4 czerwca zostaliśmy po-

wiadomieni, że do szpitala w 
Lublinie śmigłowcem LPR został 
przywieziony 14-letni chłopiec z 
pensjonatu w miejscowości Trze-
biesza, który w tym czasie był 
na wycieczce szkolnej. Rodzice 
natychmiast zostali poinformo-
wani o zdarzeniu. Chłopiec w 
szpitalu odzyskał przytomność. 
Uczeń szkoły podstawowej z Łę-
czycy w obecności wychowawcy 
i rodziców został przebadany na 
zawartość alkoholu. Wynik był 
pozytywny. Nieletni miał prawie 
2 promile alkoholu w organizmie 
– informuje asp. szt. Marcin 
Gentelman z KPP w Opolu Lu-
belskim. - Z ustaleń, jakie w tej 
sprawie poczyniliśmy wynika, 
że chłopiec alkohol kupił w swo-
im miejscu zamieszkania i zabrał 
go na wycieczkę szkolną. Z roz-
mów z uczestnikami wycieczki 
wynika, że w ciągu dnia nic nie 
wskazywało na nietypowe za-
chowanie 14-latka, a alkohol spo-
żył sam w pokoju. Wychowawcy 
przed snem sprawdzali pokoje 
uczniów, również nie zauważyli 
niczego niepokojącego.

O komentarz poprosiliśmy dy-
rekcję łęczyckiej podstawówki. W 

odpowiedzi otrzymaliśmy tylko 
krótką informację, potwierdzającą 
zdarzenie. 

„Podczas wycieczki szkolnej klas 
ósmych szkoły podstawowej w Łęczy-
cy do Kazimierza Dolnego miał miejsce 
przykry incydent. Uczeń wypił alkohol 
i doprowadził się do utraty przytomno-
ści. Nauczyciele postępowali zgodnie z 
procedurami. Został wezwany lekarz. 
Zabezpieczono miejsce zdarzenia. 
Rodzice odebrali przytomnego chłopca 
ze szpitala. Wobec ucznia wyciągnięto 
konsekwencje” - czytamy w odpowie-
dzi szkoły.

Urząd miejski jako organ prowa-
dzący dla łęczyckiej podstawów-
ki także został powiadomiony o 
sprawie. 

„Jestem w kontakcie z dyrektor 
szkoły podstawowej, która prowa-
dzi postępowanie wyjaśniające w 
tej sprawie. Dziecko jest pod opieką 
rodziców i nie zagraża mu żadne 
niebezpieczeństwo” - komentuje 
burmistrz Paweł Kulesza.

Niestety na wycieczkach szkol-
nych takie sytuacje czasami się 
zdarzają. Dzieci będąc z daleka 
od domów mają różne pomysły. 
Nieczęsto jednak wybryki mło-
dzieży kończą się w szpitalu. W 

14-latek miał prawie dwa promile

14-latek został zabrany 
śmigłowcem LPR do szpitala w 
Lublinie

tym przypadku 14-latek odzy-
skał przytomność i jego zdro-
wiu już nic nie zagraża. Mogło 
być jednak znacznie gorzej. Z 
informacji, które w tej sprawie 
zbieraliśmy wynika, że chłopiec 
mógł zacząć spożywać alkohol 
już w drodze na wycieczkę, 
podczas postojów autokaru. Tej 
wersji nie potwierdzają jednak 
policyjne ustalenia. 

Przykra sytuacja, która wyda-
rzyła się podczas tej wycieczki 
powinna być przestrogą. Dla innych 
uczniów, że pewnych zasad nie 
wolno łamać, bo może skończyć się 
to dla nich bardzo źle, dla wycho-

wawców, bo nigdy nie można mieć 
pewności, że uczniom nie przyjdą 
do głowy podobne pomysły oraz 
dla rodziców, żeby zawsze spraw-
dzali plecaki i torby swoich dzieci 
przed wysłaniem ich na jakikolwiek 
wyjazd. W przypadku dzieci w 
okresie dojrzewania należy mieć, 
niestety ograniczone zaufanie. Dla 
14-latka z Łęczycy i jego rodziców 
sprawa się nie zakończyła. Jak 
dodaje nadkom. Renata Laszczka 
-Rusek, rzecznik prasowy KWP 
w Lublinie, materiały dotyczące 
zdarzenia przesłane będą do sądu 
ds. Rodziny i Nieletnich. 

(zz)

Brakuje rodzin zastępczychkonopie w polU
pojawili się na jednej z posesji na terenie 
gminy Grabów. Z ustaleń funkcjona-
riuszy wynikało, że mogła znajdować 
się tam plantacja konopi indyjskich. 
Przypuszczenia potwierdziły się. Na 
posesji zabezpieczyli 9 krzaków ko-
nopi indyjskich, z których 3 rosły na jej 
terenie, a kolejne ukryte były w zbożu 

na pobliskim polu. Rośliny, z których 
można uzyskać około 180 gramów 
marihuany, były w różnej fazie wzro-
stu. Miały od 25 do 50 cm wysokości. 
Kryminalni zatrzymali 23-letniego 
właściciela plantacji. Nienotowany 
dotąd mężczyzna usłyszał zarzuty do-
tyczące uprawy narkotyków. Ustawa o 
przeciwdziałaniu narkomanii przewi-
duje za tego rodzaju przestępstwo karę 
nawet do 8 lat pozbawienia wolności.

kontener socjalny dla „zieleni”
Pracownicy Zieleni 
Miejskiej doczekali 

się warunków socjalnych z praw-
dziwego zdarzenia. Po latach 
spędzonych na parterze budynku 
przy byłym zakładzie karnym, 
gdzie zimą zamarzała woda, 
nie było się gdzie umyć, czy w 
przyzwoitych warunkach zjeść 
śniadanie, nareszcie będzie lepiej.

W ubiegłym tygodniu na placu 
przy bazie „Zieleni”ustawiono 
kontener i trwały pace przy przy-
stosowaniu go do użytku. W środku 
będzie duża stołówka, szatnia dam-
ska i szatnia męska oraz sanitariaty. 
Kontener jest nowy, ma ogrzewanie 
elektryczne.

Na kortach tenisowych w Łę-
czycy także ustawiono kontener. 
Będzie służył animatorom.

(zz)
Na kortach tenisowych ustawiono 
kontener dla animatorów

Kontener socjalny dla 
„Zieleni” będzie udostępniony 
pracownikom w tym tygodniu

Nadkom. Renata Laszczka-Rusek, 
rzecznik prasowy KWP w Lublinie 
informuje, że o sprawie poinformowany 
będzie sąd ds. Rodziny i Nieletnich
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Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

Trwa budowa kładki zapewniającej 
bezpośrednią komunikacje między 
budowanym Aparthotelem i Ter-
mami Uniejów. Inwestycja ma być 
zakończona w ciągu kilku najbliż-
szych tygodni. 

Budowa kładki jest jednym z eta-
pów inwestycji pn.: „Uzbrojenie 
wydzielonych terenów aktywizacji 
gospodarczej w Gminie Uniejów”, 
której głównym założeniem jest 
zaprojektowanie oraz przebudowa 
skrzyżowania drogi krajowej nr 
72 typu rondo z drogą gminną nr 
111152E i ul. Towarzystwa Przyja-
ciół Uniejowa oraz budowa drogi 
wewnętrznej ul. Towarzystwa Przy-
jaciół Uniejów wraz z infrastrukturą 
techniczną. 

Powstaje kładka w pobliżu 
uniejowskich term   

W ramach zadania powstaje drew-
niana kładka, która posiada również 
dodatkowe przejście z myślą o oso-
bach niepełnosprawnych, porusza-
jących się na wózkach inwalidzkich. 
Budowa pomostu wpłynie na ogól-
ną estetykę otoczenia, ale przede 
wszystkim poprawi przepustowość 

i warunki ru-
chu, a tym samych 
wpłynie na bezpieczeństwo i komfort 
pieszych. 

Zadanie, podobnie jak cała inwe-
stycja ma być zakończona do końca 
czerwca. 

Przypominamy, że do reali-

zacji całego zamówienia zostało 
wybrane Przedsiębiorstwo Robót 
Drogowych S.A. w Poddębicach, 
które złożyło najkorzystniejszą 
ofertę przetargową, opiewającą na 
kwotę 10.425.853,00 zł. Część kwo-
ty udało się pozyskać ze środków 
unijnych; mimo to jednak, gmina 

musi wyłożyć ze swojego budżetu 
6,5 mln zł. 

Zadanie współfinansowane jest ze 
środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach 
RPO Województwa Łódzkiego na 
lata 2014-2020.

Mamy dobrą wiadomość dla mi-
łośników pokazów filmowych na 
świeżym powietrzu. Rusza powoli 
sezon kin plenerowych. Także i 
w tym roku Uniejów znajdzie się 
wśród miast, do których zawita 
„Kino na leżakach”. 

Wakacyjne kino pod gołym niebem 
nie jest nowością w Uniejowie, ale za-
wsze licznie zgromadzona widownia 
wskazuje na coraz większą popular-
ność tej formy spędzania wspólnie 
czasu w przestrzeni publicznej. 
W tym roku, w ramach „Kina na 
leżakach” mieszkańcy oraz turyści 
przebywający w uzdrowisku będą 
mogli oglądać bezpłatnie filmy przy 
plaży w Uniejowie w dniach 19 
lipca o godz. 21.30 oraz 17 sierp-
nia o godz.21.00. Pierwszym wy-
świetlanym filmem będzie polska 
komedia romantyczna „Serce nie 
sługa”, zaś w sierpniu będzie można 
zobaczyć zdobywcę 5 Oscarów i 3 
Złotych Globów, film „Green Book”. 
Planowe godziny i terminy seansów 
mogą ulec zmianie, dlatego zachę-
camy do śledzenia naszych stron i 
Facebooka oraz strony Organizatora 
(kinonalezakach.pl)

Kino pod 
chmurką znowu 

w UniejowiePo raz kolejny Uniejów będzie 
areną wyjątkowej rywalizacji o 
charakterze sportowym, skiero-
wanej do osób niepełnospraw-
nych. 

Rywalizacja przypomina w swej 
formule triathlon  - uczestnicy 
poruszający się na wózkach in-
walidzkich będą jeździć quadami 
(jako pasażerowie) oraz pływać 
kajakiem w parze z wolontariu-
szami.  Dwie pierwsze dyscypliny 
obejmują dystans około 800 m, 
po którym zawodnicy wykonają 
w Termalnym Parku Linowym 
widowiskowy zjazd tyrolski przez 
rzekę, który zapewne przyprawi 
niejeden uśmiech, ale też zapewni 
dużą dawkę adrenaliny.  Pokonanie 
całej trasy przez uczestników zaj-
mie około 40-50 min. W tym czasie 
widzowie będą mieli okazje podzi-
wiać zmagania niepełnosprawnych 
sportowców na lądzie, w wodzie i 
w powietrzu.

Impreza odbędzie się w sobotę 
15 czerwca 2019 roku o godz. 11.00. 
Do rywalizacji stanie 20 zawodni-
ków, którzy zostali 

zakwalifikowani na podstawie 
wywiadu. Dlaczego? „Bo chęci to 
jedno, a realne możliwości to dru-
gie, dlatego nie możemy uwzględ-
nić wszystkich zgłoszeń” – mówi 
Andrzej Filas, współpomysłodawca 
imprezy.

Pan Andrzej Filas, niegdyś na-
uczyciel wychowania fizyczne-
go, uległ wypadkowi, w wyniku 
którego sam boryka się z niepeł-
nosprawnością i na podstawie 
własnych doświadczeń wie, jakie 
kryteria należy spełnić, aby móc 
stanąć do takich zmagań i mieć 
realne możliwości, aby przemierzyć 
widowiskową trasę. 

Organizacja imprezy możliwa 
jest dzięki zaangażowaniu i pomo-
cy rzeczowej i finansowej instytucji 
i indywidualnych darczyńców. 
Dzięki wsparciu sponsorów, takich 
jak:  Urząd Miasta w Uniejowie, 
Termy Uniejów, Pizzeria K2, Vat-
tenball, K-Flex Polska, Stowarzy-
szenie Kopernik Plus z Turku, 
PPHU Jerzy Kubacki z Malanowa, 
udział w imprezie jest bezpłatny, a 

wszystkim uczestnikom 
zapewniono m.in. spe-
cjalne koszulki i ubez-
pieczenie.  W gronie 
osób bezinteresownie 
przygotowujących i 
obsługujących imprezę 
są np. wolontariusze 
ze Stowarzyszenia 
Kopernik Plus z Tur-
ku. Warto przy tym 
nadmienić, że Prezes 
wspomnianego sto-
warzyszenia, p. Da-

riusz Piotrowski, obok p. Andrzeja 
Filasa,  jest również współpomysło-
dawcą wydarzenia.

Pierwsza edycja „POKONAJ 
SIEBIE Wheelchair’’ Water Trial 
Air odbyła się w ubiegłym roku 8 
lipca. Impreza dedykowana osobom 
niepełnosprawnym i oparta na dys-
cyplinach sportów wyczynowych 
odbiła się bardzo szerokim echem, 
którego nie spodziewali się nawet 
sami organizatorzy.

 – Naszym zamysłem było zor-
ganizowanie imprezy sportowej, 
która jednocześnie integrowałaby 
wózkersów i osoby pełnosprawne 
i przełamywałaby wszelkie bariery. 
Nie sądziliśmy jednak, że wydarze-
nie zyska aż taką popularność. Ilość 
zgłoszeń, które otrzymaliśmy w 
tym roku, przeszła nasze najśmiel-
sze oczekiwania. Dlatego też zasta-
nawiamy się nad stworzeniem for-

muły regularnych zawodów, choć 
zdajemy sobie sprawę, że będzie to 
wymagało jeszcze większego zaan-
gażowania i wsparcia ludzi dobrej 
woli – komentuje Andrzej Filas. 

Tegoroczna impreza będzie nie 
tylko formą zabawy i prezentacji 
sprawności i umiejętności niepeł-
nosprawnych sportowców, ale też 
praktyczną lekcją na temat moż-
liwości osób niepełnosprawnych.  

ii edycja „pokonaj SieBie wheelchair’’ 
water trial air jUż 15 czerwca w Uniejowie
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Rozwój Powiatu Poddębickiego, 
wykorzystanie wód geotermal-
nych w rehabilitacji i turystyce, a 
także wsparcie placówek oświato-
wych, to główne tematy rozmów 
z Marszałkiem Województwa 
Łódzkiego w czasie wizyty gospo-
darczej w naszym Powiecie.   

Małgorzata Komajda, Starosta 
Poddębicki i Piotr Majer, Wicesta-
rosta, w poniedziałek 3 czerwca br. 
w Starostwie Powiatowym gościli 
Grzegorza Schreibera, Marszałka 
Województwa Łódzkiego. Wizyta 
gospodarza województwa pozwo-

liła na zaprezentowanie najbliższych 
planów samorządu powiatowego 
w zakresie długofalowego rozwoju 
północno-zachodniej części regionu 
łódzkiego. Przedstawiono projekt 
modernizacji przejść dla pieszych na 
drogach powiatowych usytuowanych 
przy szkołach oraz sali gimnastycznej 
przy Liceum Ogólnokształcącym im. 
Marii Konopnickiej w Poddębicach, 
na której remont Powiat pozyskał do-
finansowanie w wysokości 90 tys. zł z 
Urzędu Marszałkowskiego. W spotka-
niu uczestniczyli również Piotr Polak, 
Poseł na Sejm RP i Dorota Więckowska, 

Radna Sejmiku 
Województwa 
Łódzkiego, któ-
rzy aktywnie 
wspierają samo-
rząd powiatowy. 

W i z y t a  z 
udziałem Grze-
gorza Schreibera 
połączona zosta-
ła z uroczystym 
otwarciem Tę-
czowego Przed-
szkola i Żłobka w 
Poddębicach.  

Marszałek z wizytą 
w Powiecie Poddębickim

Jutro (11 czerwca) 
zwołana ma zo-

stać nadzwyczajna sesja powia-
towa, podczas której poruszany 
będzie temat remontu drogi 
Góra Bałdrzychowska – Kałów. 
Zdaniem radnego Przemysława 
Jaszczaka zarząd powiatu po-
pełnia błąd.

- Chodzi o to, że powiat zamie-
rza nie wykorzystywać dotacji z 
województwa na kwotę 3 mln 
zł. To bezprecedensowa spra-
wa, bowiem jeszcze nigdy nie 
było takiej sytuacji. Dziwię się, 
że władze powiatowe nie chcą 
skorzystać ze środków zewnętrz-
nych. O tym właśnie będziemy 
rozmawiać na sesji – mówi P. 
Jaszczak. 

Kilkukilometrowy odcinek drogi 
miał przejść gruntowny remont. 
Oprócz środków zewnętrznych, w 
budżecie zabezpieczono wcześniej 
2,5 mln zł na inwestycję. Dodatko-
we środki miały być pozyskane z 
kredytu. 

- Ta inwestycja została wyceniona 
na blisko 9 mln zł. Ludzie czekają na 
remont drogi. Jeśli go nie będzie, to 
społeczny odbiór działań zarządu 
będzie bardzo negatywny – uważa 
radny Jaszczak. 

(ps) 

Radny Przemysław Jaszczak ze 
zdziwieniem przyjął uwagę starosty 
Małgorzaty Komajdy o tym, że chce 
zaistnieć na sesji powiatowej. - Każdy 
ma prawo do swobodnej wypowie-
dzi i jako radny korzystam z tego 
– mówił P. Jaszczak. Z kolei starosta 
apelowała o spokojną atmosferę i 
nie podejmowanie kontrowersyj-
nych tematów pod okiem kamer.

- Te nasze słowne przepychanki są 
nie na miejscu. Mieszkańcy, którzy 
obserwują sesje, najzwyczajniej w 
świecie się z nas śmieją. Czy nie może-
my rozmawiać jak ludzie i o ważnych,  
nieraz kontrowersyjnych sprawach 
dyskutować poza sesjami, które są prze-
cież transmitowane? - pytała starosta. 

Pomiędzy radnym a starostą za-
iskrzyło z powodu przejść dla pieszych. 
Niektóre nie są odświeżone, innych po 
prostu brakuje. 

- Złożyłem interpelację w związku 

z brakującym przejściem dla pieszych 
przed Centrum Turystyki i Rekreacji 
w Byczynie. Nawet nie zostałem za-
proszony na komisję, gdy zajmowano 
się sprawą tego przejścia. To nie jest 
w porządku, że komisja nie zaprasza 
radnych wnioskodawców – argumen-
tował P. Jaszczak. - Być może niektórym 
zależałoby, abyśmy się w ogóle nie 
odzywali na sesji. Ale to nie jest tak, że 
chcę zaistnieć. Bo, gdy piszę w różnych 
sprawach do starostwa, to nawet nie 
mam odpowiedzi. 

Starosta starała się załagodzić coraz 
bardziej napiętą atmosferę. 

- Proszę się na mnie nie obrażać – 
zwróciła się do radnego. - Nie chciała-
bym, aby ktoś pomyślał, że staram się 
zamykać radnym usta. Dążę po prostu 
do tego, aby radni powiatowi działali 
na zasadach koleżeńskich i tworzyli 
jedną drużynę. 

(ps)

Niebieski fiat 125p 
z wymalowanymi 

na drzwiach napisami milicja oraz 
kogutem na dachu i megafonem z 
pewnością wzbudza zainteresowa-
nie. Właściciel oryginalnego auta 
przyznaje, że ma sentyment do 
pojazdów z epoki PRL. 

Krzysztof Kos uwielbia jeździć 
swoim milicyjnym fiatem z 1978 roku. 

- Choć pali ponad 12 litów na 100 km, 
to frajda z jazdy jest ogromna – mówi 
z uśmiechem właściciel dużego fiata. 

Pan Krzysztof naprawia samochody, 
więc z remontem leciwego pojazdu nie 
miał większych kłopotów.

- Fiata kupiłem od dziadka mojego 
kolegi. Musze przyznać, że auto nie 
było w dobrym stanie. Podszykowałem 
silnik, zlikwidowałem ogniska rdzy. 
Koloru nie musiałem zmieniać. Był już 
niebieski w oryginale – słyszymy. - W 
regionie nie ma drugiego takiego samo-
chodu. Pomysł z milicją przyszedł mi 
do głowy po obejrzeniu jednego z fil-
mów kryminalnych z czasów komuny. 

K. Kos nie ukrywa, że postanowił 
wykorzystać fakt, iż milicyjny fiat 125p 
wzbudza zainteresowanie. 

- Milicję można wynająć – żartu-
je. - Bardzo często wożę na przykład 
młodzież do łódzkich klubów w 
związku z wieczorami panieńskimi 

lub kawalerskimi. Mogę też zabrać 
policyjnym autem nowożeńców. Auto 
wykorzystywane też jest na bramkach 
weselnych.

Jak usłyszeliśmy, ceny nie są wygó-
rowane. 

- Oczywiście pobieram opłatę za 
paliwo i muszę mieć chociaż 100 zł 
dniówki. Jeśli chodzi o wyjazdy do 
Łodzi, to jest pełna obsługa. Przyjeż-
dżam pod dom, zabieram towarzystwo 
i czekam na przykład na Pietrynie aż 
młodzież się wyszaleje. Później, czyli 
najczęściej nad ranem, odstawiam 
imprezowiczów do domów. Jeszcze się 
nie zdarzyło, aby były jakieś przykrości. 
Jest spokojnie.

(ps)

Na terenie ogród-
ków działkowych 

„Czeremcha” kilka dni temu 
zdewastowana została altanka 
a także zniszczone nasadzenia. 
Działkowcy, z którymi rozmawia-
liśmy, podejrzewają, że dewasta-
cja to sprawka narkomanów. 

Wydawać by się mogło, że działki 
to miejsce, gdzie można odpocząć. 
Nic bardziej błędnego, bo w Poddę-
bicach na działkach wcale spokojnie 
nie jest. Działkowcy, choć upłynęło 
już kilka ładnych lat, wciąż wspomi-
nają dramatyczne chwile związane 
z podpaleniami altanek. Świeższa 
sprawa dotyczy – jak usłyszeliśmy 
– ćpunów.

Strach przed ćpunami!

Działkowcy nie czują się bezpiecznie. Mówią o 
kradzieżach i dewastacjach 

- To są narkomani. Młodzi ludzie, 
którzy mają tu swoją działkę – mówi 
jedna z działkowiczek ogródków 
„Czeremcha”. - Pamiętam, jak w 
trójkę weszli kiedyś na dach jednej 
z altanek i nie chcieli zejść. Dość 
często zachowują się irracjonalnie i 
na pewno nie jest to spowodowane 
alkoholem. Muszą coś brać. 

Czy za ostatnią dewastacją rze-
czywiście kryją się narkomani? Po-
licja potwierdza jedynie, że doszło 
do zniszczeń.

- 1 czerwca na terenie działek 
„Czeremcha” policjanci przyjęli 
zgłoszenie dotyczące zniszczenia 
mienia. Prowadzone są czynności 
wyjaśniające w tej sprawie – infor-

muje st. sierż. Sylwia Kaźmierczak 
z biura prasowego KPP w Poddę-
bicach. 

Na terenie drugich 
ogródków dział-
kowych, przy ul. 
Kosmonautów, 
działkowcy 
też narzekają.

- Na teren 
łatwo moż-
na wejść od 
strony zde-
wastowanej 
fur tk i.  Tam 
nie ma również 
części ogrodzenia. 
Korzystają z tego bez-

domni. Niedawno 
wybita została szyba 

w jednym z domków – 
słyszymy.

Kradzieże sprzętu ogrodniczego, 
to niestety także smutna codzien-
ność.

(ps)

Drogowe kontrowersje milicja podwiezie do pubu Zaiskrzyło na sesji powiatowej

Kto chce zaiStnieć?

Do spięcia pomiędzy starostą a radnym doszło podczas niedawnej sesji
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Oryginalne potrawy i porady kulinarne

* Chłopak mówi do dziewczyny: 
- Ty jesteś jak róża: piękna, ponętna, 
ale potrafisz ukłuć.
- Nieprawda, przecież golę się co-
dziennie
* * * 
* - Ten sposób na reumatyzm, który 
mi pan polecił, jest świetny. Unikanie wilgoci naprawdę 
działa! 
- Dziękuję. A co panu teraz dolega? 
- Nic. Przyszedłem zapytać, czy mogę się już wykąpać.

* * * 
* - Jeździcie z mężem na urlop razem czy oddzielnie? 
- W zeszłym roku pojechaliśmy osobno. Mnie bardzo się 
podobało. 
- A mężowi? 
- Nie wiem, jeszcze nie wrócił.

* * * 
* Profesor egzaminuje blondynkę. Kiedy na kolejne 
pytanie nie otrzymuje odpowiedzi, zaczyna przeglądać 
jej indeks. 
- Widzę, że z innych egzaminów też ma pani same 
niedostateczne. Jaki jest właściwie pani ulubiony przed-
miot? 
- Smartfon. 

* * * 
* Adwokat pyta więźnia: 
- Jak się pan czuje w więzieniu? 
- Nooo... Pobyt w więzieniu ma swoje plusy. Nie muszę 
na przykład wstawać w nocy i sprawdzać, czy nie zapo-
mniałem zamknąć drzwi wejściowych. 

* * * 
* Żona prosiła mnie, żebym jej przyniósł szminkę. Przez 
pomyłkę podałem jej klej w sztyfcie. Chyba ciągle jest 
obrażona, bo nadal się nie odzywa... 

* * * 
* Szef życzył mi dziś rano miłego dnia. Poszedłem więc 
do domu. 

STROGONOW DROBIOWy 
Z PAPRyKą

Składniki: 
1 kg piersi z kurczaka  
50 dag pieczarek  
2 szklanki bulionu drobiowego  
1 puszka krojonych pomidorów 
z cebulą  
2 czerwone papryki  
1 żółta papryka  
1 cebula  

2 łyżki oliwy  
2 łyżki koncentratu pomidorowe-
go  
1 łyżka słodkiej papryki  
1/2 łyżeczki ostrej papryki  
sól,  
świeżo mielony czarny pieprz
Etapy przygotowania: 
Kurczaka umyj i osusz. Pokrój w 
paski. Dopraw solą i pieprzem. 
Cebulę obierz i pokrój w piórka. 
Papryki umyj i osusz. Przekrój na 
pół, usuń gniazda nasienne i pokrój 
w większą kostkę. Pieczarki obierz 
i pokrój na półplasterki. W dużym 
garnku rozgrzej oliwę i smaż na 
niej cebulę, aż się zeszkli. Często 
mieszaj. Dodaj kurczaka i wy-
mieszaj. Dopraw solą i pieprzem. 
Często mieszaj i smaż 7-8 minut. 
Pieczarki umyć i osuszyć. Pokroić 
na półplasterki i dodać do garnka. 
Smażyć przez ok. 5 - 7 minut co 
chwilę mieszając. Dodaj pieczarki i 
dopraw słodką i ostrą papryką. Wy-
mieszaj. Wlej gorący bulion i dodaj 
koncentrat pomidorowy. Wymieszaj 
i zagotuj. Gotuj na średnim ogniu 
pod przykryciem ok. 15 minut. Od 
czasu do czasu zamieszaj. Podawaj 
na gorąco z ulubionym pieczywem.

KNEDLE SEROWE 
Z TRUSKAWKAMI 

Składniki:
300 g twarogu 
300 ml mleka 
900 g mąki grubo mielonej (np. 
krupczatki) 
1 kg truskawek 
300 g tartego twarogu 
300 g cukru pudru 
300 g masła do polania knedli 
100 g masła do ciasta 
3 jajka 
szczypta soli 
Etapy przygotowania:
Miękkie masło ubijamy i dodajemy 
jajko, sól, zmielony twaróg i większą 

część mleka. Wszystko starannie 
mieszamy, dodajemy mąkę (trochę 
maki pozostawimy do posypania 
stolnicy i wałkowania ciasta). Do 
ciasta wlewamy pozostałe mleko, 
ciasto wyrabiamy i wałkujemy na 
cieńszy płat, kroimy na kwadraciki 
około 4x4 cm. Na nie kładziemy 
opłukane truskawki, które staran-
nie zawijamy w ciasto i uformuje-
my knedle. Knedle wkładamy do 
wrzącej, delikatnie osolonej wody i 
powoli gotujemy. Należy delikatnie 
zamieszać kilka razy, aby nie przy-
warły do dna naczynia. Gotujemy 
około 5 minut. Przed podaniem 
knedle posypujemy tartym twaro-
giem i cukrem pudrem, polewamy 
rozpuszczonym masłem.

SMOOTHIE Z ARBUZA
Składniki:
1 mały arbuz (ok. 2 kg; najlepiej 
schłodzony)  
2 łyżki soku z limonki  
2 łyżki syropu klonowego  
do podania listki mięty
Etapy przygotowania:
Arbuza przekrój na pół. Wydrąż 
miąższ i usuń pestki. Przełóż do 
wysokiego naczynia (np. blendera). 

Dodaj sok z limonki i syrop klono-
wy. Zmiksuj na gładko. Przelej do 
dzbanka lub szklanek i udekoruj 
listkami mięty. 
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W parku miejskim w Łęczycy odbyła się w piątek wyjątkowa impreza. Najpierw zielone płuca miasta 
wypełniły się bańkami mydlanymi. Małe, duże a nawet ogromne bańki sprawiały mieszkańcom sporo 
frajdy. Po „bańkowej” zabawie przyszedł czas na kolorowe szaleństwo. Święto Kolorów Haliki zawitało 
do Łęczycy po raz pierwszy. Było mnóstwo kolorowego proszku i dobrej zabawy. Zarówno najmłodsi 
mieszkańcy, jak i nieco starsi chętnie przybrali tęczowe barwy. 

Festiwal Baniek Mydlanych 
i Święto Kolorów
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Niedawne spotkanie w siedzibie 
Okręgowej Spółdzielni Mleczar-
skiej tchnęło nadzieję w serca 
pracowników firmy oraz rolników 
– dostawców mleka. Do OSM 
przyjechał Tadeusz Romańczuk, 
wiceminister rolnictwa. W roz-
mowach o przyszłości mleczarni, 
oprócz spółdzielców, wzięli też 
udział m.in. poseł Marek Ma-
tuszewski i Dominik Gabrysiak, 
radny powiatowy. 

O kłopotach OSM pisaliśmy już 
w „Reporterze”. Przypomnijmy, że 
trudności firmy wynikają głównie 
z wysokiego kredytu zaciągniętego 
na budowę linii produkcyjnej. Oka-

zało się, że nowe produkty – póki 
co – nie cieszą się takim zaintere-
sowaniem klientów, jak zakładano 
wcześniej. W mleczarni, nowy 
prezes, rozpoczął proces restruk-
turyzacyjny. 

- Bardzo się cieszę, że przyjechał 
do nas sekretarz stanu w mini-
sterstwie rolnictwa i rozwoju wsi 
– mówi Tadeusz Nadrowski, prezes 
Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej 
w Ozorkowie. - Po rozmowach 
bardziej optymistycznie patrzymy 
w przyszłość. 

Jak się dowiedzieliśmy, rozmowy 
koncentrowały się na pieniądzach. 

- Nie jest tajemnicą, że zabiegamy 

o zabezpieczenie na zaciągnięcie kre-
dytu. Jest nowa możliwość, związana 
z gwarancją Krajowego Ośrodka 
Wsparcia Rolnictwa. Udzielenie takiej 
gwarancji, mam nadzieję, rozwiąza-
łoby szereg problemów z jakimi teraz 
musimy się zmagać. 

Dominik Gabrysiak, powiedział 
nam, że zaniepokojeni pracownicy 
mleczarni pytali go o przyszłość 
firmy. 

- Ludzie obawiają się przyszłości 
i mają nadzieję, że zapoczątkowane 
rozmowy na wyższym szczeblu 
dadzą pozytywne rezultaty. Oprócz 
pracowników, swoje obawy wyra-
żają też rolnicy. Z tego co wiem, to 

Minister przyjechał do ozorkowa

Minister Tadeusz Romańczuk (z prawej) 
odwiedził OSM

duża liczba dostawców 
mleka czeka na wypła-
ty. Z OSM związanych 
jest kilkaset osób, a 
więc gdyby coś poszło 
nie tak, dramat byłby 
duży. Oby nie doszło 
do takiego scenariusza. 

Warto wspomnieć, 
że w Ozorkowie roz-
poczęła się społecz-
na akcja wspierania 
mleczarni. W sklepach 
produkty OSM sprze-
dawane są w promo-
cyjnych cenach. 

(stop)

Swawole w szkole Piknik 
integracyjnyNa festynie pn. “Bezpieczne swawo-

le w naszej szkole” zorganizowanym 
z okazji Dnia Dziecka na terenie przy 
Szkole Podstawowej nr 2 bawiły 
się przedszkolaki i uczniowie m.in. 
z PM5, SP2, SP5, MDK, PSLCnP i 
ZSS. Dla dzieci przygotowano sze-
reg atrakcji: występy artystyczne, 
konkurs “Mam Talent”, zjeżdżalnię 
– dmuchaniec, zawody sportowe, 
fotobudkę, pokazy broni i sprzętu 
wojskowego i strażackiego, kiełbaski 
z grilla i słodkości. Organizatorem 
festynu była Szkoła Podstawowa nr 
2 i Urząd Miejski w Ozorkowie. 

Folklor mojej okolicy – pod tym 
hasłem odbył się tegoroczny, XIV 
Piknik Integracyjny zorganizowany 
5 czerwca na boisku przy I LO przez 
Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cier-
piących na Padaczkę. W programie 
pikniku znalazły się m.in. występy 
artystyczne dzieci i osób niepeł-
nosprawnych, wspólna zabawa 
przy kapeli Cwaniaki, warsztaty 
artystyczne, bezpłatna fotobudka. 
Podczas imprezy wręczono także 
nagrody laureatom konkursu pla-
stycznego.

„wolna amerykanka” na łęczyckiej

Wielu kierowców 
ignoruje znaki infor-

mujące o remoncie ulicy Łęczyc-
kiej. Robotnicy muszą przerywać 
pracę, aby tłumaczyć kierowcom 
z zewnątrz (tym, którzy nie są 
mieszkańcami modernizowanej 
drogi), że powinni stosować się 
do zakazu wjazdu. Zdarza się, że 
remontowaną drogą poruszają 
się też ciężarówki. 

Mariusz Ostrowski, sekretarz 
miasta, planuje skontaktować się z 
policją, aby omówić problem.

- Trzeba będzie poprosić funk-
cjonariuszy, aby kontrolowali Łę-
czycką. Wyznaczyliśmy objazdy i 
kierowcy powinni stosować się do 
zmian w organizacji ruchu – usły-
szelismy.

Ul. Łęczycka na odcinku od ul. 
Prostej do ul. Rolnej została zamknię-

ta dla ruchu pojazdów. W terminie 
późniejszym, wraz z postępem robót, 
ulica Łęczycka będzie zamknięta dla 
ruchu pojazdów również na pozosta-
łym odcinku drogi. Jak już wcześniej 
informowaliśmy, miasto wyznaczyło 
objazdy. Urząd puścił ruch tranzyto-
wy ulicą Maszkowską, samochody 
poniżej 8 ton mają wyznaczony 
objazd ul. Gębicką.

(stop)

Na remontowanej Łęczyckiej jest pełno aut. Robotnicy muszą zwracać uwagę kierowcom
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Rozpoczęła się termomodernizacja hali sportowej 
Centrum Sportu i Rekreacji „Wodnik” przy ul. 
Traugutta 2 w Ozorkowie.

W ramach termomodernizacji zostanie zmoderni-
zowany system ogrzewania, system podgrzewania 
wody użytkowej, wymieniona zostanie konstrukcja 
dachu wraz z montażem izolacji termicznej, projekt 
przewiduje też wprowadzenie systemu wentylacji, 
docieplenie ścian zewnętrznych, modernizację in-
stalacji oświetlenia wewnętrznego i montaż instalacji 
fotowoltaicznej. 

Obecnie trwają prace wewnątrz hali; wykonawca 
wymienia instalację cieplną w budynku, tzn. węzeł 
grzewczy i rury (na zdjęciach).

Dzięki inwestycji zmniejszą się straty ciepła w hali, 
w budynku będzie cieplej i pojawią się oszczędności 
w opłatach za ogrzewanie, a także za prąd po mo-
dernizacji oświetlenia. Bardzo istotna jest wymiana 

dachu, przez który były największe straty ciepła, 
oraz nowe oświetlenie - obecne jest energochłonne i 
generuje duże koszty. 

Po zakończeniu prac termomodernizacyjnych bu-
dynek zostanie pomalowany i tym samym poprawi 
się jego wygląd.

Zakończenia inwestycji zaplanowano na wrzesień 
tego roku. 

Termomodernizacja hali sportowej (2019) i 
pływalni „Wodnik” (2020), realizowana jest w 
ramach projektu pn. „Kompleksowa modernizacja 
budynków użyteczności publicznej z zakresu in-
frastruktury sportowej”. Na oba te zadania miasto 
pozyskało dofinansowanie z funduszy unijnych ze 
środków RPO Województwa Łódzkiego. Wydatki 
przewidziane w tym roku wyniosą ponad 1 mln 
400 tys. zł, z czego dofinansowanie to ponad 900 
tys. zł. 

ruszył remont hali

Upalne lato zawitało do 
nas wraz z początkiem 

czerwca. Z nim przybyły najpierw 
gwałtowne burze i ulewy, a potem 
tropikalne temperatury. Pogodowe 
wariactwo sprawiło, że i przyroda 
zareagowała w sposób dla niej natu-
ralny - dostosowała się. W lasach po-
jawiać zaczęły się pierwsze grzyby! 
To głównie kurki, gąski i maślaki. Na łą-
kach zobaczyć możemy również kanie. 
Nasz czytelnik poinformował redakcję, 
że w Lasku Miejskim – w pobliżu boiska, 
znalazł dwa koźlarze, prawdziwka i kurki. 

Blisko ośrodka zdrowia 
„Medyk” ulokowali się 

bezdomni. Przy drzewie, w krzakach, 
zrobili sobie koczowisko. Okoliczni 
mieszkańcy mówią z ironią w głosie, 
że miejsce nie jest przypadkowe.

- Mogą w razie jakichś problemów 
zdrowotnych szybko skorzystać z 
pomocy – usłyszeliśmy od jednej z 
mieszkanek.

Bezdomni, żeby jeszcze bardziej 
stworzyć sobie intymną atmosferę, ob-
łożyli krzaki tekturą i grubymi gałęzia-
mi. Pod drzewem rozłożyli materace.

- W dzień raczej nie można ich zastać. 
Przychodzą tu jedynie spać – mówi 
kolejny mieszkaniec. 

Tego w Ozorkowie jeszcze nie 
było! W jednym miejscu już nie-
długo będzie można skosztować 
kuchni z całego świata. Po raz 
pierwszy w mieście zorganizo-
wany zostanie festiwal smaków i 
zjazd food trucków. 

Impreza została zaplanowana w 
centrum miasta w dn. 29-30 czerw-
ca. Na plac Jana Pawła II zjechać ma 
ponad 15 pojazdów. 

- Cały czas rozmawiamy na 
temat tej imprezy i być może uda 
się jeszcze namówić do przyjazdu 
do Ozorkowa większą liczbę food 
trucków – mówi Maciej Naskręt, 
organizator ozorkowskiego festi-
walu smaków. - Bardzo się ciesze 
z faktu, że władze miasta przyjęły 
naszą propozycję organizacji im-
prezy pozytywnie. Mam nadzieję, 
że pogoda dopisze a mieszkańcy 
będą zadowoleni. 

Pan Maciej zachwala festiwal 
smaków i zapewnia, że każdy znaj-
dzie coś dla siebie.

- Każdy food truck będzie miał 
do zaoferowania kuchnię z in-
nego zakątka świata. Będzie na 
pewno kuchnia meksykańska, 
włoska, amerykańska. Na miejscu 
będzie można także skosztować 
piw rzemieślniczych z poznańskie-
go browaru. Przy food truckach 
ustawimy krzesełka ze stolikami 
i parasolki. Na placu planujemy 
też zorganizować miejsce zabaw 
dla najmłodszych z dmuchanymi 
zjeżdżalniami.

Urząd nie wyklucza, że festiwal 
smaków może stać się imprezą 
coroczną. 

- Wszystko zależy od zaintere-
sowania mieszkańców. Jeśli miesz-
kańcy i goście przychylnie odniosą 
się do tego projektu, to kuchnie 

Kuchnie świata w jednym miejscu

Już niedługo na plac zjadą food-trucki 

FOOD TRUCK – CO TO TAKIEGO? Furgonetka, będąca punktem sprzedaży jedzenia zaliczanego często do kategorii ulicznego zwykle przygotowanego na zasadzie bufetu/restauracji na wynos. W takich pojazdach może znajdować się kuchnia służąca do przygotowywania posiłków na ciepło. Place i ulice, to charak-terystyczne miejsce stacjonowania food trucków w przestrzeni miejskiej. Na początku większość polskich food-trucków hołdowała wybranej kuchni zagranicznej. Pewnikiem na każdym zlocie są do dziś amerykań-skie hot-dogi i burgery, belgijskie frytki, niemieckie kiełbaski, japońskie zupy czy węgierskie langosze. Po obu stronach lady nie brakuje jednak amatorów naszej, polskiej kuchni, mamy więc coraz większą szansę na kulinarną podróż w Bieszczady czy na Śląsk. Bez trudu znajdziemy też mobilne kawiarnie, cukiernie na kółkach serwujące tradycyjne gofry czy owoce w czekoladzie, przyczepy ze zdrowymi przekąskami, czy furgo-netki serwujące pieczywo na własnym zakwasie. 

świata mogą co roku gościć w 
naszym mieście – mówi Izabela 
Dobrynin, rzecznik burmistrza 
Ozorkowa. 

(stop)

koczowisko przy przychodni 

Kierownictwo przychodni od nas 
dowiedziało się o bezdomnych.

Niestety, bezdomni w porze letniej 
często wybierają noclegi pod chmurką 
zamiast pobytu w specjalistycznym 
ośrodku. Jak łatwo się domyślić, po-
wodem jest przede wszystkim chęć 
spożywania alkoholu. 

Grzyby w lasku miejskim 
Sezon na grzybobranie 2019 można 
uznać za rozpoczęty. 
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Miejska Przychodnia Zdrowia w Ozorkowie wprowadziła niższe opłaty 
za świadczenia rehabilitacyjne dla pacjentów 65+ zadeklarowanych do 
MPZ. Szczegółowe ceny : 
Pierwsza tabela – ceny dla pacjentów NFZ do 65 r. życia  i dla osób spoza MPZ
Druga tabela – nowe ceny dla seniorów 65+ dla pacjentów MPZ

CeNNiK OpŁat Za usŁuGi MedyCZNe 
w zakresie rehabilitacji świadczone przez Miejską Przychodnię Zdrowia w 

Ozorkowie nie objęte kontraktem z NFZ

ReHaBiLitaCJa dLa 
seNiORÓW wiek 65+ 

- tylko dla pacjentów 
zadeklarowanych do Miejskiej 

Przychodni Zdrowia w Ozorkowie, 
którzy ukończyli 65 lat (liczy się data 
urodzenia) do wykorzystania max. 2 

razy w roku kalendarzowym

REHABILITACJA

Pacjent zadeklarowany
do Miejskiej Przychodni 
Zdrowia w Ozorkowie

1 zabieg
Pakiet 10 zabiegów

Pacjent niezadeklarowany
do Miejskiej Przychodni 
Zdrowia w Ozorkowie

1 zabieg
Pakiet  10 zabiegów

Ćwiczenia czynne 3,50
30,00

8,00
70,00

Ćwiczenia w obciążeniu 3,50
30,00

8,00
70,00

Ćwiczenia w obciążeniu 
- podwieszki

3,50
30,00

8,00
70,00

Ćwiczenia bierne 3,50
30,00

8,00
70,00

Ćwiczenia czynno - bierne 3,50
30,00

8,00
70,00

Lampa Solux 3,50
30,00

8,00
70,00

Fala uderzeniowa 18,00
75,00- 5 zabiegów

40,00
170,00-5 zabiegów

Krioterapia 5,50
50,00

12,00
110,00

laseroterapia 4,50
40,00

10,00
90,00

Pole magnetyczne 3,50
30,00

8,00
70,00

ultradźwięki 3,50
30,00

8,00
70,00

fonoforeza 3,50
30,00

8,00
70,00

Prądy diadynamiczne 4,50
40,00

10,00
90,00

Prądy Tens 4,50
40,00

10,00
90,00

Prądy Kotza 4,50
40,00

10,00
90,00

Prądy interferencyjne 4,50
40,00

10,00
90,00

Prądy Traberta 4,50
40,00

10,00
90,00

jonoforeza 4,50
40,00

10,00
90,00

galwaizacja 4,50
40,00

10,00
90,00

Masaż całościowy kręgosłupa 18,00
150,00

40,00
380,00

Masaż częściowy 7,00
60,00

15,00
130,00

fonoforeza 3,50
30,00

8,00
70,00

Gimnastyka korekcyjna 4,50
40,00

10,00
90,00

diadynamic 3,50
30,00

8,00
70,00

terrapuls 3,50
30,00

8,00
70,00

Ozorków

Ozorków W zebraniach grup 
członkowskich wzięła 

udział garstka spółdzielców. Z 
czego wynika aż tak mała fre-
kwencja? Czy równie małe zainte-
resowanie będzie podczas zebrań 
przedstawicieli, które odbędą się 
27 czerwca?

Nie ma co ukrywać, że zebrania 
wypadły mizernie. W każdej z 
pięciu grup członkowskich w ze-
braniach uczestniczyło zaledwie po 
kilkanaście osób.

- Spółdzielcy nie są aktywni, bo 
realizujemy wiele inwestycji i po 
prostu mieszkańcy są zadowoleni 
– mówi z uśmiechem Zdzisław 
Ewiak, wiceprezes spółdzielni 
mieszkaniowej w Ozorkowie. 

Czy to oznacza, że w zebraniach 
grup członkowskich biorą udział 
spółdzielcy krytykujący rządy obec-
nego zarządu? 

- Nie można uogólniać, choć 
faktycznie na zebranie przychodzą 
nieraz spółdzielcy, którzy mają 
swoją wizję rozwoju spółdzielni. 
Pytają o inwestycje, są dociekliwi, 
czasami krytykują. Jednak uczciwie 
trzeba powiedzieć, że negatywnie 
nastawionych spółdzielców jest 
znikoma liczba – uważa Z. Ewiak. 

Wśród tematów podejmowanych 
na zebraniach przez spółdzielców 
są kwestie związane z wynikami 
finansowymi spółdzielni. Bilans 

– zdaniem zarządu spółdzielni 
mieszkaniowej – jest korzystny. 
Wciąż jednak spółdzielnia spłaca 
kredyt zaciągnięty na docieplenie 
budynków. 

- Ten kredyt będziemy spłacać 
jeszcze tylko 2 lata. Do spłaty, z 22 
milionów, pozostało nam jeszcze 4 
mln zł – informuje zastępca szefa 
SM. - Najważniejsze, że zaciągnięcie 
kredytu nie odbiło się negatywnie 
na portfelach spółdzielców. Kredyt 
spłacamy z oszczędności na cieple. 

Jak się dowiedzieliśmy, do docie-
plenia pozostały już tylko 3 budynki 
– dwa przy ul. Lotniczej 2 i 2a oraz 
przy ul. Łęczyckiej 2b. 

Już niedługo spółdzielcy wypo-
wiedzą się o działaniach zarządu i 
wybiorą członków rady nadzorczej. 
Zebrania przedstawicieli, na któ-
rych pojawią się delegaci spółdziel-
ców, mają już większą frekwencję. 

W Ozorkowie jest blisko 3900 
spółdzielców.

(stop) 

Z remontu drewnia-
nego domu przy ul. 

Wyszyńskiego 36 cieszą się jego 
lokatorzy, ale pytają, czy prace 
zakończą się jedynie na moder-
nizacji dachu. 

- Remont nie uwzględnia tylko 
wymiany papy na dachu. W ramach 
remontu dachu wykonywane są 
następujące prace: wymiana rynien 
i rur spustowych, wymiana obró-
bek blacharskich, przemurowanie 
dwóch kominów oraz krycie dachu 

REHABILITACJA 
DLA SENIORÓW- wiek 65+

1 zabieg
Pakiet -10 
zabiegów

Ćwiczenia czynne 1,00
10,00

Ćwiczenia w obciążeniu 1,00
10,00

Ćwiczenia w obciążeniu 
- podwieszki

1,00
10,00

Ćwiczenia bierne 1,00
10,00

Ćwiczenia czynno - bierne 1,00
10,00

Lampa Solux 2,50
20,00

Fala uderzeniowa
15,00
55,00

- 5 zabiegów
Krioterapia 4,00

30,00
laseroterapia 3,50

30,00
Pole magnetyczne 2,50

20,00
ultradźwięki 2,50

20,00
fonoforeza 2,50

20,00
Prądy diadynamiczne 3,50

30,00
Prądy Tens 3,50

30,00
Prądy Kotza 3,50

30,00
Prądy interferencyjne 3,50

30,00
Prądy Traberta 3,50

30,00
jonoforeza 3,50

30,00
galwaizacja 3,50

30,00
Masaż całościowy 
kręgosłupa

15,00
120,00

Masaż częściowy 6,00
50,00

fonoforeza 2,50
20,00

Gimnastyka korekcyjna 3,50
30,00

diadynamic 2,50
20,00

terrapuls 2,50
20,00

Drewniak na Wyszyńskiego i gdzie jeszcze?

W tym budynku wyremontowany został dach

Lokatorzy czekają na remont 
elewacji i wymianę okien 

papą termozgrzewalną. Remont 
dachu był konieczny ze względu 
na jego zły stan techniczny, który 
powodował przeciekanie podczas 
opadów deszczu. Niewymienione 
okna i nieodnowiona elewacja nie 
są tak uciążliwe, jak dach w złym 
stanie, dlatego na jego remont zosta-
ły zabezpieczone środki. Inne prace 
modernizacyjne dotyczące tego bu-
dynku będą możliwe, gdy w budże-
cie pozostaną środki po przeprowa-
dzeniu niezbędnych remontów i na-
praw w innych budynkach komu-
nalnych – mówi Izabela Dobrynin, 
rzecznik burmistrza Ozorkowa.  
W 2019 r. na modernizację komu-
nalnego zasobu mieszkaniowego 
przeznaczono 600 tys. zł w bu-
dżecie Ozorkowa (w 2018 r. była to 
taka sama kwota). W ramach tych 
środków zaplanowano następujące 
roboty:

1.Roboty dekarskie – 270 tys zł, 
w tym:

- kompleksowe naprawy dachów: 
ul. Kościuszki 24, Wyszyńskiego 36, 
Maszkowska 21, Maszkowska 43, 
Łęczycka 2, Łęczycka 2a, Listopado-
wa 1, Nowy Rynek 12, Pl. Jana Pawła 
II 8, B. Joselewicza 2 (dokończenie), 
Wyszyńskiego 5 (dokończenie), 
Pl. Jana Pawła II 14 (dokończenie). 
- drobne naprawy dachów

2. Wymiana instalacji elektrycznej 
w lokalach mieszkalnych i obwo-

dach gospodarczych – 70 tys. zł
3. Wymiana stolarki okiennej w 

lokalach mieszkalnych – 40 tys. zł
4. Wymiana stolarki drzwiowej 

do budynków i lokali mieszkalnych 
– 30 tys. zł

5. Roboty zduńskie – 40 tys. zł
6. Remonty lokali do zasiedlenia 

– 50 tys. zł
7. Pozostałe prace – 100 tys. zł 
Potrzeby remontowe zasobu 

komunalnego są znacznie więk-
sze, jednak kompleksowe remonty 
starych budynków wymagają ol-
brzymich nakładów finansowych, 
znacznie przekraczających możli-
wości finansowe Ozorkowa.

- Poza tym od lat sukcesywnie 
rośnie zadłużenie najemców lokali 
komunalnych; na koniec 2018 r. 
wyniosło aż 2 mln 346 tys. zł z 
tytułu niezapłaconego czynszu – 
informuje I. Dobrynin. 

Na koniec 2018 r. opóźnienia w 

płatnościach za czynsz miało 510 
najemców, z czego u 268 było to 
zadłużenie do 2 miesięcy, u 60 na-
jemców – do 6 miesięcy, natomiast 
182 najemców nie płaci za czynsz 
już ponad 6 miesięcy. Kilku najem-

ców ma zadłużenie na poziomie 
kilkudziesięciu tysięcy złotych, 
najwyższe wynosi blisko 60 tys. zł. 

Przypomnijmy, że stawka bazo-
wa czynszu za 1m2 w lokalu ko-
munalnym wynosi obecnie 3,44 zł.

Pustki na zebraniach 

Nieaktywni, 
bo zadowoleni spółdzielcy?
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Czternastoletnia Oliwka Milczarek 
to miłośniczka boiska i piłki nożnej, 
która rozgrywa właśnie mecz o 
najcenniejsze trofeum - ŻyCIE. Pro-
blemy zaczęły się ponad rok temu, 
kiedy zdiagnozowano u niej guza 
rdzenia kręgowego. Poddana zosta-
ła operacji neurochirurgicznej, z dnia 
na dzień wracała do normalności 
- szkoła, fizjoterapia, wizyty kon-
trolne w CZMP... Jednak w grudniu, 
kiedy wydawałoby się, że wszystko 
zmierza w dobrym kierunku, znów 
zaczęło dziać się coś niedobrego. Z 
pozoru błahe objawy (bóle głowy, 
podwójne widzenie) przyniosły ko-

ExTERMynator w Uniejowie znów 
wycisnął pot i łzy. Na starcie 
ekstremalnego biegu stanęło 
ponad 100 śmiałków. Na donośny 
znak salwy armatniej rozpoczął 
się morderczy bieg. Zawodni-
cy grzęźli w błocie, przeciskali 
się pod betonowymi drenami, 
wdrapywali się na sztuczne prze-
szkody.

Na majowej sesji Rada Miejska 
podjęła uchwałę na wniosek Ko-
misji Skarg, Wniosków i Petycji o 
powołaniu Młodzieżowej Rady 
Miejskiej. 

Po przerwie wakacyjnej i po 
powołaniu Rady Młodzieżowej, 

jej przedstawiciele przedstawią 
zapewne swoje plany i pomysły do-
tyczące działalności Młodzieżowej 
Rady, a także sprawy i problemy 
tego środowiska, które przedstawią 
Radzie Miejskiej i Burmistrzowi 
Miasta. 

Policjanci z Ko-
mendy Powiato-

wej Policji w Poddębicach wyjaśniają 
okoliczności zdarzenia drogowego, 
gdzie przewrócona ciężarówka z 
masą bitumiczną zablokowała drogę 
wojewódzką nr 473.

4 czerwca około godziny 6:00 w 
miejscowości Stanisławów na terenie 
gminy Uniejów doszło do zdarzenia 
drogowego z udziałem pojazdu cięża-
rowego marki mercedes. Jak wynika ze 
wstępnych ustaleń policjantów, kieru-
jący ciężarówką z naczepą wypełnioną 
masą bitumiczną (około 26 ton) nie 
dostosował prędkości oraz techniki 
jazdy do warunków panujących na 
drodze i stracił panowanie nad po-
jazdem. Samochód przewrócił się i na 
odcinku kilku metrów przeorał asfalt. 
Droga została całkowicie zablokowana 
na kilka godzin. Na miejscu zdarzenia 
pracowały służby ratunkowe. Kierow-
ca ciężarówki był trzeźwy. Mężczyznę 
przewieziono do szpitala. Policjanci 
wyznaczyli objazdy. Obecnie funkcjo-
nariusze z Komendy Powiatowej Policji 
w Poddębicach ustalają przyczyny oraz 
okoliczności tego zdarzenia. 

Dojeżdżając do ron-
da Paderewskiego 

– ulicą Unii, można zobaczyć 
wymalowany na asfalcie pozio-
my znak informujący o skręcie 
w lewo. Kłopot jednak w tym, że 
zastosowanie się do tego znaku 
na rondzie, oznaczałoby złamanie 
przepisów.

„W ramach przebudowy układu 
komunikacyjnego nie było potrzeby 
usuwania tego odcinka asfaltu przy 
nowo budowanym rondzie. Jednak-
że urząd zwróci się do wykonawcy, 
który obecnie realizuje przebudowę 
Łęczyckiej, by w miarę możliwości 
usunął stare oznakowanie pozio-
me przy rondzie Paderewskiego. 
Jednocześnie przypominamy, że na 
rondzie Paderewskiego i wokół nie-
go jest oznakowanie pionowe, które 
jest nadrzędne wobec poziomego, 

„Serca dla Oliwki” 
„Dobro - im więcej dajesz, tym więcej dostajesz”

ce i jej rodzinie. Niewątpliwym atutem 
wysokiej frekwencji była wyjątkowość 
przygotowanych dla gości atrakcji, za-
równo kulinarnych,  jak i artystycznych 
dla duszy i ciała. Imprezę rozpoczęto 
zorganizowanym przez Sylwię Ku-
zaniak Biegiem Charytatywnym, 
w którym wzięło udział niemal 
200 osób. Na uczestników imprezy 
czekały smakowite przekąski - 
pyszne ciasta, chleb ze smalcem i 
ogórki, wojskowa grochówka czy 
dania z grilla. Występy wokalne i 
taneczne, pokazy gimnastyczne, 
zumba,  dmuchane zjeżdżalnie, 
kiermasze z rękodziełem i kwiatami 
balkonowymi, licytacje popro-
wadzone jak w najlepszym domu 
aukcyjnym w wykonaniu Marka 
Gapsy i Konrada Dzięcielewskiego, 
eksperta od skrzatów....- to tylko nie-
liczne z atrakcji towarzyszących tej 
wyjątkowej akcji.  Dużą popularnością 
cieszyło się stoisko strażaków z OSP 
w Parzęczewie i Opolu, gdzie można 
było wsiąść do prawdziwego wozu 
gaśniczego czy wziąć udział w kon-
kursie sprawnościowym układania 
skrzynek. Nie lada gratką dla fanów 
jednośladów była przygotowana przez 
grupę zaprzyjaźnionych motocykli-
stów o wielkich sercach widowiskowa 
parada ich „ryczących” maszyn, które 
naprawdę robiły wrażenie! Wiele 
emocji wzbudzały również przejażdżki 
legendą polskiej motoryzacji - malu-

chem cabrio Daniela Galona oraz super 
wyścigówką Robin Hood z BOMBLEM 
111 Robertem Banasiakiem - dzieciaki 
nie dawały mu odpocząć! Na szkolnym 
boisku rozegrano także mecz piłki noż-
nej RODZICE vs. UCZNIOWIE. Zwy-
ciężyło doświadczenie, choć walka była 
ciekawa i wyrównana, a pamiątkowy 
puchar zwycięzców, zgodnie z ich ży-
czeniem,  trafi w ręce bohaterki naszego 
pikniku. Impreza trwała do późnych 
godzin wieczornych i zakończyła się 
wspólną biesiadą przy ognisku.

Wszystkim należą się podziękowa-
nia, ponieważ piknik okazał się wiel-
kim sukcesem. Trwa liczenie pieniędzy, 
ale już wiemy, że zebrana kwota będzie 
niebagatelna, już przekroczyła 60 ty-
sięcy, a nowe wpłaty wciąż napływają. 
Nadal działa nr konta założonego przez 
Komitet Społeczny Akcji:  35  8786 0001 
0030 0100 3001 0102 (dopisek „Serca dla 
Oliwki”). Wpłacajmy i pomagajmy!

Aleksandra Sroczyńska- Kisser
- organizator akcji, nauczyciel SP 

w Parzęczewie

extermynator Uniejów 

z ochotą... nosili żony
Uniejów Pierwsze Otwarte 

Mistrzostwa Polski 
w Noszeniu Żon w Uniejowie 
okazały się strzałem w dzie-
siątkę. 

W konkurencji wzięły udział 
pary składające się z kobiety i 
mężczyzny. Mężczyzna niosący 
kobietę musiał pokonać dystans 
253,5 metrów na którym znalazły 
się trzy przeszkody. Konkuren-
cja na pewno wymagała wy-
trzymałości i kondycji. Oprócz 
walorów sportowych zmagania 
charakteryzowały się mnóstwem 
zabawnych momentów i świet-
nym nastrojem uczestników i 
publiczności. 

Strzałka w lewo, kierowcy w prawo

ponieważ zgodnie z przepisami 
organizację ruchu w danym miej-
scu określają w kolejności: policjant 
kierujący ruchem – sygnalizacja 
świetlna – znaki pionowe – znaki 
poziome” - informuje ozorkowski 
magistrat.

młodzieżowa rada

Ciężarówka 
zniszczyła drogę 

lejną straszną diagnozę - nowotwór 
mózgu w płacie czołowym. Ponow-
ne operacje, badania, radioterapia... 
Oliwka jest silna, walka trwa, piłka 
wciąż jest w grze i wszyscy mocno 
wierzą, że ta niełatwa rozgryw-
ka zakończy się wynikiem 1:0 dla 
dziewczynki.

W Szkole Podstawowej w Parzęcze-
wie odbył się zorganizowany specjalne 
dla niej Sportowy Piknik Charyta-
tywny pod hasłem „Serca dla Oliwki”. 
Organizatorzy przedsięwzięcia, czyli 
wychowawczyni, rodzice i uczniowie 
klasy 8b, do której uczęszcza nastolatka, 
przygotowywali się do niego prawie 
dwa miesiące. Wspierała ich wytrwale 
cała szkolna społeczność, w akcję włą-
czyło się wiele grup i stowarzyszeń, 
pojawiła się ogromna liczba sponsorów 
i darczyńców. Wszyscy bawili się do-
skonale, pomagając tym samym Oliw-
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POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁĘCZYCY,  ul. Sienkiewicza 31, 99-100 Łęczyca, ( 24 721-29-14, fax 24 721-32-78 

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

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

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

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

Specjalista ds. jakości
Wykształcenie średnie 
ogólnokształcące
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

Specjalista ds. systemów jakości
Wykształcenie wyższe kierunkowe 
( technologia żywności, chemia 
spożywcza)
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

Pracownik biurowy
Wykształcenie wyższe, obsługa 
komputera
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

Operator wózków widłowych
Wykształcenie zasadnicze 
zawodowe, uprawnienia na wózki 
widłowe, prawo jazdy kat. B
DRIVIA Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 37 m. 2.43, 
02-673 Warszawa
Tel: 662 130 100
Praca: ul. Reymonta 17
99-150 Grabówp. z o.o.
ul. Domaniewska 37 m. 2.43, 
02-673 Warszawa
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Społem PSS Mazur w Łęczycy wy-
dzierżawi lokal na cele mieszkalne 
przy ul. Kaliskiej 3. Informacji udziela 
Zarząd Spółdzielni. Tel. 505-266-210 
lub 506-856-382

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

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

Sprzedam ciągnik URSUS c-330. 
Tanio. Tel.: 697-034-705

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

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

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

Sprzedam mieszkanie własnościo-
we 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 Ozorkowa, własność 
notarialna – sprzedam. Tel.: 500-
336-322

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

Kupię mieszkanie własnościowe 
M3 o pow. do 40 mkw, parter w 
Ozorkowie. Tel.: (42) 277-25-94

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

Fryzjera/fryzjerkę do salonu 
w Ozorkowie zatrudnię. 
dobre warunki pracy. 
Telefon: 795-001-993
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peelinG z miGdałów 
Babka lancetowata to nie-
pozorna roślinka, która zaj-
mowała ważne miejsce w do-
mowych apteczkach naszych 
babć. Dziś również warto ko-
rzystać z jej licznych walorów 
zdrowotnych. 

Maseczka z kawy to wspaniały spo-
sób na domową pielęgnację skóry. 
Szczególnie dobrze sprawdza się w 
przypadku skóry dojrzałej i zmę-
czonej. Kawa, zwłaszcza ta świeżo 
zmielona, to bardzo skuteczny ko-
smetyk naturalny, który doskonale 
sprawdza się jako składnik masecz-
ki odżywiającej, nawilżającej czy 

W pierwszej kolejności należy 
zauważyć, że trwałe podnie-
sienie ciśnienia krwi wymaga 
przede wszystkim zmiany co-
dziennych nawyków życiowych. 
Do takich zaliczyć należy między 
innymi dietę. W celu zwięk-
szenia ciśnienia warto wypijać 
odpowiednią ilość płynów na 
dobę – minimum 2 pełne litry 
wody. Warto również zmienić 
inne nawyki żywieniowe – jedze-
nie mniejszych ilości pożywienia 
w krótszych odstępach czasu 
również powinno przyczynić się 
do podniesienia ciśnienia krwi.

Jeśli szukamy natychmiastowego 
sposobu na podniesienie ciśnienia 
krwi, warto sięgnąć po filiżankę 
kawy. Zawarte w jej składzie ko-
feina nie podziała zbyt długo, ale 
przez okres około 1,5-3 godzin 
zdecydowanie nas pobudzi. Można 
również, zamiast kawy, sięgnąć po 
inne napoje zawierające w składzie 
kofeinę.

Również zimny prysznic może 
okazać się szybkim sposobem na 
podniesienie ciśnienia. Zimna 
woda działa na organizm po-
budzająco i ożywczo. Powoduje 
skurczenie obwodowych naczyń 

Składniki na peeling 
z migdałów:

1 łyżeczka drobno posiekanych 
migdałów 

2 łyżeczki jogurtu naturalnego 
1 łyżeczka miodu 

Zamiast migdałów możemy także 
wykorzystać orzechy włoskie

Sposób przygotowania peelingu 
z migdałów:

Składniki mieszamy ze sobą 
i delikatnie ucieramy. Na twarz 

nakładamy delikatnymi ruchami. 

Stopy po pięćdziesiątce, jeśli 
wcześniej je zaniedbywaliśmy, 
mogą w końcu dać o tym znać w 
postaci poważnych dolegliwo-
ści. Nadmiernie rogowaciejący 
naskórek, infekcje bakteryjne i 
grzybicze, deformacje – to tylko 
czubek góry lodowej mogący 
powodować dyskomfort, ból, a 
nawet problemy z chodzeniem. 

Zaburzenia rogowacenia
Zaburzenia rogowacenia (hi-

perkeratozy) takie jak: modzele, 
odciski, rozpadliny, mogą być 
związane z problemami z ukła-
dem krążenia lub z zanikającą 
tkanką tłuszczową, odpowiada-
jącą za naturalną amortyzację 
stopy. Ich powstawanie wiąże 
się z suchością skóry, współist-
niejącymi chorobami takimi jak 
cukrzyca czy reumatyzm, nad-
wagą, wadami postawy, a także 
deformacjami stóp.

Wrastające paznokcie
Osobom w późniejszym wieku 

może być trudno samodzielnie 
prawidłowo zadbać o płytkę 
paznokcia, która w wyniku nie-
prawidłowego skracania czy 
za ciasnych butów może zacząć 
wrastać. Na początku ból nie jest 

Stopy po pięćdziesiątce 
- najczęstsze dolegliwości

wyraźny i przypomina dyskom-
fort przy noszeniu za ciasnych 
butów. Paznokieć zaczyna rosnąć 
w niewłaściwym kierunku i skrę-
ca ku wałom paznokciowym, 
podrażniając je.

Paluch koślawy (haluks)
Paluch koślawy jest deformacją 

przodostopia i śródstopia, która 
można dojrzeć gołym okiem pod 
postacią wystającej i zaczerwie-
nionej narośli w okolicy stawu 
palucha i skrzywienia palucha. 
Występowaniu haluksa sprzy-
jają wady stóp jak płaskostopie 
poprzeczne, ale również stopa 
Mortona, koślawość stawu skoko-
wo-piętowego oraz nadmierna ru-
chomość stawów (hipermobilność 
konstytucjonalna).

Ostroga piętowa
Ostroga piętowa to wyrostek 

kostny (narośl kostna), który 
powstaje pod wpływem mikro-
urazów, jakich doznaje pięta. Nie 
jest on jednak odpowiedzialny za 
odczuwanie bólu. Właściwą przy-
czyną jest stan zapalny rozcięgna 
podeszwowego przyczepiającego 
się do kości piętowej.

Przy każdej z dolegliwości war-
to udać się do podologa, specjalisty 
od stóp. Zleci on indywidualne 
badanie oraz opracuje program 
leczenia. Aby uniknąć problemów 
ze stopami należy dbać o nie już 
od młodych lat. Wizyta kontrol-
na u podologa na pewno będzie 
dobrą decyzją. Poza tym, zawsze 
trzeba dbać o higienę stóp, nosić 
wygodne obuwie, ścierać suchy 
naskórek oraz stosować odpo-
wiednie kosmetyki.

maseczka z kawy
złuszczającej naskórek. Do przy-
gotowania maseczki w warunkach 
domowych można wykorzystać 
ekstrakt z kawy, bądź jej drobno 
zmielone ziarna. Dodając kilka 
ogólnie dostępnych  składników 
pielęgnacyjnych możemy uzyskać 
bardzo skuteczny i tani preparat 
regeneracyjny i odżywczy. 

Maseczka kawowa pomaga usuwać 
cienie pod oczami oraz inne oznaki 
zmęczenia. Ponadto z kawy można 
przygotować złuszczający i głęboko 
oczyszczający peeling. Kawa dosko-
nale działa na cellulit, a więc warto ją 
nakładać nie tylko na twarz, ale i na 
inne partie ciała. 

Nawilżająca maseczka z kawy
Trzeba jedynie przygotować fusy z 

kawy (napar z dwóch łyżeczek mie-
lonej kawy), łyżeczkę płynnego oleju 
kokosowego, łyżeczkę miody, pół ły-
żeczki cynamonu oraz odrobinę oliwy 
z oliwek. Warto przy tym pamiętać, 
że olej kokosowy przechodzi w stan 
płynny dopiero w temperaturze rzędu 
20-28ºC, dlatego przed jego zastosowa-
niem czasami należy umieścić słoik 
z olejem w ciepłej wodzie. Wszystkie 
składniki należy ze sobą dokładnie 
wymieszać, a następnie nałożyć na 
twarz, omijając okolice oczu. Masecz-
ka powinna znajdować się na twarzy 
maksymalnie przez 15 minut. Potem 
należy ją zmyć letnią wodą. 

Babka lancetowata: właściwości i zastosowanie

ZRóB TO KONIECZNIE
Okłady z liści babki 

lancetowatej
Świeże liście babki – całe lub roz-
tarte – rozłóż na gazie i przyłóż 
do chorego miejsca na skórze. 
Umocuj okład plastrem lub ban-
dażem; zdejmĳ po 6-8 godzi-
nach. Okłady można stosować 
na trudno gojące się rany, czyraki, 
wysypki, oparzenia, stłuczenia i 
opuchnięcia, a także miejsca po 
ukąszeniach owadów.

Odwar z liści babki 
lancetowatej

Łyżkę suchych liści babki zalej 
szklanką wrzątku, doprowadź do 
wrzenia i pod przykryciem gotuj 
przez 5 minut. Odstaw do nacią-
gnięcia na 15 minut, przecedź. Pĳ 
2 razy dziennie po pół szklanki 
przy nieżycie jelit, biegunce, 
infekcjach dróg oddechowych. 
Odwar możesz stosować też do 
przemywania podrażnionej skóry 
i płukania głowy po umyciu, co 
pomaga przy łupieżu.

WARTO WIEDZIEĆ
W ludowej medycynie babka lancetowata zyskała opinię silnego środ-
ka na zranienia, ponieważ “nie ginie nawet na uczęszczanych drogach 
mimo deptania przez końskie kopyta i rozjeżdżania żelaznymi obręczami 
wozów”. 
W starożytności zalecano sok z babki na ukąszenia skorpionów i węży, 
w średniowieczu na złamania i opuchlizny, a także jako antidotum na 
miłosne czary. 

Babka lancetowata: 
co w niej się kryje?

Liście babki lancetowatej zawierają: 
duże ilości związków śluzowych 
(aż do 10 proc.), składniki irydo-
idowe,garbniki, awonoidy, kwasy 
organiczne, karoten, witaminy (m.in. 
witaminę C i witaminę K), minerały 
(m.in. sole sodu, potasu, magnezu, 
cynku) 

Dzięki tym różnorodnym substan-
cjom babka ma też wiele zastosowań.

Babka lancetowata: 
właściwości

Działa przeciwzapalnie na śluzówkę 
jamy ustnej i gardła oraz przewodu 
pokarmowego, wzmaga krzepliwość 
krwi i uszczelnia naczynia krwiono-
śne.

Przyspiesza gojenie ran i podrażnień 
skóry, łagodzi kaszel, gdyż ma dzia-
łanie wykrztuśnie, a także pomaga 
w leczeniu schorzeń górnych dróg 
oddechowych, wrzodów żołądka i 
dwunastnicy.

Można ją również stosować przy 
mało nasilonej biegunce. W medycynie 
naturalnej odwary z liści wykorzystuje 
się zewnętrznie do przemywań oczu w 
zapaleniu spojówek i powiek.

Z badań wynika także, że wyciągi 
wodne z liści babki lancetowatej mają 
potencjalne działanie przeciwnowo-
tworowe.

Pobudzają one bowiem wytwarza-
nie interferonu i przeciwciał przeciwko 

antygenom wirusowym - związków, 
które chronią organizm przed wirusa-
mi, a pośrednio przed tymi rodzajami 
nowotworów, które są wywoływane 
wtargnięciem do komórek wirusów 
onkogennych.

Jak podnieść ciśnienie? Kilka sprawdzonych sposobów
krwionośnych, w rezultacie czego 
zwiększa się ilość krwi płynącej 
w układzie krwionośnym. Można 
również stosować naprzemiennie 
zimną i ciepłą wodę.

W celu podniesienia ciśnienia krwi 
można również podjąć się aktywno-
ści fizycznej. Wykonywane regular-
nie i systematycznie ćwiczenia popra-
wią naszą kondycję oraz ustabilizują 
pracę układu sercowo-naczyniowego. 

Wysiłek fizyczny zadziała również 
w perspektywie krótkoterminowej. 
Wykonywanie przysiadów lub po-
jedynczych ćwiczeń siłowych może 
przyczynić się do szybkiego podnie-
sienia ciśnienia.

Ciśnienie krwi podnosi również 
spożycie alkoholu oraz palenie tyto-
niu. Mimo to lekarze nie zalecają tych 
metod w przypadku chęci zwiększe-
nia ciśnienia krwi.
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cieKawie i na wesOłO

Bez drzew nie ma świadectwa najmniejsze dziecko Sukces studentów

Za chudy, dawać 
kolejnego

Tragedia, tylko 
nie to!

Rada osiedla

Jeśli filipiński uczeń czy student chce skończyć szkołę, musi 
posadzić 10 drzew. Zobowiązuje go do tego nowa ustawa 
- Graduation Legacy for the Environment Act (House Bill 
8728). Między 1990 a 2005 r. Filipiny straciły 32,3% okrywy 
leśnej. Ponieważ nielegalny wyrąb od dawna jest dużym 
problemem, Izba Reprezentantów postanowiła go rozwią-
zać w unikatowy sposób - ustawowo. Inicjatorami akcji są 
2 politycy - Gary Alejano i Strike Revilla. Teraz ustawa musi 
jeszcze zostać przegłosowana przez senat. - Biorąc pod 
uwagę, że rokrocznie szkołę podstawową kończy ponad 
12 mln uczniów, liceum blisko 5 mln, a college niemal 500 
tys., przy prawidłowym wdrożeniu ustawa zagwarantuje 
posadzenie co najmniej 175 mln drzew rocznie. W związku 
z tym na przestrzeni życia jednego pokolenia posadzimy 
przynajmniej 525 mld drzew - wyjaśnia Alejano, członek 
partii Magdalo.

Najmniejsza urodzona dziewczynka, która przyszła na 
świat w styczniu, ważyła 243,8 grama. W środę opuściła 
szpital po prawie 5 miesiącach spędzonych w inkubatorze. 
Jej waga wynosi obecnie 2 kg. Dziewczynka o imieniu 
Saybie, która była wcześniakiem, bo urodziła się w 23 
tygodniu ciąży, weszła do księgi najmniejszych noworod-
ków świata (Tiniest Baby Registry), jaka jest prowadzona 
przez wydział medyczny Uniwersytetu Iowy. Lekarze z San 
Diego, który poinformowali świat o istnieniu Saybie, za-
znaczyli, że rodzice zgodzili się, by upublicznić tę historię. 
Zastrzegli jednak sobie anonimowość.

Zespół Impuls z wydziału Mechatroniki i Budowy Maszyn 
Politechniki Świętokrzyskiej wygrał międzynarodowe za-
wody łazików marsjańskich University Rover Challenge. W 
tegorocznej edycji konkursu wzięło udział 36 drużyn, w 
tym 7 z Polski. Zawody odbywają się co roku; są rozgry-
wane na pustyni w stanie Utah w pobliżu analogu bazy 
marsjańskiej MDRS.
Zespoły konkurują w różnych zadaniach, np. w zbieraniu 
próbki, symulowanym wsparciu astronauty, serwisowaniu 
sprzętu czy przejeździe prze trudny teren. Oprócz tego 
wszyscy muszą zaprezentować łaziki i ich zastosowane w 
pustynnych warunkach. 

Jak to nie 
będzie 

dokładki?


