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Łęczyca

Łęczyca

Gm. Łęczyca

Kończą się, trwające od 3 ty-
godni, badania archeologiczne 
prowadzone w miejscowościach 
Kwiatkówek i Tum pod Łęczycą, 
związane z realizacją powiato-
wej części projektu „Tum perła 
romańskiego szlaku ziemi łę-
czyckiej”. W badanym obszarze 
projektowane są miejsca par-
kingowe oraz części nawierzchni 
drogi dojazdowej do Tumu wraz 
z przystankiem zlokalizowanym 
obok Archikolegiaty Łęczyckiej 
w Tumie. 
Badania na zlecenie wykonawcy 
prac drogowych firmy PRD Kut-
no, prowadzi archeolog dr Artur 
Ginter. Przedinwestycyjne prace 

OgrOmna inwestycja pOwiatu
archeologiczne były wymogiem 
Łódzkiego Wojewódzkiego Kon-
serwatora Zabytków. Prace te 
nie przyniosły spektakularnych 
odkryć. W Kwiatkówku, przy 
skansenie „Łęczycka Zagroda 
Chłopska” znaleziono łuskę z 
karabinu Mauser z czasów I I 

WŚ, popularną monetę z cza-
sów Króla Stanisława Augusta 
Poniatowskiego oraz kawałki 
ceramiki. Przy kolegiacie odkryto 
kilka pozostałości wcześniejszej 
zabudowy. Jedna z nich pocho-
dzi z czasów średniowiecznych, 
pozostałe z przełomu XIX/XX 
wieku. Do końca roku zostanie 
wykonana pełna dokumentacja 
prowadzonych prac. Opracowane 
wyniki badań archeologicznych 
przekazane będą Łódzkiemu 
Wojewódzkiemu Konserwatorowi 
Zabytków. Po ukończeniu prac 
archeologicznych i uzyskaniu po-
zwolenia na budowę planowane 
są prace inwestycyjne. Realizacja 

całego projektu przewidziana 
jest do końca 2020 roku.
„To kolejny, mały kroczek, przy-
bliżający nas do realizacji naj-
większego projektu turystycz-
nego Powiatu Łęczyckiego, jakim 
jest częściowa rekonstrukcja wraz 
z infrastrukturą towarzyszącą” – 
podsumowuje Janusz Mielcza-
rek – Starosta Łęczycki.

Energa Operator rozpoczęła bu-
dowę nowego Głównego Punktu 
Zasilania w ramach swojej sieci. 
Zlokalizowana w gminie Daszyna 
stacja elektroenergetyczna zna-
cząco przyczyni się do poprawy 
perspektyw rozwoju regionu. Już 
teraz wiadomo, że jej powstanie 
umożliwi utworzenie ponad 1000 
nowych miejsc pracy. Lepsza ja-
kość dostarczanej energii ma też 
być w Łęczycy.

- Zapewnienie niezawodnych do-
staw energii elektrycznej oraz właści-
wego poziomu mocy niezbędnej dla 
rozwoju polskiej gospodarki, jest bez 
wątpienia jednym z najważniejszych 
zadań, jakie stoją przed Operatorami 
Systemów Dystrybucyjnych. Aby, jak 
najlepiej wypełniać naszą misję w tym 

zakresie nie wahamy się podejmować 
wymaganych przedsięwzięć, nawet je-
żeli łączą się one ze znacznymi wyzwa-
niami  – mówi Alicja Barbara Klimiuk, 
prezes zarządu Energa Operator.

Główne Punkty Zasilania (GPZ) są 
miejscami w ramach infrastruktury 
dystrybucyjnej, w których wysokie na-
pięcie (110 kV) transformowane jest na 
napięcie średnie (15 kV). Odgrywają one 
kluczową rolę w procesie zapewnienia 
mocy i dostarczenia energii elektrycznej 
do klientów. Uruchomienie GPZ Daszy-
na oraz pełne podanie docelowej mocy 
planowane jest na luty 2020 roku.

Rozpoczęta niedawno inwestycja 
związana jest z rosnącym zapotrze-
bowaniem na energię ze strony prze-
mysłu rolno-spożywczego w regionie. 
Jeden z większych, nowo powstających 

w okolicy, zakładów przetwórstwa 
rolnego, któremu odpowiednią moc 
zapewni budowana stacja, zatrudniać 
będzie 1000 osób.

- Inwestycja będzie miała pozytyw-
ny wpływ na wskaźniki niezawod-
ności dostaw energii elektrycznej dla 
okolicznych miejscowości, poprawi 
m.in. pewność zasilania miasta Łęczy-
ca – mówi Radosław Dobaczewski, 
dyrektor rejonu dystrybucji Energi 
Operator w Kutnie.

Info. i fot.: energa.pl

W Leźnicy Małej 
odbyła się uroczy-

stość poświęcenia i przekazania 
nowego wozu ratowniczo – gaśni-
czego jednostce Ochotniczej Straży 
Pożarnej. Mszę Świętą w intencji 
strażaków, odprawił w kościele pw. 
św. Marii Magdaleny, kapelan stra-
żaków ks. Roman Sękalski. 

Uroczystość prowadził Roman 
Szczech, prezes OSP w Leźnicy Małej, 
który rozpoczął swoje wystąpienie od 
powitania zaproszonych gości oraz 
przedstawienia pokrótce historii jed-
nostki. Następnie podkreślił, iż otrzy-
many samochód jest efektem starań 
wielu osób i instytucji oraz wyraził 
w imieniu wszystkich druhów OSP 
wdzięczność i serdeczne podziękowa-
nia wszystkim, którzy przyczynili się 
do pozyskania dla jednostki samocho-
du pożarniczego. Wśród instytucji, któ-

re wspomogły finansowo zakup wozu 
znalazły się Urząd Gminy w Łęczycy, 
Komenda Główna Państwowej Straży 
Pożarnej w Warszawie, Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Łodzi, Narodowy 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej. Środki te w dużej mierze 
udało się pozyskać, dzięki osobistemu 
zaangażowaniu senatora RP Przemy-
sława Błaszczyka oraz posła na Sejm 
RP Marka Matuszewskiego.

Info i fot. UG Łęczyca

Ucznio-
wie już 

cieszą się z długo wy-
czekiwanych waka-
cji. Przed nimi ponad 
dwa miesiące laby. W 
szkolnych ławkach 
ponownie zasiądą 2 
września.

W środę we wszyst-
kich szkołach odbyły 
się uroczyste zakoń-
czenia roku szkolne-
go. Dla większości 
to nie tylko radość z 
zakończenia kolej-
nego roku nauki, ale 

Mieszkańcy zwraca-
ją uwagę, że w ciągu 

drogi wojewódzkiej 703, w ale-
jach Jana Pawła II od dłuższego 
czasu stoją uschnięte drzewa. 
Stwarzają zagrożenie, że przy 
silnym wietrze, konary spadną 
na chodnik.
- Na terenie miasta, przy Alejach Jana 
Pawła II znajdują się uschnięte drzewa. 
Nie dodaje to uroku, tym bardziej, że 
jedno z suchych drzew znajduje się w 
bezpośrednim sąsiedztwie restauracji 
dość często odwiedzanej przez gości. 

zakończenie roku szkolnego

także satysfakcja z osiągniętych 
wyników. Uczniowie otrzymali 
świadectwa, wyróżnienia i nagro-

dy. W Szkole Podstawowej nr 1 w 
Łęczycy uczniowie zapytani o wa-
kacyjne plany nie mieli problemu 
z odpowiedzią. Większość z nich 
mówi o wyjazdach nad morze, lub 
na obozy sportowe. Pozazdrościć 
długiego wypoczynku można nie 
tylko dzieciom. Również nauczy-
ciele mają wakacje znacznie dłuższe 
niż przedstawiciele innych zawo-
dów. Zaczynają się one jednak nieco 
później, niż dla uczniów.

- Przed nami jeszcze sporo pracy 
– mówi Wanda Lepczak, dyrektor  

SP nr 1. Uzupełnienie dokumentacji, 
analiza wyników i przygotowania do 
nowego roku szkolnego to tylko niektó-
re obowiązki. Oby przyszły rok był bar-
dziej spokojny niż ten mijający. Reforma 
strukturalna w oświacie, wygaszanie 
gimnazjum i strajk nauczycieli, to dość 
dużo jak na jeden rok szkolny.

Wanda Lepczak, w wyniku po-
stępowania konkursowego, została 
wyłoniona jako kandydat na dyrek-
tora łęczyckiej „jedynki”, na kolejną 
pięcioletnią kadencję.

(mku)

Drzewa Do wycięcia, tylko kieDy?
Dlaczego nie można tych drzew wyciąć? 
- pyta jedna z mieszkanek.
Poinformowaliśmy zarządcę drogi o 
konieczności usunięcia suchych drzew. 
„Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi 
informuje, że sukcesywnie prowadzi 
prace dotyczące pielęgnacji zieleni, w 
tym usuwania drzew z pasa drogowe-
go dróg wojewódzkich. W związku ze 
znacznym ograniczeniem środków fi-
nansowych przeznaczonych na bieżące 
utrzymanie dróg w pierwszej kolejności 
podejmowane są działania w lokaliza-
cjach zagrażających bezpieczeństwu 

użytkowników drogi. Mając na uwa-
dze zgłoszenie, podejmiemy działania 
mające na celu uzyskanie decyzji na 
usunięcie przedmiotowych drzew. 
Termin wycinki będzie uzależniony od 
uzyskania stosownego zezwolenia na 
ich usunięcie” - informuje Paweł Bułhak 
z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi.

(mku)

nowy wóz dla Osp

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

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

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

Łęczyca , al. Jana Pawła II 7

SALON NISKICH CEN!Największy wybór mebli w regionie!
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Trwające od kilkuna-
stu dni upały oscylu-

jące wokół 30 stopni C to jeszcze 
nic. Już za kilka dni temperatura 
w Polsce ma sięgnąć 40 stopni C. 
Czerwiec 2019 może się okazać 
najgorętszym od ponad 200 lat 
historii pomiarów. 

Jeśli ktoś liczy na chwilę wy-
tchnienia od afrykańskiego po-
wietrza, może się przeliczyć. Wyż, 

Do mieszkań lokato-
rów w jednym z blo-

ków przy ulicy Zachodniej kilka 
dni temu pukały dwie osoby 
podające się za pracowni-
ków zakładu energetycznego. 
Chcieli sprawdzać rachunki za 
energię. - Czy to oszuści? - pyta 
jeden z mieszkańców.

- Sąsiadka powiedziała mi o 
sytuacji. Ona tych ludzi nie wpu-
ściła do mieszkania, ale mnie 
osobiście to zaniepokoiło. Jakim 
prawem ktoś chce sprawdzać ra-
chunki za energię? Przecież pra-
cownicy zakładu energetycznego 
nie mają takich uprawnień, bo 
niby po co mieliby to robić? Na 
rachunkach są wszystkie nasze 
dane. Nie można ich okazywać 
nieznajomym, nawet jeśli podają 
się za pracowników konkretnej 
firmy. Skąd mamy mieć pewność, 
że to nie próba oszustwa? - pyta 
czytelnik, który o sprawie powia-
domił redakcję. 

W Łęczycy zdarzały się już 
przypadki oszustów podających 
się za pracowników różnych 
firm, w tym także za pracow-
ników łęczyckiej spółdzielni 
mieszkaniowej. Doszło nawet do 
kradzieży, gdy niczego niepodej-
rzewająca starsza osoba wpuściła 
nieznajomych do swojego miesz-
kania. Zapytaliśmy w łęczyckiej 
komendzie, czy policja otrzyma-

ła w ostatnim czasie zgłoszenie 
o próbie oszustwa przez osoby 
podające się za pracowników za-
kładu energetycznego. Asp. Ma-
riusz Kowalski z KPP w Łęczycy, 
informuje, że takich zgłoszeń 
póki co nie było. Wysłaliśmy też 
pytanie do operatora energii, czy 
pracownicy firmy odwiedzają 
klientów w domach. Czekamy 
na odpowiedź. 

Niezależenie od wszystkiego, 
w każdym przypadku, gdy do 
drzwi lokatorów pukają nie-
znajome osoby, należy zacho-
wać wszystkie możliwe środki 
ostrożności. 

(zz)

Gorąco jak w piekle
w którego zasięgu znajduje się 
Europa środkowa i Polska, praw-
dopodobnie nie będzie ustępował 
chłodniejszym, słabym frontom 
nadchodzącym z kierunków pół-
nocno-zachodnich. Być może nawet 
do 10 lipca wystąpią tylko 1-2 dnio-
we przerwy, gdy temperatura nie 
będzie przekraczać komfortowych 
25 stopni C, a to i tak bardzo ciepło. 

Najgoręcej będzie pod koniec 

tygodnia, kiedy temperatura może 
osiągnąć nawet 40 stopni C. Takie 
prognozy dotyczą w woj. lubuskie-
go i wielkopolskiego. W Łęczycy 
najgoręcej ma być w piątek i sobotę 
– 34 i 35 stopni C. 

Taki scenariusz to potwierdzenie 
długoterminowej prognozy pogody 
na lato 2019, opracowanej przez ze-
spół meteorologów amerykańskie-
go serwisu AccuWeather. Ameryka-
nie przewidują właśnie uporczywe 
fale upałów nawiedzających Polskę, 
aż do końca sierpnia. Cieszą się 
urlopowicze, ale w mieście będzie 
ciężko przetrwać wyjątkowo go-
rące lato. Zwłaszcza osoby starsze 
powinny pamiętać o zachowaniu 
szczególnej ostrożności.

(zz)

w Łęczycy najgoręcej będzie pod 
koniec tygodniaKiedy wykoszą rów przy „Irysie”?

Zarośnięty i niedrożny 
rów melioracyjny przy 

ROD „Irys” niepokoi działkowi-
czów. Ogródki położone najbliżej 
ogrodzenia od strony ul. Słowac-
kiego mogą być zalewane. 

- Przy takim stanie rowu, mo-
żemy się spodziewać zalewisk. 
Działkowicze zwracają się do mnie 
w tej sprawie. Oczekują podjęcia 
skutecznych działań - mówi Jaro-
sław Pucek, prezes „Irysa”. - Wie-
lokrotnie zgłaszałem problem w 
urzędzie miejskim, ale jak do tej 
pory nie było odpowiedniej reakcji.

Rów rzeczywiście jest mocno 
zarośnięty. Za jego utrzymanie 
odpowiada „Zieleń Miejska”.

- Potwierdzam, że wskazany rów 
należy do miasta i po naszej stronie 
leży obowiązek utrzymania go w 

właściwym stanie. W najbliższym 
czasie teren ten zostanie wykoszony 
- zapewnia Adam Kujawa, dyrektor 
jednostki.

(mku)

Przez krzaki, rowu melioracyjnego 
praktycznie nie widać

Ostrożności nigdy za wiele
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Inwestycje – słowo klucz definiujące 
działalność władzy wykonawczej 
i mające bezpośredni wpływ na 
codzienne życie mieszkańców. O 
dwóch kluczowych zaplanowanych 
na ten rok można śmiało napisać, że 
są w trakcie realizacji, więc pozostaje 
wyczekiwać ich zakończenia. Nato-
miast nie są one jedynymi, których 
podejmuje się miasto. O tym, co 
jest zaplanowane i na jakim jest 
etapie możecie Państwo przeczytać 
poniżej. 

Przebudowa ulicy Górniczej 
Przebudowa tej drogi to wielo-

milionowe zadanie, które w końcu 
doczeka się realizacji. Ma ono na celu 
odciążenie ruchu komunikacyjnego 
z centrum Łęczycy, dzięki czemu 
kierowcy przejeżdżający przez nasze 
miasto, nie będą musieli jechać ulicą 
Kaliską. W pełni funkcjonalna ulica 
Górnicza daje alternatywę, której 
wcześniej brakowało. 

W dniu 7 czerwca podpisana została 
umowa z wykonawcą tej inwestycji. 
Jest nim firma MK STELLA KONRAD 
MAREK. Łączna wartość robót budow-
lanych wynosi 3 359 867,61 zł. Przewi-
dywany termin zakończenia prac to 
koniec października bieżącego roku.

Budowa boiska wielofunkcyjnego 
przy Szkole Podstawowej nr 1
Funkcjonujące Orliki przy Szkołach 

Podstawowych 3 i 4 cieszą się popu-
larnością zarówno wśród młodszych 
jak i starszych amatorów sportu. 
Brakuje im jednak elementów do 
trenowania lekkiej atletyki, którą z 
sukcesami uprawiają między innymi 
zawodnicy oraz zawodniczki MKLA 
Łęczyca. Braki te nadrobi nowe 
boisko wielofunkcyjne przy Szkole 
Podstawowej nr 1, które zawierać 
będzie między innymi: bieżnię, rzut-
nię do pchnięcia kulą czy miejsce do 
skoku w dal. Oprócz tego zbudowane 
zostanie boisko do piłki ręcznej, a sam 
plac zostanie wyposażony w nowe 
elementy. 

W ramach przetargu nieograniczo-
nego wyłoniony został wykonawca 
– Zakład Instalacji Sanitarnych i CO 
Roboty Budowlane Ryszard Ochmań-
ski z ceną ofertową 825 101,22 zł brutto. 

Strefa aktywności fizycznej przy 
ulicy Ozorkowskie Przedmieście

Pozostając przy temacie aktywności 
fizycznej, miasto Łęczyca otrzymało 
dotację z Lokalnej Grupy Działania 
„Ziemia Łęczycka” na budowę strefy 
aktywności fizycznej, która zlokalizo-
wana będzie przy ulicy Ozorkowskie 
Przedmieście. Inwestycja zawierać bę-
dzie m.in. siłownię plenerową (orbitrek, 
twister, koła Tai Chi), strefę relaksu czy 
plac zabaw o charakterze sprawnościo-
wym – tunel z lin, pomost tunelowy i 
zestaw do przeskoków. 

Dotacja z Lokalnej Grupy Działania 
„Ziemia Łęczycka” została także przy-
znana na montaż systemu mobilnych 
siedzisk na sali widowiskowej w łęczyc-
kim Domu Kultury.

Projekty
Przygotowanie dokumentacji 

projektowej to niezbędny etap 
przy realizacjach poszczególnych 
inwestycji. Planowana jest przebu-
dowa ulicy Dominikańskiej wraz z 
odwodnieniem i dostosowaniem do 
parametrów drogi publicznej wraz 
z usunięciem kolizji z istniejącymi 
sieciami. To kolejny krok mający na 
celu usprawnienia ulic w naszym 
mieście. Na ten właśnie cel zawarto 
umowę z firmą Usługi Projektowe, 
Budownictwo Drogownictwo In-
stalacje na wykonanie kompletnej 
dokumentacji projektowej przebu-
dowy tej ulicy. 

Z tą samą firmą podpisano także 
umowę na opracowanie programu 
funkcjonalno–użytkowego budowy 
drogi gminnej wraz z odwodnieniem 
w ciągu drogi miejskiej w Łęczycy. 
Projektowa nazwa brzmi: „Ulica Kole-
jowa”, a  budowa ma nawiązywać do 
istniejącej ulicy Górniczej, obsługiwać 
ruch lokalny i stanowić łatwy przejazd 
w kierunku stacji kolejowej.

Dokumentację projektową opracuje 
także Tel-Biuro Architektoniczne na 
adaptację pomieszczeń wraz z insta-

lacjami budynku po byłym Zakładzie 
Karnym. Tam przeniesiony będzie 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Mieszkania socjalne 
Jak możemy się przekonać, choćby 

po domowym budżecie, nie wszystko 
jesteśmy w stanie zrobić w przeciągu 
jednego roku. Na realizację niektórych 
zamierzeń potrzeba więcej czasu i 
właśnie ten czas należy skutecznie 
wykorzystać. 

Nie jest tajemnicą, że w naszym 
mieście istnieje zapotrzebowanie na 
nowe mieszkania. Właśnie z tej przy-
czyny ogłoszone zostało zapytanie 
cenowe na opracowanie kompletnego 
projektu budowlano-wykonawczego 
budynku socjalnego, który zawierałby 
12 mieszkań. 

Zagospodarowanie zalewów 
miejskich

Uczynienie z zalewów miejskich 
miejscem rekreacji jest tematem nie-
jednokrotnie powracającym podczas 
publicznych debat. Miasto Łęczyca 
ogłosiło zapytanie cenowe na wy-
konanie kompletnej dokumentacji 
projektowej zagospodarowania wyżej 
wymienionego terenu. 

Na zakres dokumentacji składa się 
między innymi projekt ciągu piesze-
go z kostki betonowej wraz z wyko-
naniem ścieżki i tablic edukacyjnych 
dla dzieci, altany taneczno-koncerto-

wej, stanowisk piknikowych, ławek, 
koszy na śmieci, stojaków na rowery 
i oświetlenia hybrydowego. Pomyśl-
na realizacja tego przedsięwzięcia 
uczyni z zalewów przyjazne miejsce 
do wypoczynku i stanowić będzie 
dodatkowy punkt turystyczny na 
łęczyckiej mapie. 

Burmistrz Paweł Kulesza podkreśla, 
że do skutecznej realizacji zadań po-
trzebny jest czas i cierpliwość. 

- W roku bieżącym, pomimo skrom-
nych możliwości finansowych, podej-
mujemy się zadań inwestycyjnych, 
które w znaczącym stopniu wpłyną 
na poprawę komfortu życia miesz-
kańców. Na te cele przeznaczymy 
prawie 5 milionów złotych. Staramy się 
działać powoli i konsekwentnie, co nie 
oznacza, że nie rozpatrujemy nowych, 
nadarzających się możliwości – mówi 
Burmistrz – Dobrą wiadomością jest 
na przykład fakt, że miasto otrzymało 
pozytywne warunki od konserwato-
ra zabytków na realizację inwestycji 
polegającej na zbudowaniu ścieżki 
rowerowej wzdłuż torów kolejki wą-
skotorowej. W przyszłości będziemy 
chcieli to wykorzystać. 

Planowana jest również kontynuacja 
budowy Środowiskowego Domu Sa-
mopomocy zlokalizowanego przy uli-
cy Słowackiego, a ponadto prowadzone 
są prace remontowe dróg i chodników 
przez Jednostkę Budżetową „Zieleń 
Miejska”. 

inwestycje w naszym mieście 
– co jest zaplanowane i na jakim jest etapie?
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Łęczyca

Grabów

Ubiegłotygo-
dniowa sesja 

Rady Gminy Łęczyca, na której 
radni udzielili wójtowi Jackowi 
Rogozińskiemu absolutorium, 
była dobrą okazją do podsu-
mowania ubiegłego roku. W 
gminie Łęczyca wiele się działo.

W 2018 zrealizowano 
następujące inwestycje drogowe:
- Przebudowa drogi gminnej nr 
312 335 w miejscowości Zduny o 
długości 0,6387 km. 
- Przebudowa drogi gminnej 
nr 312 335 na odcinku Leźnica 
Mała – Janków Dolny o długości 
1,251 km. 

wójt jacek rogoziński z absolutorium
Gm. Łęczyca - Przebudowa drogi gminnej nr 

312 347 w miejscowości Topola 
Katowa – Lubień o długości 
1,084 km. 
- Przebudowa drogi gminnej 
wewnętrznej w miejscowości 
Leszcze o długości 0,770 km.
- Przebudowa drogi gminnej 
wewnętrznej w miejscowości 
Wilczkowice (Szczekacz) o dłu-
gości 1km. 
- Przebudowa drogi gminnej we-
wnętrznej w miejscowości Błonie 
o długości 0,436 km. 

Kultura i sport:
W kalendarz corocznych imprez 
kulturalnych wpisały się: 

- Gminne dożynki, które odbyły 
się na terenie OSP w Jankowie
- Gminna Biesiada Strażacka, która 
odbyła się na terenie OSP w Łęce

Gmina Łęczyca posiada dobrze 
rozwiniętą bazę sportową. Przy 

każdej szkole  podstawowej 
funkcjonują Centra Sportowe: 

W 2018 r. przy każdej Szkole 
Podstawowej utworzone zostały 
ogólnodostępne Otwarte Strefy 
Aktywności. Siłownia zewnętrzna 
powstała także przy OSP w Łęce. 
Gmina Łęczyca pozyskała środki 
na budowę sali sportowej przy 
Szkole Podstawowej w Wilczko-
wicach Górnych. 

Inwestycje w OSP
3 jednostki Ochotniczych Straży 
Pożarnych z terenu gminy: To-
pola Królewska, Leźnica Mała 
oraz Siedlec, otrzymały sprzęt 
ratownictwa medycznego oraz 
ratownic twa drogowego. W 
2018 roku Ochotnicza Straż Po-
żarna w Leźnicy Małej zakupiła 
średni samochód ratowniczo-
gaśniczy.

„Czyste powietrze”
W styczniu 2018 r. Gmina Łęczy-
ca złożyła wniosek o dofinanso-
wanie projektu „Czyste Powie-
trze – OZE w Gminie Łęczyca” 
w ramach którego zaplanowany 
został montaż na budynkach 
mieszkalnych instalacji OZE: 97 

sztuk instalacji solarnych – ko-
lektory słoneczne, 103  insta-
lacji fotowoltaicznych – panele 
fotowoltaiczne, 36 kotłów na 
biomasę.

W Gminie Łęczyca popłynie 
także gaz. Gmina Łęczyca zo-
stała ujęta w planie rozbudowy 
sieci gazowej. W pierwszym 
etapie powstanie gazociąg w 
miejscowości Borki i Lubień, 
następnie w Topoli Królewskiej 
i Wilczkowicach. Budowa roz-
pocznie się w 2019 r.

To tylko niektóre z ważniej-
szych działań podejmowanych 
przez władze gminy Łęczyca w 
2018 roku.

Przyszłość Jarosława 
Pucka na stanowisku 

dyrektora Gminnego Ośrodka Kul-
tury w Grabowie jest bardzo nie-
pewna. O konflikcie wybranego za 
poprzedniego wójta szefa GOK-u i 
obecnego włodarza gminy Janusza 
Jagodzińskiego słyszy się od dawna. 
Sytuacja jest tak napięta, że wójt 
zwrócił się do różnych podmiotów 
działających na terenie gminy o wy-
danie opinii w sprawie odwołania z 
funkcji dyrektora Jarosława Pucka.

Na ile znacząca będzie dla wójta opi-
nia organizacji i stowarzyszeń z terenu 
gminy Grabów w temacie odwołania 
dyrektora GOK? Czy podmioty, które 
czasem nawet nie miały żadnego kon-
taktu z J. Puckiem są w stanie wydać 
merytoryczną opinię o jego ewentual-
nym odwołaniu? Dlaczego wójt gminy 
Grabów na podstawie własnej opinii i 
wyników kontroli sam nie podejmuje 
decyzji w sprawie szafa GOK-u? Jedno 

jest pewne – wójt i dyrektor GOK od 
dłuższego czasu nie mogą się dogadać, 
czego dowodem jest kolejna sprzeczka, 
tym razem związana z organizacją 
gminnych dożynek.

- Jeżeli ja mam odpowiedzialność fi-
nansową i merytoryczną za działalność 
GOK, to chciałbym wiedzieć z kim roz-
mawia władza np. w przedmiocie orga-
nizacji święta plonów. Przykładem jest 
sprawa cateringu. Jak się dowiedziałem 
po czasie, wójt rozmawiał już z jedną 
z firm świadczącą usługę cateringu i 
wszystkie szczegóły ustalił za moimi 
plecami - mówi J. Pucek. 

Wójt Janusz Jagodziński twierdzi, 
że nigdy nie odmówił dyrektorowi 
udziału w rozmowach.

- Istotnie, rozpytywałem wstępnie 
jednego z oferentów o zakres usługi. 
To żadna tajemnica, przy tej rozmowie 
był obecny sekretarz Jarosław Głowacki 
- ripostuje włodarz gminy.

Organizacja dożynek to niestety 

Ulicami Świnic Warckich prze-
maszerowały orkiestry dęte z 
terenu powiatu łęczyckiego. To 
największe tego typu wydarzenie 
w województwie łódzkim. Tra-
dycja organizowania Przeglądu 
Orkiestr Dętych w Świnicach 
Warckich ma już kilkadziesiąt 
lat, a od 21 lat ma rangę imprezy 
powiatowej. 

Organizatorem wydarzenia w 
Świnicach Warckich był Gminny 

kiedy ruszy budowa bloku?

w tym tygodniu na placu przy ulicy kaliskiej pojawi się ekipa budowlana

Zagrali w Świnicach

Ośrodek Kultury wraz z urzędem 
gminy Świnice Warckie oraz powiat 
łęczycki. Orkiestry najpierw zapre-
zentowały się w muzyce marszowej, 
przechodząc ulicami od OSP i 
urzędu gminy w kierunku stadio-
nu, gdzie odbyła się dalsza część 
uroczystości. Po zaprezentowaniu 
się wszystkich orkiestr nastąpiło 
wspólne wykonanie utworu „Jest 
w orkiestrach siła” - dyrygował 
kapelmistrz Maksymilian Milcza-
rek. Wszystkie orkiestry zostały 
nagrodzone podarunkami od or-
ganizatorów i sponsorów. 

Konflikt między wójtem a dyrektorem

Kto zdecyduje o odwołaniu szefa GOK? nie jedyny zgrzyt w relacjach wójt – 
dyrektor. W GOK-u przeprowadzono 
kontrolę i to na podstawie jej wyni-
ków, jak również obowiązujących 
zapisów art.15 ust.1 ustawy z dnia  
25.10.1991 r. o organizowaniu i prowa-
dzeniu działalności kulturalnej, wójt 
zwrócił się do różnych podmiotów 
działających na terenie gminy o wy-
danie opinii w sprawie odwołania 
Jarosława Pucka z funkcji dyrektora 
Centrum Kulturalno – Bibliotecznego 
w Grabowie. 

Obie strony mają sobie wiele do 
zarzucenia.

(mku)  

Na zdjęciu Jarosław Pucek, dyrektor 
Gok w Grabowie

Mieszkańcy z niepoko-
jem spoglądają na ogro-

dzony teren przy ulicy Kaliskiej, 
gdzie ma stanąć nowy blok Spół-
dzielni Mieszkaniowej „Łęczycanka”. 
Grunt został przygotowany pod 
inwestycję już kilka miesięcy temu, 
jednak jak do tej pory, nie rozpoczęły 
się roboty budowlane. Spółdzielnia 
miała problem z uprawomocnie-
niem się pozwolenia na budowę, 
które zostało zaskarżone do woje-
wody łódzkiego przez jedną ze stron.

Kiedy ruszy budowa? Czy blok 
w ogóle powstanie? Dlaczego blok 
TBS-u już stanął a planowany przez 
spółdzielnię nie ma nawet fundamen-
tów? - To częste pytania, jakie stawiają 
mieszkańcy w rozmowie o inwestycji 
„Łęczycanki”. 

Problemy z rozpoczęciem inwestycji 
zaczęły się jeszcze w ubiegłym roku. 
Starosta łęczycki wydał pozwolenie 
na budowę 13 listopada, ale jedna ze 
stron zaskarżyła decyzję starosty do 
wojewody łódzkiego. Po kilku mie-
siącach postępowania wyjaśniającego, 
wojewoda zdecydował, jakie będą 

dalsze losy inwestycji przy ul. Kaliskiej.
„Wojewoda łódzki w postępowaniu 

odwoławczym utrzymał w mocy decy-
zję starosty łęczyckiego, zatwierdzającą 
projekt budowlany, udzielając tym sa-
mym pozwolenia na budowę. Decyzja 
jest ostateczna” - czytamy w informacji 
biura prasowego wojewody łódzkiego.

To dobra wiadomość dla miesz-
kańców, ale przede wszystkim dla 
nabywców nowych mieszkań oraz 
dla zarządu łęczyckiej spółdzielni. Z-ca 
prezesa „Łęczycanki” Mateusz Olczak 
przyznaje, że postępowanie wyjaśniają-
ce prowadzone było bardzo dokładnie 
i wnikliwie.

- Teren budowy był kontrolowany 
dwukrotnie przez Powiatowy Inspek-
torat Nadzoru Budowlanego w Łęczy-
cy, a zasadność jego decyzji i wnioski 
pokontrolne były również sprawdzane 
przez Wojewódzki Inspektorat Nadzo-
ru Budowlanego w Łodzi, ponieważ 
pojawiły się nieprawdziwe informacje, 
że wykonawca dopuścił się samowoli 
budowlanej. Nie potwierdziło się to, 
ponieważ wykonane do tej pory prace 
nie wymagały pozwolenia na budowę, 

a jedynie zgłoszenia prac budowlanych. 
Takie zgłoszenie wpłynęło do odpo-
wiednich organów 28 sierpnia 2018 
roku i pod koniec września zgodnie 
ze zgłoszeniem przystąpiono do prac 
polegających na usunięciu pozostało-
ści starych fundamentów. Zwieziono 
też niektóre materiały budowlane ze 
względu na możliwy wzrost ich cen 
oraz zabezpieczono wykop przed 
obsuwaniem się mas ziemi – mówi 
M. Olczak. - Kontrola objęła także 
wszystkie dokumenty związane z 
planowaną inwestycją. Dołożyliśmy 
wszelkich starań i bardzo uważaliśmy, 
aby wykonać tylko te roboty, które obję-
te były przedmiotowym zgłoszeniem. 
Zgodnie z obowiązującym prawem 
wykonywanie dalszych prac budow-
lanych zostało wstrzymane, gdyż 
nie mieliśmy prawomocnej decyzji o 
pozwoleniu na budowę.

- Dopiero po otrzymaniu ostatecznej 
decyzji wojewody łódzkiego odetchnę-
liśmy z ulgą – dodaje Jarosław Pachol-
ski, prezes zarządu „Łęczycanki”. - Już 
w tym tygodniu wykonawca przystąpi 
do organizacji zaplecza budowlanego, 

wypompuje wodę z wykopów, nastąpi 
tyczenie geodezyjne i  korygowanie 
wielkości wykopów, po czym rozpocz-
ną się właściwe prace budowlane.

Ponad półroczny przestój odbije 
się na terminie zakończenia budowy. 
Pierwotnie blok miał zostać oddany 
do użytku na koniec 2019 roku z za-
strzeżeniem możliwości przesunięcia 
terminu do końca pierwszego kwartału 
2020 roku. 

- Do końca tego roku na pewno 
nie uda się zakończyć inwestycji, ale 
będziemy robić wszystko, aby oddać 
mieszkania nabywcom do końca mar-
ca 2020 roku. To w największej mierze 

zależy od pogody. Jeśli zima pozwoli, 
aby wykonywać prace budowlane, to 
mam nadzieję, że wiosną mieszkańcy 
wprowadzą się do nowych mieszkań – 
dodaje prezes J. Pacholski. - Chciałbym 
w tym miejscu podziękować nabyw-
com za cierpliwość i zrozumienie oraz 
niewątpliwe zaufanie, jakim nas obda-
rzyli. Mimo trudności, nikt nie zrezy-
gnował z kupna mieszkania w nowym 
bloku. Wciąż mamy więcej chętnych 
na listach, niż lokali do sprzedania. 
Oczywiście ze wszystkimi byliśmy w 
kontakcie i na bieżąco informowaliśmy 
o sprawie związanej z budową.

(zz)
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Katolicy obchodzili niedawno 
uroczystość Najświętszego Ciała 
i Krwi Chrystusa, w Polsce po-
tocznie nazywaną Bożym Ciałem. 
Święto to ma już ponad 700 lat 
tradycji, jednak jego historia 
jest znacznie starsza i sięga aż 
średniowiecza. Procesje eu-
charystyczne w dniu Bożego 
Ciała wprowadzono później niż 
samo święto. Pierwszym śladem 
ich istnienia jest wzmianka o 
uroczystej procesji przed sumą 
w Kolonii w latach 1265-75. 
W Polsce procesja odbywa się 
po liturgii eucharystycznej. Na 
ulicach miast i wsi buduje się 
cztery ołtarze odwołujące się 
do czterech Ewangelii. Zwycza-
jowo w Boże Ciało dekoruje się 

także ulice, którymi przechodzi 
procesja, a także przyozdabia 
się okna religijnymi symbolami, 
obrazami i figurami.

W czasie procesji niesione są 
również obrazy przedstawiające 
świętych, śpiewane są pieśni o Naj-
świętszym Sakramencie, a dzieci 
całą drogę procesji Bożego Ciała po-
sypują kwiatami lub ich płatkami. 
Wszystko to jest wyrażeniem rado-
snego i dziękczynnego charakteru 
tego święta.

W sposób szczególny tradycję Bo-
żego Ciała kultywują mieszkańcy 
Spycimierza. To właśnie tutaj, dla 
upamiętnienia i upowszechnie-
nia pięknej, ponad dwustuletniej 
tradycji, na odcinku 2 kilometrów 
układane są kwietne dywany.

Prace w Spycimierzu zaczynają 
się już na kilka dni przed uro-
czystością, kiedy to zbierane są 
kwiaty i pomysły na nowe wzory 
dywanów. W sam dzień Bożego 
Ciała działania rozpoczynają się 
wcześnie rano. Najpierw usy-
pywana jest ziemia stanowiąca 
bazę pod pachnące kompozycje, 
a następnie powstałe elementy 
upiększane i zdobione są kwiata-
mi, liśćmi, trawą, korą. 

Od kilku lat szczególnym ak-
centem Spycimierskiego Bożego 
Ciała są obrazy wykonywane przez 
członków Stowarzyszenia Infiori-
talia we Włoszech, zrzeszającego 
analogiczne ośrodki kultywujące 
tradycję układania kwietnych dy-
wanów. Także i w tym roku włoscy 
goście zaznaczyli swoją obecność 
usypując własny obraz. 

Ciekawym elementem trasy są 
kwietne bramy dopełniające symbo-
likę dywanów, jako element przejścia. 
Liczba bram była w przeszłości różna 
– z relacji najstarszych mieszkańców 
wiemy o budowaniu 5-6, a nawet 
8 bram. Obecnie stawiane są dwie: 

jedna nad  drogą przejścia procesji, 
druga przy wejściu na plac kościelny. 
To solidne konstrukcje o wysokości 6 
i szerokości 4 metrów, które przygo-
tować trzeba dużo wcześniej. Stelaż 
bram (w kształcie odwróconej litery 
U) jest obudowany gałązkami drzew 
iglastych, w które wplecione zostają 
różnokolorowe kwiaty.

Z górnej belki, na której umoco-
wany jest krzyż i religijny obraz, 
zwisają girlandy z delikatniejszych 
części gałązek świerku splecionych 
z kwiatami. Przygotowanie bram 
wymaga zarówno umiejętności 
technicznych, jak i artystycznych.

Tegoroczna ceremonia święta 
Bożego Ciała w Spycimierzu roz-
poczęła się zwyczajowo o godzinie 
17.00 uroczystą mszą świętą, którą 

poprowadził ks. infułat Andrzej 
Ziemieśkiewicz – proboszcz unie-
jowskiej parafii.

Po zakończeniu nabożeństwa 
spod kościoła ruszyła eucharystycz-
na, kolorowa procesja, z pocztami 
sztandarowymi, asystą honorową, 
przybyłymi na uroczystość gość-
mi, mieszkańcami oraz turysta-
mi, którzy specjalnie na tę okazję 
przyjechali nawet z najdalszych 
zakątków Polski.

19 czerwca odbyła się uroczysta 
inauguracja rozbudowanego kom-
pleksu termalno – basenowego, 
który pochłonął 23 mln zł. Nowe 
baseny są dostępne dla wszystkich 
gości już od czwartku 20 czerwca. 

Inwestycja związana z rozbudo-
wą trwała zaledwie kilka miesięcy. 
Ekspresowe tempo prac zapewnił 
wykonawca wyłoniony w drodze 
przetargu – spółka Polimex Budow-
nictwo z Siedlec. Ten sam, który 
zrealizował wcześniejszy etap roz-
budowy basenów.

- Jesteśmy świadkami zakończenia 
pewnego etapu inwestycji z wyko-
rzystaniem wody termalnej na tym 
terenie. Tą kielnią, 18 października 
razem z naszymi partnerami, także 
z zagranicy, wbudowaliśmy kamień 
węgielny. Dzisiaj, po ośmiu miesią-
cach, obiekt zostaje oddany do użyt-
ku. To najlepiej świadczy o firmie, 

która zrealizowała zadanie – mówił 
podczas uroczystego otwarcia Józef 
Kaczmarek, burmistrz Uniejowa.

W środowych uroczystościach 
wzięło udział bardzo wielu gości, 
m.in. parlamentarzyści: senator 
Przemysław Błaszczyk, posłowie: 
Piotr Polak i Marek Matuszewski, 
ambasador Gruzji Ilia Darchiashvili, 
prezes PGK Termy Uniejów Marcin 

Uroczystości Bożego ciała w spycimierzu

Rozbudowane termy już otwarte
Pamfil, prezes Geotermii Uniejów 
Jacek Kurpik oraz przedstawiciele 
wspomnianej firmy Polimex. Wśród 
gości znalazły się także delegacje z 
miast partnerskich z: Włoch, Gruzji, 
Węgier, Finlandii, Białorusi i Łotwy 
oraz przedstawiciele duchowieństwa, 
samorządów, instytucji oraz firm. 

Z okazji otwarcia wszyscy uczest-
nicy wrzucili do nowego basenu 
symboliczne pięciogroszówki na 
szczęście, a z kąpieli, jako pierwszy 
skorzystał burmistrz. Powiększone 
termy są źródłem dodatkowych 
możliwości dla rozwoju gminy, ale 
przede wszystkim poprawią komfort 
odwiedzających miasto turystów, 
którzy często musieli ustawiać się 
w długich kolejkach do wejścia. Do-
tychczas, uniejowskie baseny były 
w stanie pomieścić około 900 osób. 
Dzięki rozbudowie, powierzchnia 
wody powiększyła się o dodatkowe 
800 m kw. To sprawi, że obiekt będzie 
mógł obsłużyć jednorazowo blisko 
dwa razy więcej gości.

Większe baseny to również więcej 
atrakcji; oprócz nowego basenu 
rekreacyjnego, wypełnionego wodą 
solankową i wyposażonego w le-
żanki i ławeczki rurowe z masażem 
powietrznym oraz masażem karku, 
do dyspozycji gości są również 
stanowiska do masażu ściennego 
z zasysaniem powietrza, gejzery, 
kaskada wodna oraz armatki. W 
kontekście rekreacji pomyślano też 

o najmłodszych; w miejscu dotych-
czasowego brodzika z niewielką 
zjeżdżalnią powstał zamek wodny 
z kilkoma mniejszymi zjeżdżalnia-
mi, a dla nieco starszych dzieciaków 
siatka wspinaczkowa z pływający-
mi atrakcjami. Nową część okala 
powstała w sąsiedztwie zielona 
plaża z leżakami, dzięki której na 
terenie kompleksu oprócz kąpieli 
wodnych można zażywać również 
tych słonecznych. 

Z okazji otwarcia basenów na gości 
czekała niespodzianka; każdy uczest-
nik otrzymał pamiątkową monetę 
– tzw. złoty dukat z wizerunkiem 
Władysława Łokietka. Oryginalna 
moneta przetrwała do naszych cza-
sów w zaledwie jednym egzempla-
rzu, który aktualnie znajduje się w 
zbiorach Muzeum Narodowego w 
Krakowie. 

Podczas wydarzenia zaakcento-
wano zbliżające się Boże Ciało w 
Spycimierzu; w basenowych niec-
kach pojawiły się pływające dekoracje 
kwiatowe, które przed przybyciem 
turystów zostały przeniesione na 
rzekę Wartę i stamtąd można je 
podziwiać. 

Uroczystości były okazją do wie-
lu słów uznania i gratulacji, które 
popłynęły w kierunku burmistrza 
Uniejowa.

- Józef Kaczmarek to wizjoner, 
któremu udaje się wprowadzić swoje 
wizje w czyn m.in. dlatego, że ma za-

wsze przyjaźnie otwarte dłonie. Nie 
da się uścisnąć czyjejś dłoni mając ści-
śnięte pięści – podsumowała starosta 
powiatu poddębickiego Małgorzata 
Komajda. 

Z nowej części basenu turyści i 
mieszkańcy korzystają już od czwart-
ku 20 czerwca. Warto w tym miejscu 
nadmienić o dodatkowym udogod-
nieniu z myślą o rodzinach – Termy 
Uniejów są praktycznie jedynym 
obiektem w skali kraju, który przewi-
duje specjalną ulgę dla dzieci do lat 7 
(bezpłatne wejście). Teraz, dodatkowo 
ruszy sprzedaż biletów rodzinnych, 
skierowanych do rodzin z dziećmi 
starszymi, niż te, które obejmuje 
w/w ulga. 

Przypominamy, że inwestycja jest 
współfinansowana ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Łódzkiego na lata 2014-2020 w 
kwocie 12,5 mln zł. Pozostała kwota 
to wkład własny samorządu. 
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Czy przy pojemni-
kach na śmieci bę-

dzie monitoring, który miałby ukró-
cić podrzucanie nieczystości? Taki 
pomysł jest skutecznie wdrażany w 
innych miastach. 

- Do urzędu docierają informacje 
w sprawie podrzucania śmieci przez 
osoby inne niż mieszkańcy. W takich 
przypadkach pracownicy magistratu 
przeprowadzają kontrole wskazanych 
miejsc. Gmina nie ma w planach in-
stalowania kamer przy kontenerach 
ze śmieciami – informuje Magdalena 
Jaworska z urzędu miasta w Poddę-
bicach. 

(ps)

Na trasie z Uniejowa do Szadku, 
w miejscowości Krępa, doszło do 
nietypowego i bardzo groźnego 
wypadku. W przebiegającą przez 
drogę sarnę uderzyło auto osobo-
we. Sarna odbiła się od osobówki 
i... wleciała przez przednią szybę 
do wnętrza jadącego z przeciwka 
dostawczego busa. 

- Zwierzę przeleciało przez kabi-
nę, dosłownie tuż obok gło-
wy kierowcy busa – mówi 
Marek Wojtysiak, zastępca 
prokuratora rejonowego 
w Poddębicach. - Bus był 
wyładowany towarem i 
wolnej przestrzeni pod 
dachem było zaledwie 
na niespełna metr. To 
wystarczyło, aby zwierzę 
zmieściło się i następnie 
przebiło tylną szybę, aby 
ostatecznie wylądować 
na przyczepie za busem. 

Do tego typu wy-
padków dochodzi nie-
zmiernie rzadko. Kie-

Do niecodziennej 
sytuacji doszło nie-

dawno z udziałem ponad 50-let-
niego kierowcy spod Opola, który 
odwiedził w Poddębicach swoją 
przyjaciółkę. Mężczyzna wsiadł 
bowiem do samochodu i pojechał 
do miejscowej komendy policji, 
aby zgłosić kradzież tablicy reje-
stracyjnej. Na miejscu okazało się, 
że kierowca jest pod wpływem 
alkoholu. 

- Miał w organizmie ponad pro-
mil – mówi Marek Wojtysiak, 
zastępca prokuratora rejonowe-
go w Poddębicach. - Mężczyzna 
pojechał na policję, bo w nocy 

ktoś skradł tablicę rejestracyjną 
jego auta. To też dość dziwne, bo 
skradziona została tylko jedna 
tablica. W każdym razie kierowca 
najprawdopodobniej zapomniał, że 
pił alkohol i w tym stanie wsiadł za 
kółko. Ta nieuwaga będzie go słono 
kosztować. Kierowcy zatrzymane 
zostało prawo jazdy. Obligatoryjna 
kara finansowa wynosi 5 tysięcy 
złotych. Sąd może dodatkowo orzec 
jeszcze karę grzywny. Poza tym w 
tego typu sprawach orzekany jest 
zakaz prowadzenia pojazdów od 
3 do 15 lat. 

Prokurator, który przygotowuje 
akt oskarżenia w tej sprawie, przy-

znaje, że nie pamięta podobnego 
zdarzenia. 

Jak udało nam się ustalić, męż-
czyzna odwiedził swoją ukochaną 
i dzień wcześniej uczestniczył w 
mocno zakrapianej alkoholem im-
prezie. Następnego dnia nad ranem 
procenty jeszcze z organizmu nie 
wyparowały, a kierowca, gdy zauwa-
żył, że nie ma tablicy, w pierwszym 
odruchu wsiadł za kółko i pojechał na 
komendę. Skradziona została tablica 
na niemieckich numerach, mężczy-
zna pracuje w Niemczech. Wizytę 
w Poddębicach z całą pewnością 
50-latek zapamięta na długo. 

(ps)

Letnia aura i atrakcje przyciągnęły 
wiele osób na zorganizowane w 
Centrum Turystyki i Rekreacji w By-
czynie: Otwarty Turniej Piłki Nożnej 
Termy Cup Poddębice oraz Piknik 
Sportowo-Rekreacyjny.

- Centrum w Byczynie funkcjonuje 
od ponad 5 lat. Wybudowane zostało 
dla mieszkańców i cieszy, gdy obiekt 
tętni życiem tak jak podczas ostatniej 
imprezy – mówi burmistrz Piotr 
Sęczkowski.

Termalny turniej piłkarski roczni-
ków 2009-2013 zorganizowało Stowa-
rzyszenie Akademia Futbolu Widzew 
Łódź w partnerstwie z Geotermią 
Poddębice. 

Pijany pojechał autem do komendy!

Pijany kierowca pojechał do komendy w Poddębicach

cielak – uciekinier 

Mieszkańcy wsi Psary zaangażo-
wali się w szukanie 4-miesięczne-
go cielaka, który uciekł z jednego 
z gospodarstw. 

- Straciliśmy już nadzieje. U sąsiada 
też uciekł kiedyś cielak i niestety dopa-
dły go zdziczałe psy. Akcja poszuki-

wawcza naszego cielaka, w którą zaan-
gażowało się wielu mieszkańców wsi, 
trwała 4 dni i na szczęście zakończyła 
się sukcesem – mówi z uśmiechem p. 
Emilia, która informację o cielaku – 
uciekinierze zamieściła w internecie. 

(ps)

termalny turniej i piknik w Byczynie

W futbolowych zmaganiach wzięły 
udział: Termy Ner Poddębice, Widzew 
Łódź, Teofilek Łódź, KAS Konstanty-
nów Łódzki, KS Wilki Słupno, Talent 
Warszawa, Olympic Wrocław, Bzura 
Ozorków, Sokół Aleksandrów Łódzki. 

W grupie rocznika 2010/2011 trium-
fowali zawodnicy gospodarzy, czyli 

Termy Ner. Poddębicka drużyna z 
rocznika 2009 zajęła drugie miejsce. 
Lepsi od naszych byli gracze Widze-
wa Łódź. Natomiast wśród rocznika 
2012/2013 wszystkie ekipy piłkarskie 
okazały się zwycięzcami. W cere-
monii dekoracji uczestniczył piłkarz 
Widzewa Maciej Kazimierowicz, który 
wręczał medale młodym futbolistom.   

Na przeprowadzenie Pikniku Spor-
towo-Rekreacyjnego w Byczynie 
poddębicka gmina otrzymała grant z 
Lokalnej Grupy Działania „Podkowa” 
w ramach projektu „Wzmocnienie 
kapitału społecznego mieszkańców 
LGD”. Wśród atrakcji dla dzieci i 
młodzieży znalazły się dmuchańce, 
trampoliny, byk rodeo, cymbergaj, dart, 
basen z kulami wodnymi, malowanie 
twarzy. 

Kamery przy kontenerach? O krok od nieszczęścia
rowca osobówki, po zderzeniu z 
sarną, odjechał z miejsca zdarzenia. 
Po policjantów zadzwonił kierowca 
busa. Był zszokowany całym zaj-
ściem. Sarna wypadku nie przeżyła. 

Policja apeluje do kierowców, aby 
jadąc blisko terenów zalesionych 
uważać na zwierzynę. Zderzenie, 
na przykład z sarną, może zakoń-
czyć się tragicznie nie tylko dla 
samego zwierzęcia. 

(ps)
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* Poniedziałek rano, szef mówi: 
- Co masz takie czerwone oczy, piłeś? 
- Nie! Płakałem, bo brakowało mi 
pracy!

* * * 
* 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. 

* * * 
* Pod saloon podjeżdża na swoim koniu podniecony 
kowboj. Wchodzi do środka i pośród tłumów podpitych 
kowbojów zauważa w rogu sali piękną Mary. Wyciąga 
rewolwer i po kolei, z zimną krwią zabija wszystkich - 
poza piękną Mary.  
Zaraz potem podchodzi do niej i mówi:  
- Nareszcie sami! 

* * * 
* Przychodzi Jasiu do domu ze świadectwem. Ojciec 
ogląda i widzi same dwójki. Syn stoi uśmiechnięty i 
czeka. 
- Czego się gówniarzu śmiejesz, przecież tu są same 
dwóje - i wyjmuje pasek ze spodni. 
Jasiu na to: 
- Spoko ojciec, jeszcze tylko lanie i wakacje! 

* * * 
* List z wakacji: 
”Jest pięknie. Świetnie wypoczywam. Bądźcie spokojni i 
nie martwcie się o mnie. 
P.S. Co to jest epidemia?”

* * *
* Dyrektorka domu wczasowego wita w progu wczaso-
wicza: 
- Postaramy się, by czuł się Pan, jak u siebie w domu! 
- Zwariowała pani?! Ja tu przyjechałem wypocząć!

KRUPNIK BŁySKAWICZNy
Składniki:
1 łyżka masła 
1 łyżka oliwy 
1 cebula 
1 marchewka
1 pietruszka 
3 łyżki kaszy jęczmiennej drobnej 
2 litry rosołu lub bulionu
4 ziemniaki 
1 łyżka posiekanego koperku .
Etapy przygotowania:
W garnku na maśle i oliwie zeszklić 
pokrojoną w kosteczkę cebulę. Dodać 
obraną i pokrojoną w kosteczkę mar-
chewkę oraz pietruszkę i mieszając 
smażyć przez ok. 3 minuty. Wsypać 
kaszę, wlać gorący bulion i zagotować. 
Przykryć, zmniejszyć ogień i gotować 
przez ok. 5 minut. Dodać obrane i 
pokrojone w kosteczkę ziemniaki i 
gotować przez ok. 10 minut. Posypać 
koperkiem i podawać np. z pieczy-
wem. 

KURCZAK Z WARZyWAMI
Składniki:
pojedyncze filety z kurczaka (ok. 500 g) 
1 mała cukinia 
1 czerwona papryka 
1 żółta papryka 
1 cebula 
1 ząbek czosnku 
2 łyżki oliwy 
1 łyżki masła 
1/2 łyżeczki suszonego oregano 
szczypta chili w płatkach lub proszku 
1 szklanka bulionu 
1 łyżeczka koncentratu pomidorowego 
1 łyżka posiekanej natki pietruszki 
po 1/2 łyżeczce mąki pszennej i ziem-
niaczanej 
opcjonalnie 4 - 5 pomidorków koktaj-
lowych

Etapy przygotowania:
Filety oczyścić z kostek i błonek, pokroić 
wzdłuż na mniejsze porcje (każdy filet na 
3 części). Doprawić solą i pieprzem. Cu-
kinię i papryki pokroić w kostkę. Cebulę 
w piórka. Czosnek obrać i zetrzeć. W 
większym garnku na łyżce oliwy pod-
dusić cebulę, następnie dodać cukinię 
i papryki. Smażyć co chwilę mieszając 
przez ok. 5 minut. Odłożyć na talerz. 
Do tego samego garnka wlać dodat-

kową łyżkę oliwy i obsmażyć kurczaka 
z każdej strony, w sumie przez ok. 8 
minut. Dodać masło, starty czosnek 
oraz odłożone warzywa. Doprawić solą, 
pieprzem, oregano i ostrą papryczką. 
Wymieszać i podgrzać. Wlać gorący bu-
lion i zagotować. Przykryć i dusić przez 
ok. 15 minut aż mięso będzie miękkie 
i będzie się cząstkować. Pod koniec 
dodać pokrojone pomidorki koktajlowe 
jeśli ich używamy oraz natkę i koncentrat 
pomidorowy. Zagęścić obydwiema 
mąkami wsypywanymi do wywaru 
bezpośrednio przez sitko. Wymieszać i 
pogotować jeszcze 1 minutę. 

CIASTO Z CZEREŚNIAMI 
UROKLIWIE PySZNE

Składniki:
ciasto:  
2 i 1/2 szklanki pszennej mąki (40 dag)  
kostka masła (20 dag)  
2 żółtka  
2 łyżki kwaśnej śmietany 18%  

1/2 szklanki cukru (10 dag)  
1 łyżeczka proszku do pieczenia  
1 łyżka pasty waniliowej (można zastą-
pić 2 łyżkami ekstraktu lub cukrem z 
prawdziwą wanilią)  
szczypta soli  
nadzienie:  
3/4 kg czereśni  
2 czubate łyżeczki mąki ziemniaczanej  
szczypta świeżo zmielonego cyna-
monu  
do podania:  
cukier puder  
proporcje na okrągłą blachę o średni-
cy 26 cm
Etapy przygotowania:
Żółtka wymieszaj dokładnie ze śmietaną 
i pastą waniliową. Mąkę z proszkiem 
do pieczenia oraz solą przesiej na 
stolnicę, wsyp cukier. Dodaj masło, 
posiekaj z mąką na drobne kawałki. 
Zrób zagłębienie, dodaj wymieszane 
żółtka z pastą i śmietaną. Szybko wyrób 
jednolite ciasto (będzie raczej luźne). 1/3 
ciasta owiń folią spożywczą i włóż na 
30 minut do zamrażalnika. Pozostałe 
ciasto rozwałkuj na placek o grubości 
1/2 cm, w razie potrzeby podsypując 
go mąką. Ciastem wyłóż formę do 
pieczenia (o średnicy 26 cm), formując 
brzegi o wysokości około 3 cm. Formę 

z ciastem wstaw do lodówki. Umyte 
czereśnie pozbaw pestek. Przełóż 
do miski, posyp mąką ziemniaczaną 
oraz cynamonem, wymieszaj, by się 
nimi równomiernie pokryły. Rozgrzej 
piekarnik do 180 stopni. Na oziębione 
ciasto wyłóż czereśnie (powinny być 
ściśle ułożone w jednej warstwie). Na 
czereśnie zetrzyj zmrożone ciasto z 
zamrażalnika równą warstwą. Wstaw 
do gorącego piekarnika na około 45 
minut - będzie gotowe, kiedy wierzch 
ładnie się zarumieni. Upieczone ciasto 
wyjmij z piekarnika, pozostaw na 10 
minut, następnie wyjmij z formy i 
wystudź na kratce. Podawaj posypane 
cukrem pudrem. 

Oryginalne potrawy i porady kulinarne
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Jak każdego roku w czwartek po Uroczystości Trójcy Przenajświęt-
szej ulicami Łęczycy przeszła procesja Eucharystyczna. Po Mszy 
św. odprawionej w kościele oo. Bernardynów wyruszyła procesja 
do czterech ołtarzy. Ostatni z nich przyszykowany został pod sta-
rostwem powiatowym a procesja Bożego Ciała zakończyła się w 
kościele pw św. Andrzeja Apostoła. W tym roku kazanie głosił ks. 
Paweł Pietrzak - wikariusz z parafii św. Andrzeja Apostoła.

Boże ciało w łęczycy
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200 tysięcy złotych 
zadośćuczynienia do-

maga się pan Jacek (nazwisko do 
wiadomości red.), który spędził w 
więzieniu 5 lat. Mieszkaniec Ozor-
kowa twierdzi, że padł ofiarą in-
trygi i został niesłusznie skazany. 
Niedługo Sąd Apelacyjny w Łodzi 
wydać ma w tej sprawie wyrok. 

Mężczyzna nie kryje rozgory-
czenia. Jest przekonany o swojej 
niewinności i od lat stara się tego 
dowieść. O uniewinnienie prosił 
byłego prezydenta, pisał też do ko-
lejno zmieniających się ministrów 
sprawiedliwości, Rzecznika Praw 
Obywatelskich. Ostatnio wysłał 
obszerny list do Prokuratora Ge-
neralnego. Skarży się na policję, 
prokuratorów i sądy. Liczy – jak 
usłyszeliśmy – że nowa władza PiS 

dokładnie prześwietli jego historię 
i wyda sprawiedliwy osąd. 

- Jestem wrakiem człowieka. W 
nieludzkich warunkach więzienia 
nabawiłem się szeregu chorób. 
Mógłbym długo wymieniać: no-
wotwór, skrzywienie kręgosłupa, 
dychawica oskrzelowa, upośledze-
nie wzroku, uporczywe zaburzenia 
nastroju. Więzienna służba lekarska 
to fikcja. Tam się nie leczy, tam się 
zaniedbuje leczenie. Wypuszcza 
się trupów, którzy umierają za 
więzienną bramą lub po jakimś 
czasie w domu – słyszymy od ozor-
kowianina. 

Pan Jacek emocjonalnie wspomi-
na zdarzenie sprzed lat, w wyniku 
którego trafił za kraty. Twierdzi, że 
został skazany na podstawie fałszy-
wych zeznań. 

- Zostałem oskarżony i skazany za 
rozbój w Zgierzu. To może zabrzmi 
jak oklepany slogan, ale prawda jest 
taka, że znalazłem się w nieodpo-
wiednim miejscu i niewłaściwym 
czasie. Akurat wtedy, gdy doszło 
do tego rozboju. Byłem jedynie 
świadkiem i zostałem wrobiony. 
Znam sprawcę i poszkodowanego. 
Porozumieli się, aby mnie zniszczyć 
za to, że kiedyś na nich doniosłem 
na policję. Stałem się wrogiem. 
Sprawca mówił, że go sprzedałem 
na policji i że współpracuję z orga-
nami ścigania. Na jego kryminalną 
przeszłość są jednak liczne dowody. 
Zresztą, jak już trafiłem do więzie-
nia to poszkodowany wielokrotnie 
kontaktował się z moimi rodzicami, 
aby wyłudzić pieniądze. Mówił 
wówczas, że może zmienić zezna-
nia, jak dostanie pieniądze. Na to też 
są dowody – zapewnia mężczyzna. 

Pan Jacek do dziś nie może rów-
nież zapomnieć zachowania poli-
cjantów, którzy go aresztowali. 

- Zapytali, czy mam pieniądze. 
Odparłem, że posiadam kartę 
bankomatową. Wtedy wsadzili 
mnie do samochodu i zawieźli pod 
bank. Kazali wypłacić pieniądze. 
Kupiłem im jedzenie, papierosy i 
wódkę. Wszystko można sprawdzić. 
Są wydruki, monitoring, zeznania 
sprzedawczyni. Nikt nie zbadał 
tych okoliczności, podobnie zresztą 
jak cały materiał dowodowy w tej 
sprawie zawiera szereg uchybień. 

Mężczyzna odwołał się od nieko-
rzystnego wyroku sądu przeciwko 

trafił do więzienia. teraz 
chce odszkodowania 

Pan Jacek czeka na wyrok przeciwko Skarbowi Państwa – zakładowi 
karnemu w Sieradzu – o zadośćuczynienie 

Eksperci podkreślają, że trzeba rozgraniczyć odszkodowanie od zadośćuczy-
nienia. To pierwsze ma zrekompensować uwięzionemu szkody majątkowe, 
które poniósł w związku z aresztowaniem. Zadośćuczynienie to rekompensata 
za cierpienia fizyczne i psychiczne związane z zaistniałą sytuacją. W 2015 roku 
Sąd Okręgowy w Piotrkowie przyznał dwóm uniewinnionym mężczyznom 
łącznie 110 tys. złotych za czas, który spędzili w areszcie śledczym. Pierwszy, 
któremu wypłacono 70 tys. złotych „za kratami” przesiedział ponad półtora 
roku. Drugi 13 miesięcy, za które otrzymał 40 tys. złotych. Takich „pomyłek” nie 
brakuje. Rekordzistą w Polsce jest Czesław Kowalczyk. W 2016 roku otrzymał 
od państwa 2,8 mln zł odszkodowania za 12 lat w więzieniu i oskarżenie o 
zabójstwo, którego nie popełnił. Milionów żądał Zbigniew Góra, także skazany 
niesłusznie za morderstwo. W więzieniu spędził trzy lata. Domagał się 17,5 
mln złotych. Ostatecznie wypłacono mu ponad 300 tys. Natomiast Tomasz 
Komenda (ostatnia głośna sprawa) razem ze swoim pełnomocnikiem  złożyli  
do wrocławskiego sądu wniosek o zadośćuczynienie i odszkodowanie w wy-
sokości niemal 19 mln zł za niesłuszne skazanie na 25 lat więzienia. Komenda 
spędził w więzieniu 18 lat. Został niesłusznie skazany za gwałt i zabójstwo 
15-latki. Jednak osadzeni domagają się odszkodowania nie tylko za „niewin-
ność”. Pozwy przeciw służbie więziennictwa składają także ci, których wina nie 
podlega dyskusji. Domagają się wypłat za złe traktowanie, niewłaściwą opiekę 
medyczną, pobicia czy nieodpowiednią dietę. 

Zakładowi Karnemu w Sieradzu. 
Sąd Apelacyjny w Łodzi wydać 
ma niedługo wyrok o zadośćuczy-
nienie.

- Myślę, że 200 tysięcy złotych i tak 

nie jest zbyt dużą kwotą za doznane 
krzywdy, liczne stresy, nerwy oraz 
cierpienie psychiczne i fizyczne – 
uważa mieszkaniec Ozorkowa. 

(stop)
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Zakres zadań:
- dokonywanie odczytu wskazań wodomierzy
-  wystawianie faktur przy pomocy zestawu inka-

senckiego
- kontrola sprawności urządzeń pomiarowych

Wymagania:
- wykształcenie minimum zasadnicze
-  dobra znajomość obsługi urządzeń typu smart-

fon
- prawo jazdy kategorii B
-  posiadanie pojazdu z możliwością wykorzysty-

Ozorkowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. 
poszukuje osoby zainteresowanej pracą na 

stanowisku Przedstawiciel handlowy 
– odczytywacz wodomierzy.

wania go do celów służbowych
- komunikatywność
- dobra organizacja pracy własnej

Oferujemy:
pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
przydzielony ryczałt w związku z wykorzystywa-
niem prywatnego pojazdu do celów służbowych

Osoby zainteresowane prosimy 
o dostarczenie 

w terminie do 30.06.2019 r. CV 
do siedziby firmy: 

Ozorkowskie Przedsiębiorstwo 
Komunalne Sp. z o.o. 

ul. Żwirki 30, 95-035 Ozorków
lub przesłanie na adres e-mail:

opk@opkspzoo.eu

Prosimy o umieszczenie klauzuli dotyczącej 
zgody na przetwarzanie danych osobo-
wych:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich da-
nych osobowych przez OPK Sp. z o.o. w celu 
i zakresie niezbędnym dla celów rekrutacji 
(zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku 
o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 
2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządze-
niem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z prze-
twarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO))

Informujemy, że skontaktujemy się z wybra-
nymi kandydatami.

Zakres zadań:
- nadzór nad pracą ujęć wody
- nadzór nad stacją uzdatniania wody
-  nadzór nad eksploatacją sieci i przyłączy wo-

dociągowych
- nadzór nad gospodarką wodomierzową

Wymagania:
-  wykształcenie wyższe w kierunku inżynierii 

sanitarnej
-  wskazane uprawnienia budowlane w obszarze 

sieci i urządzeń wodnokanalizacyjnych
- obsługa pakietu Microsoft Office
-  mile widziana obsługa oprogramowania Au-

toCad
- prawo jazdy kategorii B lub wyższej
- dyspozycyjność

Oferujemy:
- pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku

-  stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o 
pracę

-  możliwość rozwoju zawodowego, uczestnictwa 
w szkoleniach w celu podnoszenia kwalifikacji

Osoby zainteresowane prosimy o 
dostarczenie w terminie do 30.06.2019 r. 

CV do siedziby firmy: 
Ozorkowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. 

z o.o. 
ul. Żwirki 30, 95-035 Ozorków
lub przesłanie na adres e-mail:

opk@opkspzoo.eu

Prosimy o umieszczenie klauzuli dotyczącej 
zgody na przetwarzanie danych osobowych:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych przez OPK Sp. z o.o. w celu i zakre-
sie niezbędnym dla celów rekrutacji (zgodnie 

Ozorkowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. 
poszukuje osoby zainteresowanej pracą 

na stanowisku 
Mistrz stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej

z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie 
danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 
1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Par-
lamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/
WE (RODO))

Informujemy, że skontaktujemy się z wybra-
nymi kandydatami.

Latem tego roku zostanie przebudo-
wana ul. Westerplatte w Ozorkowie. 
Koszt inwestycji wynosi 750 tys. zł. 
Zakres prac obejmuje wymianę pod-
budowy i ułożenie nowego asfaltu na 
jezdni, budowę chodnika z kostki bru-
kowej, krawężników i miejsc postojo-
wych. Droga zostanie zmodernizo-
wana 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 państwa; 
w listopadzie minionego roku inwestycja 
znalazła się na liście wniosków zatwier-

dzonych przez wojewodę łódzkiego do 
dofinansowania w ramach programu 
Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infra-
struktury Drogowej na lata 2016 – 2019. 
W maju tego roku wojewoda Zbigniew 
Rau oficjalnie poinformował o przyzna-
niu dofinansowania, a umowa została 
podpisana w czerwcu. 

19 czerwca rozstrzygnięto przetarg na 
wykonanie inwestycji; spośród 4 ofert 
wybrano firmę Hydrobud z Kutna, na 
28 czerwca zaplanowano podpisanie 
umowy z wykonawcą, po czym wyko-
nawca niezwłocznie przystąpi do prac 
budowlanych.

Przypomnijmy, w 2018 r. w ramach 
Budżetu Obywatelskiego na ul. Wester-
platte miały powstać dodatkowe miejsce 
postojowe, a koszt zadania oszacowano 
na 93 tys. zł., jednak rok temu okazało 
się, że można przebudować komplek-
sowo całą ulicę dzięki dofinansowaniu 
z budżetu państwa. W związku z tym 
burmistrz Jacek Socha złożył wniosek o 
dofinansowanie, a wojewoda pozytyw-
nie ocenił projekt.

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

Spotkanie informacyjne dot. rozsze-
rzonego programu Rodzina 500+ 
odbędzie się 24 czerwca o godzinie 
13:30 w Ozorkowie na targowisku 
miejskim (ulica Starzyńskiego 4/6). 
W spotkaniu weźmie udział woje-
woda łódzki Zbigniew Rau.

- Drodzy Państwo! Mieszkańcy 
Ozorkowa i okolic! Już 1 lipca 2019 
r. program Rodzina 500 plus zacznie 
funkcjonować w rozszerzonej for-
mule: świadczenie wychowawcze 
będzie przysługiwało na wszystkie 
dzieci, bez względu na dochody ro-
dziny. W poniedziałek, 24 czerwca 
inaugurujemy akcję informacyjną 
poświęconą programowi 500+. Wo-

jewoda łódzki Zbigniew Rau wraz 
z urzędnikami Łódzkiego Urzędu 
Wojewódzkiego przyjadą do miasta 
Ozorków, aby spotkać się z miesz-
kańcami i poinformować Państwa o 
wszystkich zmianach w programie 
500+ oraz pomóc w wypełnianiu 
wniosków w formie elektronicznej. 
Zapraszamy! Chcemy, aby mieli 
Państwo pełną wiedzę na temat 
tego jak złożyć wniosek i kiedy 
trafi do Państwa wsparcie – mówi 
Mateusz Pali, doradca wojewody.

Od 24 czerwca do końca lipca spe-
cjalne busy wojewody będą docierać 
do wszystkich gmin w województwie 
łódzkim!

Przebudowa ul. westerplatte Wojewoda w Ozorkowie
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Wakacje to okres, 
gdy do biblioteki 

zagląda się rzadziej. Różne są 
pomysły, aby takie miejsca 
wciąż były atrakcyjne. Przy Miel-
czarskiego można na przykład 
poczytać książkę na leżaku na 
świeżym powietrzu. 

Latem odpoczynek przy ulubio-
nej książce i to w pozycji półleżącej 
wydaje się dobrą koncepcją. Przed 
biblioteką ustawione zostały leża-
ki i stolik. W upalne dni odwie-
dzający letnią czytelnię mogą 
liczyć na chłodny napój. Czytanie 
książek w takich okolicznościach 
jest samą przyjemnością. 

- Nasi czytelnicy chwalą sobie 
letnią czytelnię. Spotkaliśmy się 

Organizator plano-
wanego zjazdu food 

trucków, Maciej Naskręt, odwołał 
imprezę zaplanowaną w dn. 29 – 
30 czerwca. 

„Zainteresowanie było zbyt małe 
wśród właścicieli food trucków” – na-
pisał do redakcji oraz urzędu miasta. 

W urzędzie miasta zaskoczenie. 
- Jesteśmy zdziwieni taką infor-

macją – mówi Izabela Dobrynin, 

rzecznik burmistrza. - To nie jest 
profesjonalne podejście organi-
zatora, który najpierw informuje 
magistrat o swoich zamierzeniach, 
aby za kilka dni kompletnie zmienić 
nastawienie. Mieszkańcy z pewno-
ścią będą bardzo zawiedzeni. 

To prawda. Informacja o „Festi-
walu smaków” na pl. Jana Pawła 
II spotkała się z pozytywnym 
odbiorem. 

Jacek Kałużny, po-
dob n ie  j a k  in n i 

mieszkańcy ul. Traugutta, nie 
może doczekać się gruntownej 
modernizacji rowu burzowego 
„Przekora”. Nawet po niewielkich 
opadach deszczu rów się zapycha. 
Woda zalewa działki lub przez 
wiele dni zalega w rowie. Fetor 
jest nie do wytrzymania. 

- Rozmawiałem ostatnio w tej spra-
wie z sekretarzem urzędu miasta. Obie-
cał, że zajmie się problemem – słyszymy 
od J. Kałużnego. - Mam nadzieję, że 
dotrzyma słowa. Uciążliwości związa-

W roku szkolnym 2018/2019 po raz 
ostatni świadectwa odebrali gim-
nazjaliści; uroczystość zakończenia 
roku szkolnego dla uczniów III kl. 
gimnazjum i VIII kl. szkoły pod-
stawowej odbyła się 19 czerwca w 
Szkole Podstawowej nr 2. Podczas 
uroczystości burmistrz Jacek Socha 
wręczył nagrody i dyplomy najlep-
szym uczniom. 

Zakończenie roku 
szkolnego było nie 
tylko pożegnaniem z 
uczniami klas ósmym 
i gimnazjalnych, ale 
też z dyrektor szkoły 
– Ewą Skrupską, która 
po wielu latach pracy 
na tym stanowisku 
odchodzi na emery-
turę.

19 czerwca, w środę, 
szkolne mury opuścili 
uczniowie miejskich 
szkół podstawowych 
w Ozorkowie, wśród 
nich m.in. uczniowie 

Mieszkańcy zatykają nosy

Jacek kałużny przy rowie burzowym „Przekora”

ne z tym niedrożnym rowem są bardzo 
duże. Tak się składa, że rów przebiega 
przez wiele działek. Ludzie chcieliby 
odpocząć w ogródku, ale niestety nie 
mogą. Po opadach deszczu z rowu wy-
lewa woda. Wiadomo, że jak stoi przez 
dłuższy czas, to zaczynają się procesy 
gnilne. W ogródku trzeba zatykać nos. 
Nie wspomnę już nawet o chmarach 
komarów. 

Mariusz Ostrowski, sekretarz 
miasta, potwierdza, że rozmawiał z 
panem Jackiem o rowie „Przekora”.

- To szczególny rów burzowy, 
bowiem wlewa się do niego znaczna 

ilość wody z kanalizacji deszczowej. 
Rów obsługuje osiedla nie tylko z 
Traugutta, ale m.in. z placu Jana 
Pawła II czy też ul. Wyszyńskiego – 
mówi M. Ostrowski. - W tym roku 
nie ma szans na generalny remont. 
Mamy zbyt dużo zadań inwesty-
cyjnych. Jednak mogę obiecać, że 
poproszę pracowników urzędu, 
aby określili jaki jest zakres prac 
związanych z tym rowem. Na 
pewno wykoszona zostanie trawa 
i jeśli będzie trzeba, to w najbardziej 
zamulonych miejscach wybrany 
zostanie piach. 

Czy w przyszłym 
roku rów „Przekora” 
zostanie gruntownie 
zmodernizowany?

- Trzeba by kom-
pleksowo zająć się pro-
blemem. Najlepszym 
rozwiązaniem byłoby 
pogłębienie rowu i 
ułożenie nowych krę-
gów betonowych a na-
stępnie zakrycie rowu. 
Na ten cel potrzeba 
znacznych środków.

(stop)

Festiwalu smaków nie będzie

cZytanie na leżaKu 

książki można poczytać na 
ustawionych przed bibliotekę 
leżakach 

- To było przeżycie. Piękne 
krajobrazy i wspaniała 
atmosfera – mieszkańcy 
chwalą sobie spływ kajakowy, 
który po raz pierwszy został 
zorganizowany w naszym 
regionie po rzece Bzurze. Trasę 
od Orszewic do Siemienic (około 
12 km rzeki) w 18 kajakach 
pokonało kilkadziesiąt osób, 
w tym dzieci. Organizatorzy 
zapowiadają, że spływy będą 
kontynuowane. 

nareszcie wakacje!

trzecich klas SP5. To 
dla nich pożegnanie 
ze szkołą przy ul. Ko-
narskiego, w której od 
lat uczą się dzieci z klas 
I – III. 

18 czerwca, we wto-
rek, świadectwa ukoń-
czenia ósmej klasy, a 
tym samym szkoły 
podstawowej, odebrali 
uczniowie SP4. Najlep-
si otrzymali nagrody 
i listy gratulacyjne z 
rąk burmistrza Jacka 
Sochy i dyrektor Kry-
styny Ewiak. 

Pionierski spływ po Bzurze

swoją ulubioną pozycję. To nie 
jest oferta dla leniwych – mówi z 
uśmiechem bibliotekarka. - Zupeł-
nie inny jest odbiór książki, gdy 
ktoś nam ją czyta. Oczywiście, 
gdy przyjdą rodzice z dziećmi 
lub dziadkowie z wnuczkami, to 

też książkę z przyjemnością im 
przeczytam. 

Już niedługo na ogrodzeniu 
biblioteki mają zawisnąć duże 
arkusze z wypisanymi frag-
mentami najpopularniejszych 
książek. To kolejny pomysł na 
bibliotekę otwartą, nowoczesną 
i przyjazną. 

(stop)

już z sytuacją, że niekoniecznie 
trzeba na leżakach usiąść z książ-
ką, bo mieszkańcy korzystają z 
tego miejsca, aby po prostu się 
zrelaksować i porozmawiać. To do-
brze, że biblioteka jest odbierana w 
ten sposób. Staramy się stworzyć 

atrakcyjną ofertę – słyszymy od 
pani Justyny, która od niedawna 
wciela w życie nowy pomysł. 

Jaki? To czytanie książek doro-
słym. Przyzwyczailiśmy się już 
do czytania dzieciom, jednak taka 
propozycja skierowana do osób 
pełnoletnich jest dość zaskakująca. 

- W każdy poniedziałek, o godz. 
17, czytam książki. Można wybrać 
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Ozorków

Ozorków

Ozorków

Gm. Ozorków

Wszędzie go pełno: na trawni-
kach, w parkach, na chodnikach 
i parkingach! Przyczepia się do 
wszystkiego – zwłaszcza do ciem-
nych ubrań. Czy wywołuje objawy 
alergii i uczulenia? 

Biały puch pochodzi z topoli. To 
nasiona tego drzewa, „opakowane” 
w puch, który pozwala im latać i w 
ten sposób „rozsiewać się” w okolicy. 
Biały puch jest bardzo uciążliwy: 
osiada na chodnikach i trawnikach, 
ale też na samochodach i – co najgor-
sze – ciemnych ubraniach!

Trwa sezon pylenia traw i roślin, 
które powodują alergie. Czy topole 
zaliczają się do tej grupy, a kontakt z 
białym puchem może mieć negatyw-

topolowy puch

Puch na drodze w pobliżu dworca 
PkP w ozorkowie 

ne konsekwencje?
Nasiona topoli, ani otaczający je 

puch, nie uczulają. Bywają uciążliwe, 
ale nie powodują objawów alergii. 
Podrażnienia dróg oddechowych 
zdarzają się wtedy, gdy topole kwitną, 
ale ten etap – już za nami.

(stop)

Polskie spółki górni-
cze nie obniżyły cen 

węgla, tak jakby można się było 
spodziewać. Już od dawna nie 
było takiej sytuacji, aby w okresie 
wakacyjnym cena węgla była prak-
tycznie na takim samym poziomie, 
jak zimą. Niektóre składy, aby nie 
zniechęcić klientów, zdecydowały 
się na promocje kosztem własnej 
marży. 

- Tak szczerze mówiąc, to nie pa-
miętam, aby w okresie letnim ceny 
węgla nie spadały – mówi Dariusz 
Szpakowski, prezes GS w Ozor-

Wójt Tomasz Ko-
morowski apeluje: 

- „Przed nami dni z bardzo wysokimi 
temperaturami. Utrzymujące się upały 
powodują bardzo duże zużycie wody. 
Apelujemy do mieszkańców naszej gmi-
ny oraz osób odwiedzających swoje nie-
ruchomości w celach rekreacyjno - wy-
poczynkowych o zużywanie wody tylko 
do celów socjalno-bytowych oraz dla 
zwierząt domowych i gospodarskich.  
W najbliższych dniach zapowiadanych 
upałów ograniczmy do minimum 
zużycie wody do innych celów np. 

kowie. - Kopalnie chcą generować 
zyski i dlatego nie zdecydowały się na 
letnią obniżkę. Na naszym składzie 
niektóry asortyment sprzedajemy w 
promocyjnych cenach, ale kosztem 
marży. Taka promocja objęła ekogro-
szek, węgiel kostkę i orzech. Obni-
żyliśmy ceny o 40 zł na każdej tonie. 

Jeżeli spółki górnicze obniżyłyby z 
kolei ceny węgla, wówczas ponownie 
mogłyby zacząć przynosić straty. W 
2018 roku średnie koszty wydobycia 
(licząc kopalnie najlepsze i najgorsze) 
wyniosły w Polskiej Grupie Górniczej 
285 zł na tonę, a więc dużo powyżej 

dawno tego nie było. nie ma letnich obniżek

Prezes D. Szpakowski zdecydował się na promocje niektórego 
asortymentu

ostatnich cen węgla na Zachodzie. 
Ubiegłoroczna średnia cena sprze-
daży z PGG wyniosła natomiast 
311 zł i - jak można wywnioskować 
z trendu pokazywanego w danych 
Agencji Rozwoju Przemysłu - na 
początku tego roku jeszcze wzrosła. 
Polski węgiel stał się więc ostatnio 
droższy od importowanego. Nawet 
wysokie ceny węgla nie zmieniły 
istotnie sytuacji polskiego górnictwa. 
Wciąż część kopalń generuje straty 
– jak choćby kopalnia Brzeszcze, 
do utrzymywana której zmuszony 
został koncern energetyczny Tauron. 
W dodatku, pomimo wzrostu liczby 
pracowników, wydobycie w wielu 
istniejących kopalniach spada. W 
lutym i grudniu produkcja węgla 
kamiennego w Polsce była najniższa 
od… drugiej wojny światowej. W 
efekcie coraz więcej „czarnego złota” 
i tak musimy importować. Import 
węgla kamiennego do Polski w 2018 
r. wyniósł 19,68 mln ton. Węgiel im-

portowano głównie z Rosji. 
Na składzie GS w Ozorkowie wę-

giel kostka „Bobrek” kosztuje 1020 zł 
za tonę. Tańsza jest kostka z „Piasta”, 
„Ziemowita” - 870 zł/tonę. Kostka 
„Wujek”, „Marcel”, „Jankowice” kosz-
tuje 920 zł/t. 

Najdroższy orzech (940 zł/t) to 
„Piekary” i ‘Bobrek”, z kolei najtańszy 
to orzech z „Piasta” i Ziemowita” - 
780 zł/t. 

Najdroższy ekogroszek (workowa-
ny) to Skarbek „Piekary” - 1170 zł/t. 

(stop)

Oszczędnie z wodą
podlewania trawników i ogródków, 
napełniania ogrodowych basenów, 
czy też do mycia swoich samochodów. 
Dla wspólnego dobra prosimy o zgła-
szanie wszystkich przypadków niele-
galnego poboru wody z hydrantów.  
Musimy być również przygotowani na 
wystąpienie czasowych spadków ciśnie-
nia w sieci wodociągowej. Mogą być to 
sytuacje sporadyczne, ale możliwe jeśli 
duży pobór wody będzie się utrzymy-
wał. Obecnie stacje uzdatniania wody 
pracują w określonych porach dnia na 
maksymalnych wydajnościach”.

płoną śmieci 
W taką pogodę wystarczy 
wrzucony do kontenera nie-

dopałek papierosa, aby momentalnie roz-
przestrzenił się ogień w pojemniku. Coraz 
częściej dochodzi w mieście do pożarów 
kontenerów. Niedawno płonęły śmieci przy 
ul. Lotniczej. Na szczęście szybka akcja stra-
żaków zapobiegła większemu pożarowi. 

Kierowcy mogą spo-
dziewać się utrudnień 

w zaparkowaniu auta przed Miejskim 
Ośrodkiem Kultury. Trwają prace zwią-
zane z przebudową sieci wod. - kan. 
Parking został rozkopany na znacznej 
powierzchni. Inwestor pochodzi ze 
Zgierza i – jak się dowiedzieliśmy – jest 
z branży odzieżowej. Przed ośrodkiem 
kultury stanąć ma pawilon handlowy. 

inwestycja przed ośrodkiem 
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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

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

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

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 Grabów

Mechanik
Wykształcenie zasadnicze 
mechaniczne
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

Brygadzista produkcji
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

Elektryk – automatyk
Wykształcenie zasadnicze 
elektryczne
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 maszyn
Wykształcenie podstawowe, 
mile widziane średnie techniczne, 
umiejętność obsługi maszyn 
i narzędzi ręcznych, wysoki 
poziom odpowiedzialności, 
mile widziane wózki widłowe i 
suwnice, staż pracy w zawodzie 
operatora maszyn  
BORGA Sp. z o.o. w Gdańsku 
Oddział w Górze Św. Małgorzaty
ul. Azymutalna 9, 
80-295 Gdańsk
Tel: 601-622-430
Miejsce pracy: Góra Świętej 
Małgorzaty 92, 99-122 Góra 
Świętej Małgorzaty

Mechanik samochodowy
Wykształcenie zawodowe 
mechaniczne, chęć do pracy, 
zaangażowanie
Nowa Fabryka Polska sp. z o.o., 
sp. k.
Ul. Tuwima 53
90-025 Łódź
Tel: 601-287-327
Miejsce pracy: Janków 17,  
99-100 Łęczyca

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

Kupię niedrogo butlę gazową 11 kg. 
Tel.: 503-826-051

Sprzedam spawarkę 220 + 360v oraz 
rower elektryczny. Tel.: 502-851-180

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 własnościowe 
M4 o pow. 60,67 mkw, parter w 
Ozorkowie lub zamienię na M3 wła-
snościowe 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 Ozor-
kowie. Tel.: (42) 277-25-94

Sprzedam działkę budowlano-pro-
dukcyjną przy trasie Gostków-Pod-
dębice w miejscowości Tur. Tel.: 
603-044-492
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Przy opalaniu, nawet przy zachowa-
niu środków bezpieczeństwa może 
dojść do poparzenia skóry. Te proste 
sposoby pomogą złagodzić ból i 
podrażnienia:

Aloes - używanie preparatu z 
wyciągiem z aloesu nie tylko ukoi 
ból, ale także nie zawiera żadnych 
toksycznych substancji, które mogą 
wywołać alergię. Ocet, kefir, chude 
mleko - przeciwdziałają pieczeniu, 
zmniejszają ból. Te sposoby znane 

są naszym matkom i babciom, uwa-
żane są za wyjątkowo skuteczne. 
Warto jednak nakładać podobne 
specyfiki w domu. Ich nieprzy-
jemny zapach może skutecznie 
odstraszać. 

Lekkie, luźne ubrania - w momen-
cie, gdy skóra jest podrażniona należy 
unikać noszenia obcisłych (przede 
wszystkim syntetycznych) ubrań, 
ponieważ powodują nieprzyjemne 
pieczenie. Poparzone ciało nie powinno 
się z niczym stykać. 

Agrest to owoc, którego właściwości i wartości odżywcze powinny docenić zwłaszcza osoby, które skarżą się na zmęczone oczy. Agrest jest bowiem skarbnicą luteiny, która wspomaga pracę narządu wzroku. Poza tym agrest zawiera liczne witaminy i składniki mi-neralne, dzięki którym wykazuje inne działanie zdrowotne, np. koi nerwy. W składzie agrestu znajduje się sporo magnezu oraz witamin z grupy B, które wspomagają układ nerwowy, poprawiają pamięć i koncentrację oraz łagodzą objawy stresu.

Grejpfruty warto włączyć do 
swojej diety. Są pomocne przy 
odchudzaniu – przede wszystkim 
grejpfruty są niskokaloryczne, 
dodatkowo przyśpieszają prze-
mianę materii, ułatwiają spalanie 
tłuszczów i oczyszczają organizm, 
co opóźnia proces starzenia. 

Grejpfruty wspomagają też ser-
ce – poprzez obniżanie poziomu 
cholesterolu i ciśnienia tętniczego, 
a także przeciwdziałają miażdżycy. 
Dodatkowe badania wykazały, że 
czerwone grejpfruty są skuteczniej-

sze niż inne odmiany w normali-
zacji poziomu lipidów, mają także 
najwięcej likopenu i karotenoidów, 
które są silnymi przeciwutleniacza-
mi, chronią przed miażdżycą, no-
wotworami i przedłużają młodość.

Inne właściwości grejpfruta
Polecane są w czasie ciąży – 

głównie ze względu na to, że za-
wierają sporo kwasu foliowego, 
który wpływa na prawidłowy 
rozwój płodu, a w szczególności 
jego układu nerwowego. Poza tym 
pomaga zwalczyć anemię ciążową.
Grejpfruty są dozwolone podczas 
cukrzycy ciążowej, gdyż mają niski 
indeks glikemiczny.

Mają korzystny wpływ na 
cerę – a wszystko ze względu 
na zawartość witaminy C oraz 
kwasów owocowych. Grejpfru-
ta poleca są przede wszystkim 
do skóry tłustej i trądzikowej, 
gdyż reguluje on nadmiar se-
bum oraz zamyka pory. Owoc 
ten świetnie radzi sobie także  z 
przebarwieniami, gdyż rozjaśnia 
je. Grejpfrut idealnie sprawdzi 
się do przyspieszania gojenia 
stanów zapalnych, ran czy też 
zmian trądzikowych. 

Jagoda czarna na problemy z jelitami

Agrest jest dobry na wzrok

Spożywanie suszonych owoców 
pomaga zwalczyć biegunkę, z kolei 
świeże owoce wskazane są przy 
zaparciach. Obecność garbników 
i pektyn w soku oraz naparze 
wpływa na uszczelnienie błony 
śluzowej żołądka, neutralizowanie 
szkodliwych produktów prze-
miany materii oraz spowalnianie 
ruchów robaczkowych jelit. Sok 
z jagód wychwytuje z organizmu 
wszelkie toksyny, więc jest uzna-
wany za antidotum na zatrucia. 
Liście zaś działają bakteriobójczo i 
przeciwzapalnie przy problemach 
układu pokarmowego. 

grejpFrut wŁaŚciwOŚci 
ZDrOwOtne i ZastOsOwanie

Odżywcza maseczka do twarzy
Składniki: 1/2 grejpfruta, 1/2 szklanki jogurtu naturalnego
W małej miseczce zmieszaj sok z połówki grejpfruta z 1/2 szklanki 
jogurtu naturalnego. Nałóż maskę na oczyszczoną cerę i pozostaw na 
10 minut. Następnie spłucz ją ciepłą wodą, a w twarz wklep ulubiony 
krem nawilżający. Zabieg powtarzaj raz w tygodniu. 

jak leczyć oparzenia po opalaniu?

ZRóB TO KONIECZNIE
Podrażnioną słońcem skórę rów-
nie skutecznie ukoją aloesowe 
kostki prosto z zamrażarki!
Jak je przygotować? Przede 
wszystkim potrzebujesz opako-
wanie żelu aloesowego - im wyż-
sza zawartość procentowa aloesu, 
tym lepiej. Napełnij nim klasyczne 
foremki do kostek lodu i poczekaj 
kilka godzin, aż zamarzną. Gdy będą gotowe, przełóż je do woreczka 
strunowego i trzymaj w pogotowiu w zamrażarce.

Białko jajek
Surowe białko jaja kurzego zawiera 

cystatynę, która hamuje stany zapalne, 
i enzym zwany lizozymem, który 
posiada właściwości bakteriobójcze i 
antywirusowe. W związku z tym obie 
substancje mają działanie podobne do 
działania antybiotyku i przyśpieszają 
proces gojenia się ran. Wysmaruj gazę 
surowym, schłodzonym kurzym biał-
kiem, a następnie przyłóż do oparzonej 
skóry.

Zdejmij okład po 15 minutach. Mo-
żesz także ubić białko i powstałą pianę 
nałożyć na podrażniony naskórek.

Puree ziemniaczane
Sok ze świeżych ziemniaków zawie-

ra substancję o działaniu zbliżonym do 
atropiny, dzięki czemu błyskawicznie 
łagodzi ból i zapobiega powstawaniu 
pęcherzy. Ponadto krochmal zawarty 
w tych warzywach chroni skórę przed 
podrażnieniami. Papkę lub plasterki 
ziemniaka przyłóż do oparzonej skóry 
i przykryj gazą. Zdejmij okład po ok. 30 

minutach. Alternatywą dla surowych 
ziemniaków jest mąka ziemniaczana 
zmieszana z wodą. 

Kąpiel z mąki owsianej
Aby złagodzić oparzenia słoneczne, 

weź kąpiel z mąki owsianej. Zawiera 
ona beta-glukan – związek chemiczny, 
który poprawia funkcje ochronne skó-
ry i zapobiega utracie wody z jej głęb-
szych warstw. Wystarczy do wanny 
letniej wody wsypać kilka łyżek mąki. 

Zaskakujący sposób na odstraszenie komarów
Często gryzą cię komary? To 
lato może być dla ciebie szcze-
gólnie uciążliwe. Duża liczba 
insektów to skutek obfitych 
opadów i wysokiej tempera-
tury. Jeśli nie możesz opędzić 
się od tnących ciało owadów, 
zapewne zainteresuje cię trik, 
który Meksykanie stosują od 
lat. Wypróbowała go austra-
lijska dziennikarka, Vanessa 
Brown. Jak twierdzi - dzięki 
niemu komary zniknęły bez 
śladu. 
Sposób na komary zobaczyła 
w Meksyku. “Ten trik może ura-
tować twoją skórę” - twierdzi. 
O jego mocy przekonała się w 
jednej z restauracji w miasteczku 
Miraflores. “Gdy temperatura 
osiągnęła 25 stopni, a powietrze 
było bardzo wilgotne,moja skóra 
zmieniła się w posiłek dla koma-
rów” - wspomina. Wokół sły-
chać było złowrogie bzyczenie. 
Wszystko ucichło, gdy Vanessa 
Brown dotarła do restauracji w 
Miraflores. “Wokół było mnóstwo 
kałuż, misek z wodą dla bezdom-

nych psów. Ale komarów nie było” 
- opisuje dziennikarka.
Na stołach lokalu kobieta dostrze-
gła, coś czego nigdy jeszcze nie 
widziała - płonące pomarańcze 
ozdobione goździkami. Począt-
kowo sądziła, że to miejscowe 
ozdoby. Tymczasem okazało się, 
że to one trzymają komary na 
bezpieczny dystans. Wystarczyło 
w przeciętą na pół pomarańczę 
wbić goździki, skropić alkoholem 
i zapalić. Zapach, który zaczął 
wydzielać owoc ( jak twierdzi 
dziennikarka - bardzo przyjemny) 
zamaskował woń ludzkiej skóry i 
dwutlenku węgla, które tak wabią 
komary.
Właściciel restauracji, w której do 
odstraszania komarów stosuje się 
płonące pomarańcze twierdzi, że 
sposób ten sprawdza się od lat. 
Tymczasem zapytany przez dzien-
nikarkę naukowiec, dr Cameron 
Webb z Uniwersytetu w Sydney, 
jest zdania, że domowe sposoby 
wprawdzie zmniejszają liczbę 
komarów w otoczeniu, jednak nie 
zapewniają pełnej ochrony. 

zapach pomarańczy i goździków 
odstrasza komary
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ciekawie i na wesoło

Kubeczkowe granie psie zakupy tramwaje od hyundaia

Moda 
zaskakuje

U księdza 
za płotem

Poranek po 
imprezie

lepsza 
taka, niż 
żadna

Ustanawianie rekordu odbyło się na terenie Szkoły Pod-
stawowej im. gen. Tadeusza Kościuszki w Zieleniu. Całe 
przedsięwzięcie zorganizowano w ramach I Gminnego 
Dnia Dziecka. Rekord prowadziła sama dyrektor szkoły 
w Zieleniu – Sabina Topij-Brylińska. Atmosfera była wspa-
niała, a wszyscy uczniowie dokładnie znali sekwencję 
ruchów niezbędnych do zagrania popularnej piosenki 
na kubeczkach. Obecna na miejscu sędzina Biura Rekor-
dów czuwała nad całym rekordowym przedsięwzięciem 
i zweryfikowała, czy wszystkie osoby biorące udział w 
rekordzie grają równo i rytmicznie. We wspólnym graniu 
udział wzięło dokładnie 448 osób i taki też wynik trafił 
oficjalnie na karty Księgi Rekordów Polski. 

Dzięki AI i technologii rozpoznawania twarzy psy mogą 
robić zakupy on-line. Pet-Commerce to internetowy sklep 
brazylijskiej sieci Petz, w którym dzięki połączeniu techno-
logii rozpoznawania twarzy oraz sztucznej inteligencji pies 
może kupić swoje ulubione produkty. Wystarczy ustawić 
kamerę internetową na pysk zwierzęcia. Gdy tylko AI wy-
kryje produkt, który podczas przewijania strony wywołał 
u psa duże zainteresowanie, zostaje on automatycznie 
dodany do koszyka. Produkty z witryny pogrupowano w 
3 kategorie: kości, zabawki, piłki. Poziom zainteresowania 
psa jest prezentowany za pomocą ikonek w kształcie kości. 
Witryna przekazuje też ludziom zalecenia, co zrobić, by 
czworonogowi jak najłatwiej było robić zakupy. Zakup 
jest dokonywany po potwierdzeniu przez właściciela i 
wprowadzeniu niezbędnych danych. 

Największy w Polsce kontrakt na dostawę tramwajów zo-
stał podpisany. Umowa opiewa na 213 nowych pojazdów, 
za które stolica zapłaci 1,825 mld zł netto. To największy 
kontrakt tramwajowy w Polsce. uroczystości podpisania 
umowy wzięli udział ambasador Republiki Korei w Polsce 
Mira Sun, prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, prezes 
spółki Tramwaje Warszawskie Wojciech Bartelski oraz 
dyrektor generalny Hyundai Rotem Geon Yong Lee. Ten 
ostatni powiedział: “Traktujemy Polskę jako miejsce długo-
terminowego rozwoju. Otworzymy w Warszawie oddział 
działający w całej Europie, będziemy dążyli do pozyskania 
nowych zamówień”. 

Jeest!
W końcu 
chłodno!


