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Łęczyca

Łęczyca

Łęczyca

W planowanych na 10 i 11 paź-
dziernika Dniach Pamięci poświę-
conych profesorowi Wacławowi 
Felczakowi swój udział zapo-
wiedziała ambasador Republiki 
Węgierskiej, Orsolya Zsuzanna 
Kovacs.

Zgodnie z ustaleniami dotyczą-
cymi organizacji październikowych 
Dni Pamięci poświęconych history-
kowi, profesorowi Wacławowi Fel-
czakowi, starosta łęczycki, Janusz 
Mielczarek we współpracy z burmi-
strzem miasta Łęczyca, zaprosili do 
udziału w uroczystości oraz objęcia 
honorowym patronatem Ambasa-
dor Republiki Węgierskiej. W od-
powiedzi nadesłanej z Ambasady 
Węgierskiej czytamy:

„Serdecznie dziękuję za zaprosze-
nie. Wiadomość o planowanych wy-
darzeniach uświetniających pamięć 
profesora przyjęłam z nieukrywaną 
radością. Wacław Felczak jest jedną 
z postaci – symboli przyjaźni pol-
sko-węgierskiej a zwłaszcza walki 
o demokrację naszych państw w 
końcu ubiegłego wieku. Cieszę się 
ogromnie, gdyż jako chrześnica 
profesora miałam okazję poznać go 
zupełnie z innej strony – nie tylko 
jako patriotę, opozycjonistę, dzia-
łacza politycznego, wybitnego na-
ukowca, lecz przede wszystkim jako 
człowieka o wielkim sercu. Czuję 
wielką satysfakcję, że dziś jego po-
stać i działalność, którą prowadził, 
mimo represji władz komunistycz-
nych, jest coraz szerzej znana i w 
Polsce, i na Węgrzech. Propozycję 
objęcia planowanych Dni Pamięci 
honorowym patronatem przyjmuję 
z wielkim zadowoleniem.”

(mku)

W radzie miejskiej gru-
pa 7 radnych utworzyła 

klub o nazwie  „Łęczyca jest 
najważniejsza”. O nowej formacji 
poinformowano na ubiegłotygo-
dniowej sesji.

- Członkostwo w klubie po-
twierdziło siedmiu radnych: 
Zofia Wodzyńska, Katarzyna 
Jeleńska, Zbigniew Lizak, Mi-
chał Witkowski, Karol Zieliński, 
Zenon Koperkiewicz i ja - mówi 

szefowa klubu, radna Agata 
Szkop. - Jesteśmy nastawieni na 
szeroko rozumianą współpracę 
z burmistrzem i pozostałymi 
radnymi. Chcemy działać, żeby 
mieszkańcom było lepiej, tak 
rozumiemy rolę radnego. Siedem 
głosów to nie jeden, wszyscy 
zgodnie uważamy, że występując 
jako klub możemy osiągnąć wię-
cej w działaniu na rzecz ludzi.

(zz)

W środę po zakoń-
czeniu handlu, tzw. 

wystawki, część niesprzedanego 
towaru wylądowała pod ogro-
dzeniem placu zabaw. Śmieci 
tego samego dnia zostały zabra-
ne przez pracowników Zieleni 
Miejskiej, ale niesmak pozostał. 

Strażnicy miejscy z Łęczycy 
ustalili, kto jest odpowiedzialny za 
pozostawiony bałagan. 

- Od świadka dowiedzieliśmy się, 
skąd pod placem zabaw pojawiła 
się sterta gratów. To niesprzedany, 
małowartościowy towar po handlu 
„wystawkowym”. Ustaliliśmy już kto 
zrobił ten bałagan. Podejmiemy dalsze 
czynności w tej sprawie. Najpewniej 
zostanie nałożony mandat karny – in-
formuje Tomasz Olczyk, komendant 
SM w Łęczycy. - Nie można śmiecić w 
miejscach publicznych, to wykroczenie. 

Wyniki egzaminu 
ósmoklasistów w 

Łęczycy nie są najlepsze. Eg-
zaminy z języka polskiego 
i angielskiego wypadły na 
pół gwizdka a matematyka 
okazała się piętą achillesową 
łęczyckich ósmoklasistów. 
Szkoła Podstawowa nr 1 na 
tle pozostałych podstawówek 
w Łęczycy miała najsłabsze 
wyniki. 
Wyniki egzaminu ósmoklasisty:
Szkoła Podstawowa nr 1 
- język polski – 51%, 
- matematyka – 34,8%, 
- język angielski – 44,8%,
Szkoła Podstawowa nr 4 

- język polski – 63,6%, 
- matematyka – 42%, 
- język angielski – 62%,
Szkoła Podstawowa nr 3 
- język polski – 63%, 
- matematyka – 36%, 
- język angielski – 49%.

Egzamin kończący gimnazjum 
także nie wypadł dobrze. Średnia 
zdawalność z matematyki wśród 
ostatniego rocznika kończącego 
Łęczyckie gimnazjum wynosi 
zaledwie 26%. Pozostałe przed-
mioty: historia – 48%, język polski 
– 48%, przyroda – 39,9%, język 
Angielski – 53%, język angielski 
rozszerzony – 34%. 

(zz)

Radni miejscy, podczas sesji ab-
solutoryjnej jednogłośnie poparli 
działania burmistrza udzielając 
mu votum zaufania, akceptując 
sprawozdanie finansowe i głosu-
jąc za absolutorium dla włodarza 
miasta.

Podczas sesji nowymi elementa-
mi w tej kadencji samorządu były: 
przedstawienie raportu o stanie 
miasta oraz podjęcie uchwały w 
sprawie udzielenia wotum zaufania 
dla burmistrza, wprowadzonymi 
w ramach nowelizacji Ustawy o 
samorządzie gminnym. Uchwała 
została podjęta jednogłośnie – 14 
radnych na 14 obecnych było „za”. 
Innym, równie istotnym punktem 
obrad było udzielenie absolutorium 
za 2018 rok dla burmistrza miasta 
Łęczyca i w tym przypadku rada 
miasta również była jednogłośna 

– czternastu radnych głosowało za 
podjęciem uchwały.

Nie tak jednomyślna jak rada 
miasta była rada powiatu łęczyckie-
go podczas ostatniej sesji. Starosta 
Janusz Mielczarek otrzymał abso-
lutorium jednym głosem przewagi. 

W miarę upływu kadencji coraz 
bardziej zaznacza się podział w 
radzie powiatu. Zgodnie z obowią-
zującą procedurą udzielania absolu-
torium przewodniczący Sławomir 
Biniewicz otworzył dyskusję na 
temat przedłożonego raportu o sta-
nie powiatu za 2018 rok. Ponieważ 
nikt z radnych ani mieszkańców nie 
zadeklarował chęci zabrania głosu 
w debacie, przystąpiono do głoso-
wania projektu uchwały w sprawie 
votum zaufania dla zarządu. Gło-
sowanie poprzedziło przedłożenie 
wniosku komisji wspólnej.

- Podczas obrad komisji, 8 rad-
nych było za udzieleniem votum 
zaufania i 8 przeciwnych - mówił 
radny Zenon Dąbrowski.

Wynik głosowania podczas sesji 
był podobny, z tą tylko różnicą, że 
na sali było obecnych 17 radnych, z 
których 9 było za i 8 przeciwnych. 
Pozytywna opinia RIO w sprawie 
przedłożonego przez zarząd spra-
wozdania, nie przesądza, zdaniem 
radnego Zbigniewa Marczaka, o 
właściwym zarządzaniu i nadzorze 
nad szpitalem.

- Skład orzekający RIO nie doko-
nał oceny gospodarności i celowości 
wydatkowania środków a jedynie 
przeprowadził analizę matema-
tyczną sprawozdania - argumen-
tował radny. - Trudno akceptować 
zupełny brak nadzoru nad dzia-
łalnością szpitala przez ówczesny 

Zgierscy policjanci pod nadzorem 
prokuratury wyjaśniają okolicz-
ności wypadku, do którego do-
szło w piątek 28 czerwca. Około 
godz. 4.30 w miejscowości War-
szyce na drodze nr 702 w wyniku 
zdarzenia śmierć poniósł 18-letni 
mieszkaniec powiatu łęczyckiego.

To ogromna tragedia dla rodzi-
ny młodego człowieka. 18-latek, 
który dopiero rozpoczynał dorosłe 
życie poniósł tak nagłą, tragiczną 
śmierć. Pojawia się wiele pytań o 
okoliczności wypadku. Jak infor-
muje zgierska policja, ze wstępnych 

ustaleń wynika, że 18-latek kieru-
jący samochodem marki peugeot 
z nieznanych jak dotąd przyczyn 
jadąc od Zgierza w kierunku Woli 
Rogozińskiej zjechał na lewą stronę 
jezdni, wjechał do przydrożne-
go rowu, a następnie uderzył w 
drzewo. Na miejscu funkcjonariu-
sze pod nadzorem prokuratury 
przeprowadzili oględziny miejsca 
wypadku oraz pojazdu. Samochód 
został zabezpieczony do dalszych 
badań. Przeprowadzona będzie 
także sekcja zwłok 18-latka.

Burmistrz i starosta z absolutorium

zarząd, tym bardziej, że obecny 
wicestarosta był wówczas starostą.

Wynik głosowania nad udziele-
niem absolutorium był ponownie 
taki jak przy votum zaufania: 9 
osób za i 8 przeciwnych (Józef Mi-

kołajczyk, Tomasz Olczyk, Maria 
Królasik, Włodzimierz Lewandow-
ski, Zbigniew Marczak, Monika 
Twardowska, Sławomir Łuczak, 
Monika Galankiewicz).

(mku)

SP nr 1 najsłabsza

18-latek z powiatu 
łęczyckiego zginął na drodze

Węgierska 
ambasador 
w Łęczycy

„Łęczyca jest najważniejsza”

Po handlu bałagan przy placu zabaw

Nie będziemy tolerować takiego zacho-
wania, tym bardziej, że śmieciowisko 
było przy placu zabaw.

(zz)
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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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Gm. Łęczyca

Jedenaścioro nauczy-
cieli z wygaszone-

go z końcem roku szkolnego 
2018/2019 gimnazjum w Łęczycy 
musi pożegnać się z pracą w 
placówce przy ulicy Szkolnej. 
Ośmioro z nich może spać spokoj-
nie, będą pracować w łęczyckich 
podstawówkach. Przyszłość troj-
ga jest bardzo niepewna.

Reforma oświaty związana z 
likwidacją gimnazjów miała przejść 
bezproblemowo. Jak się okazało, nie 
wszędzie było to możliwe. Utrata 
pracy dla wieloletnich pracowni-
ków oświaty to duży problem.

- Zmiany kadrowe dotyczą Szko-
ły Podstawowej nr 1. W bieżącym 
roku szkolnym ostatni rocznik 
uczniów oddziałów gimnazjalnych 
zakończył edukację. W związku z 
tym, dyrektor SP nr 1 podjęła dzia-
łania zmierzające do zapewnienia 
zatrudnienia nauczycielom, którzy 

pracowali z gimnazjalistami. Udało 
się, po weryfikacji organizacji pracy 
szkół, zabezpieczyć zatrudnienie 
w pełnym wymiarze godzin dla 
ośmiu nauczycieli. Trzech peda-
gogów zostało przeniesionych do 
SP nr 4 i SP nr 3. Niestety, dyrektor 
SP nr 1 zmuszona była wystąpić 
o rozwiązanie stosunku pracy z 
trzema osobami. Burmistrz Paweł 
Kulesza podjął rozmowy ze starostą 
łęczyckim Januszem Mielczarkiem 
by ci nauczyciele od 1 września br. 
mogli być zatrudnieni w szkołach 
ponadpodstawowych – informuje 
Mateusz Kucharski z urzędu miej-
skiego w Łęczycy. - Aktualnie nie 
mamy informacji czy będzie to 
możliwe, gdyż rekrutacja do szkół 
średnich kończy się 25 lipca br.. Po 
tym terminie będziemy mieć pełną 
informację o możliwościach zatrud-
nienia tych pedagogów. 

(zz)

Od 20 do 23 czerwca na obiekcie 
MMKT – Łęczyca odbyła się XIV 
Edycja Ogólnopolskiego Turnieju 
Klasyfikacyjnego, Super-Seria 
Skrzatów – 12 lat, w ramach 
letniego kalendarza Polskiego 
Związku Tenisowego z Hono-
rowym Patronatem Grzegorza 
Schreibera, marszałka woje-
wództwa łódzkiego oraz burmi-

To miała być ru-
tynowa czynność, 

jaką policjanci ruchu drogowego 
wykonują na co dzień. Chodziło o 
wyeliminowanie z ruchu nietrzeź-
wego kierującego. Zatrzymanie 
rowerzysty, badanie alkomatem i 
dalsze procedury. W Lubieniu spra-
wa potoczyła się inaczej. Rowerzysta 
uciekał przed policjantem, doszło 
do szarpaniny, incydent wyjaśni 
prokuratura.

Ta interwencja odbiła się głośnym 
echem w regionie. Po szarpaninie z 
funkcjonariuszem KPP w Łęczycy, 
mieszkaniec Lubienia trafił do szpi-
tala. W dodatku, jego 86-letnia matka 
została zabrana przez policję, bo kijem 
uderzyła policjanta szarpiącego się z jej 
synem. Mieszkańcy Lubienia usłyszeli 
zarzuty, a 58-latek złożył zawiadomie-
nie na podjętą wobec niego interwencję.

O komentarz do sprawy poprosili-
śmy w łęczyckiej komendzie. Mł. asp. 
Agata Bierzyńska, p.o. oficera praso-
wego, opisuje całe zajście.

- 21 czerwca o godz. 9. 00 funkcjo-
nariusz Wydziału Ruchu Drogowego 
KPP w Łęczycy pełniąc służbę na 
terenie gminy Łęczyca zatrzymał 58 
- letniego nietrzeźwego rowerzystę, 
który swoim zachowaniem stwarzał 
zagrożenie na drodze. Zgodnie z 
wytycznymi dotyczącymi pełnienia 

służby na drodze przez policjantów 
dopuszczalne jest wykonywanie jej 
przez patrole jednoosobowe. Badanie 
wykazało w organizmie rowerzysty 
ok. promil alkoholu. Mężczyzna uciekł 
na teren swojej posesji nie wykonując 
poleceń policjanta a następnie uży-
wając siły usiłował zmusić funkcjo-
nariusza do odstąpienia od czynności 
prawnej. Do zdarzenia dołączyła 
86- letnia kobieta, która zaatakowała 
policjanta uderzając go kijem. Osoby 
te zostały zatrzymane w związku z po-
dejrzeniem popełnienia przestępstwa. 
Sytuacja obezwładniania szarpiącego 
się zatrzymanego nie miała miejsca 
w domu. Kobieta, która zaatakowała 
policjanta usłyszała zarzuty w dniu 
interwencji i została niezwłocznie tego 
samego dnia zwolniona. 58 – letniemu 
mężczyźnie udzielono pomocy me-
dycznej, którą wezwał interweniujący 
policjant. 26 czerwca 58 – letni mężczy-
zna, po opuszczeniu szpitala, usłyszał 
zarzuty zmuszenia funkcjonariusza 
do odstąpienia od czynności prawnej 
jak i jego znieważenia, do czego się 
przyznał. Przestępstwo to zagrożone 
jest karą nawet do 5 lat pozbawienia 
wolności. Dodatkowo, po tym jak 
usłyszał zarzuty sam złożył zawiado-
mienie. Dla zachowania obiektywizmu 
KPP w Łęczycy wystąpi o wyłączenie 
jej policjantów z prowadzonych czyn-

Koniec gimnazjum – koniec pracy

Tenisowy turniej w Łęczycy
strza miasta Łęczyca. W imprezie 
wzięła udział czołówka, młodych 
tenisistów z całego kraju.
Przedstawiamy zwycięzców turnieju:
Gra pojedyncza dziewcząt: - Zosia 
Biełus – Szczecin
Gra pojedyncza chłopców: - Piotr Ko-
walik – Elbląg
Gra podwójna dziewcząt: Nel Matusik / 
Aniela Odrobina – Węgrów / Łódź

Gra podwójna chłopców: Piotr Kowalik 
/ Jakub Jędryka – Elbląg / Radzionków

Interwencja budzi wątpliwości. 
Zajmie się nią prokuratura

ności. Materiały zostaną przekazane 
do prokuratury. Na tym etapie nie ma 
podstaw prawnych do zawieszenia 
funkcjonariusza – czytamy w komen-
tarzu przesłanym z KPP w Łęczycy.

(zz)

Między interweniującym policjantem 
a mieszkańcem Lubienia doszło do 
szarpaniny. Czy funkcjonariusz KPP w 
Łęczycy pobił 58-latka?
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3 lipca (środa) Łęczyca stanie się 
centrum kolarskich zdarzeń, a to za 
sprawą peletonu, który przemknie 
w ramach 30. Międzynarodowego 
Wyścigu Kolarskiego „Solidarności” 
i Olimpijczyków. II etap liczył będzie 
148 km, a nasze miasto jest lotnym 
finiszem trasy Zgierz-Kutno. 

 Międzynarodowy Wyścig Kolar-
ski „Solidarności” i Olimpijczyków 
to wydarzenie mające stałe miejsce w 
kalendarzu Międzynarodowej Unii 
Kolarskiej UCI i umieszczone jest w 
grupie najważniejszych imprez euro-
pejskich. W tym roku wyścig zostanie 
rozegrany w dniach 2-6 lipca. W 
tegorocznym Wyścigu przewiduje się 
około 120 uczestników, a kolarze ści-
gać się będą na drogach województw 
– łódzkiego, świętokrzyskiego, mazo-
wieckiego i podkarpackiego. Lotny 
finisz w Łęczycy zaplanowany jest na 
15:25 przez Plac Tadeusza Kościuszki.

Sponsorami organizacji wydarze-
nia na terenie Łęczycy są: Hurtap S.A. 
Urząd Miejski w Łęczycy, Bank Spół-
dzielczy Ziemi Łęczyckiej w Łęczycy 
oraz A. Machudera – autoryzowany 
dealer samochodów marki Škoda.

Bank Spółdzielczy 
„Ziemi Łęczyckiej” w Łęczycy
Bank Spółdzielczy Ziemi Łęczyc-

kiej w Łęczycy to Bank oparty wy-
łącznie o polski kapitał o 120  letniej 
tradycji działania. Na rynku lokal-
nym obecny od 1899 roku - dziś to 
instytucja finansowa oferująca Klien-
tom nowoczesne produkty i usługi 
bankowe. Łącząc tradycję  z nowo-
czesnością, współpracę z Klientami 
opiera na partnerstwie i zaufaniu.

Do korzystania z naszych usług 
zaprasza klientów indywidu-
alnych, podmioty gospodarcze 
i instytucje, rolników oraz jed-
nostki samorządu terytorialnego. 
Zapewnia przyjazną i profesjo-
nalną obsługę służąc radą i swoim 
doświadczeniem.

Od 2011 roku Bank Spółdzielczy 
„Ziemi Łęczyckiej” w Łęczycy jest 
zrzeszony w Spółdzielczej Grupie 
Bankowej z Poznania, jednym z 
dwóch działających na terenie Polski 
Zrzeszeń Banków Spółdzielczych.

HURTAP SA w Łęczycy
HURTAP SA jest firmą działającą 

od 29 lat na rynku farmaceutycznym. 
Działania firmy koncentrują się na 
dystrybucji produktów leczniczych 
i materiałów medycznych do aptek. 
HURTAP SA posiada rozwiniętą sieć 
dystrybucji z magazynami w Łęczy-
cy, Głogowie, Tychach, Gdańsku oraz 
Łomży. Siedziba firmy oraz główne 
centrum dystrybucyjne znajdują się w 
Łęczycy. Dysponując tak rozwiniętą 
siecią dystrybucji HURTAP SA do-
starcza leki do blisko 12 000 aptek na 
terenie całej Polski i posiada blisko 9% 
udziałów w obrocie hurtowym w Pol-
sce. Strategia firmy od zawsze opierała 
się na bardzo wysokich standardach i 
dążeniu do zaopatrzenia naszych klien-
tów w pełen asortyment w możliwie 
najkrótszym czasie. HURTAP SA jest 
spółką z polskim kapitałem a jej akcjo-
nariuszami jest ponad 400 właścicieli 
aptek aktywnie wspierających politykę 
spółki. Jest również akcjonariuszem 
Organizacji Polskich Dystrybutorów 
Farmaceutycznych. Największym 
kapitałem firmy są ludzie. Z grupą 
HURTAP związanych jest blisko 2000 
osób na terenie całej Polski. Firma po-
siada wykształconą kadrę o wysokim 
stopniu kwalifikacji zawodowych, 
systematycznie pogłębiającą swoją 
wiedzę. Istotnym elementem działal-
ności jest stały i przyjacielski kontakt z 
aptekami i partnerami biznesowymi, 
budowanie długotrwałych relacji 
poprzez organizację licznych spotkań, 
dorocznych pikników, wycieczek oraz 
imprez okazjonalnych.

A. Machudera – autoryzowany 
dealer samochodów marki Škoda

Autoryzowany Dealer i Serwis 
samochodów marki ŠKODA. Wiedza 
oraz wieloletnie doświadczenie pozwa-
lają na profesjonalną obsługę Klientów 
oraz opiekę nad ich samochodami, a 
także zapewnienie korzystnego ubez-
pieczenia i form finansowania. 

Priorytetem jest najwyższa jakość 
oferowanych usług i indywidualne 
podejście do każdego Klienta. Za-
praszamy do salonu mieszczącego 
się w Łęczycy na ul. Ozorkowskie 
Przedmieście 73 

W drugi weekend lipca (12-13 lipca) 
na dziedzińcu łęczyckiego zamku 
odbędzie się czternasty już Ogól-
nopolski Przegląd Piosenki Tury-
stycznej NOCNIK, który przyciąga 
miłośników nie tylko turystyki i 
muzyki z nią związanej. Gwiazdami 
wieczoru będą Andrzej i Maja Siko-
rowscy z zespołem, a to nie koniec 
niespodzianek przygotowanych 
przez organizatorów. 
NOCNIK to festiwal muzyki turystycz-
nej i poetyckiej odbywający się przed 
dwa dni w Łęczycy. Dzieli się na część 
konkursową kierowaną dla początku-
jących twórców oraz Koncert Gwiazd.

Program XIV OPPT NOCNIK 2019:
12 lipca 2019 (piątek) – godz. 20:00
– Krzysztof Ochnio z zespołem (rep. 
Toma Waitsa w tłumaczeniu własnym)

– Leonard Luther z zespołem
– Projekt Volodia
13 lipca 2019 (sobota)
10:00 – PPT MiniNocnik dla dzieci
13:00 – próby mikrofonowe uczestni-
ków konkursu
14:00 – Konkurs XIV Ogólnopolskie-
go Przeglądu Piosenki Turystycznej 
NOCNIK w Łęczycy
16:30 – przerwa techniczna
18:30 – Laureat XIII OPPT NOCNIK 
2018 – Sebastian Kubiak
19:00 – Werdykt Jury konkursu oraz 
koncert Laureatów XIV OPPT NOC-
NIK 2019
19:30 – Drużyna Wawrzyna
21:00 – Andrzej Sikorowski i Maja 
Sikorowska z zespołem
23:00 – U Studni
Program może ulec zmianie, na 
lepsze.

3 lipca na Placu Tadeusza Kościuszki 
czeka nie lada gratka dla miłośników 
motoryzacyjnego stylu vintage i nie 
tylko, a to za sprawą wydarzenia pod 
nazwą: „Retro Koła”, czyli wystawy 
pojazdów obrazujących postęp tech-
nologiczny na przestrzeni dziesiątek 
lat. Dla jednych będzie to okazja do 
wspomnień, a dla innych może być 
świetną lekcją historii. 

Dajemy gwarancję, że będzie na co 
popatrzeć, bowiem na łęczyckiej sta-
rówce eksponowane będą niezwykłe 
pojazdy, choćby Mercedes-Benz W136 
- samochód osobowy klasy średniej 
produkowany od 1936 roku w Rzeszy 
Niemieckiej. Auto po raz pierwszy 
zostało zaprezentowane w lutym 1936 
roku na Berlin Motor Show. Po II wojnie 
światowej ten model stał się pojazdem, 
który pomógł niemieckiemu przemy-

słowi motoryzacyjnemu wydźwignąć 
się z wojennych zniszczeń. A nie będzie 
to jedyny z rodziny Mercedesów, który 
3 lipca zagości u nas.

Oprócz tego podziwiać będzie moż-
na między innymi PRL-owskie klasyki 
takie jak: FSO Polonez, Warszawa 223, 
Fiat 126p czy motocykl SHL. Dodat-
kowo, dla chcących sprawdzić się z 
motoryzacyjnej wiedzy przygotowane 
będą specjalne quizy. 

Wystawa odbędzie się w godzinach 
14:00-18:00. Swoje pojazdy wystawią: 
Firma WAG-POL i pan Przemysław 
Żmudowski, pan Józef Chowaniec, 
pan Zbigniew Jędrzejczak, pan Adam 
Augustowski i pan Marcin Wasiak, 
pan Stanisław Tomczak, pan Zbigniew 
Otto, a na nich nie koniec, bowiem lista 
wciąż pozostaje otwarta. Wystawcom 
już teraz dziękujemy za ich postawę 

oraz przyłączenie się do akcji promo-
cyjnej uświetniającej to wydarzenie.

30. Międzynarodowy Wyścig Kolarski 
„Solidarności” i Olimpijczyków

Już niedługo XIV OPPT NOCNIK 2019! Retro Koła, czyli wystawa „starych” pojazdów – 3 lipca w Łęczycy
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Łęczyca Tego jeszcze w Łęczycy 
nie było! Piotr Sobiński, 

który prowadzi firmę przy ulicy 
Lotniczej na własny koszt i wła-
snymi siłami utwardził część drogi 
dojazdowej do swojego zakładu. Jak 
mówi, miał już dosyć chodzenia do 
urzędu miasta, rozmów z kolejnymi 
władzami i proszenia o jakiekolwiek 
działania. 

Droga dojazdowa do firm zlo-
kalizowanych przy Lotniczej od 
lat jest tematem tabu dla kolejnych 
włodarzy Łęczycy. Wąska i dziura-
wa gruntówka spędza sen z powiek 
lokalnym przedsiębiorcom. Jej 
fatalny stan niszczy zawieszenia 
samochodów, miejscami jest wąska, 
przez co tiry nie mogą się minąć a 
kontrahenci łęczyckich firm narze-
kają, że przestaną do nich przy-
jeżdżać. Trudno nawet zliczyć, ile 
spotkań w sprawie wykupu przez 
miasto i wyrównania drogi odbyło 
się w magistracie... i nic. 

Piotr Sobiński miał już dosyć bez-
owocnych rozmów. Wziął sprawę w 
swoje ręce.

- Kolejne rozmowy i prośby nic nie 
dawały, więc postanowiłem na swój 
koszt zwieźć kruszywo (dwukrot-
nie) i utwardzić drogę. Zapłaciłem 
za materiał i wypożyczenie walca 
a ja sam i moi pracownicy równa-
liśmy drogę. Kosztowało mnie to 6 
tys. zł, mam już przyzwoity dojazd, 
choć nie na całym odcinku – mówi 

Czwartkowa sesja Rady Gmi-
ny Daszyna pokazała obawy 
i niezadowolenie radnych z 
obecnej sytuacji samorządu. 
Rada nie przyjęła sprawozdania 
finansowego za 2018 rok i była 
w większości przeciwna udzie-
leniu absolutorium wójtowi. 

Radni głosowali nad projektem 
uchwały o nieudzielenie abso-
lutorium wójtowi za 2018 rok, 
uchwałę przyjęto 8 głosami za 
(Anna Błaszczyk – Bawej, Marek 
Chwiałkowski, Tadeusz Dymny, 
Stanisław Kamiński, Dariusz 
Kowalczyk, Renata Krokos, Anna 
Łuczak, Marzena Słomczyńska), 
3 przeciwnymi (Beata Malarska, 
Jarosław Kiński i Czesław Bart-
niak) i 3 wstrzymującymi (Robert 
Modrzyński, Krzysztof Budka i 
Barbara Tomczak) , co oznacza, 
że wójt gminy Daszyna nie uzy-
skał absolutorium za 2018 rok.  

Niezadowolenie samorządow-
ców z dotychczasowych działań 
władzy uwydatniło się m. in., 
po informacji, że planowana 
budowa elektrociepłowni budzi 
znaczne wątpliwości u wyko-
nawcy, niemieckiej firmy Galant 
Filter.

- Przedstawiciele firmy uwa-
żają, że rozmiar inwestycji w po-
staci elektrociepłowni za 50 mln 
znacznie przerasta możliwości 
wykorzystania jej mocy przez 
tak niedużą gminę. W związku 
z tym zaproponowali spotkanie 

z radą gminy, aby omówić te 
wątpliwości i przyjąć stosowny 
kierunek działań - mówił Seba-
stian Zaborowski, wykonujący 
zadania i kompetencje wójta 
gminy Daszyna.

Wszyscy obecni przyjęli pro-
pozycję S. Zaborowskiego na zor-
ganizowanie sesji nadzwyczajnej 
ws. budowy elektrociepłowni.

Następnie prowadząca obrady, 
Beata Malarska, zapowiedziała 
debatę nad przedłożonym do 31 
maja br. raportem o stanie gminy. 
Radny Tadeusz Dymny zgłosił 
swoje zastrzeżenia, co do sposo-
bu i terminu publikacji raportu. 
Poza tym, nikt z samorządowców 
nie skorzystał z prawa wypowie-
dzenia się na temat dokumentu.

Przed przyjęciem sprawozdania 
finansowego, wykonujący zadania 
i kompetencje wójta Sebastian Za-
borowski poinformował, że na ko-
niec 2018 roku zadłużenie gminy 
wynosiło 17 879 950, 92 zł. Opinia 
RIO na temat sprawozdania była 
pozytywna, aczkolwiek z istot-
nymi zastrzeżeniami, z których 
najbardziej znaczące to: wykona-
nie budżetu w 50% i brak możli-
wości sfinansowania inwestycji ze 
wskazaniem na znamiona czynu 
naruszenia dyscypliny finansów 
publicznych. Wynik głosowania 
w sprawie przyjęcia sprawozdania 
finansowego był zbliżony do gło-
sowania nad absolutorium.

(mku)

Program:
12.00 – Zbiórka
12.30 – Udzielenie błogosławieństwa przez kapelana strażaków
13.00 – Przemówienie Wójta Gminy Łęczyca i zaproszonych gości
13.30 – Występ zespołu Marysie i Jaśki z Łyncyckiego
14.00 – Występ Orkiestry Dętej Gminy Łęczyca
15.00 – Występ zespołu BACIARY
17.00 – Występ formacji QUEST
18.00 – Występ zespołu ANDREAS
19.00 – Dyskoteka

Ponadto: dmuchane zjeżdżalnie, stoiska gastronomiczne 
oraz z pamiątkami, sprzęt strażacki

Przedsiębiorca sam wyrównał drogę
P. Sobiński. - Oczywiście, żeby co-
kolwiek zrobić musiałem mieć zgo-
dę właściciela drogi, czyli na tym 
odcinku sąsiedniej firmy. Zgodzili 
się bez żadnych problemów. Dziwię 
się, że miasto nie mogło w taki sam 
sposób utwardzić drogi. 6 tys. zł to 
dla budżetu miasta tyle co nic, ale 
jak widać, przez tyle lat brakowało 
dobrej woli.

O komentarz do sprawy poprosili-
śmy burmistrza Pawła Kuleszę, który 
w temacie drogi dojazdowej przy Lot-
niczej był dobrze zorientowany jeszcze 
jako przewodniczący Rady Miasta 
poprzednich kadencji.

- Sytuacja związana z terenem, o 
którym mowa jest dość skompliko-
wana ze względu na to, że jest w po-
siadaniu kilku właścicieli. Nazywany 
jest on drogą dojazdową, jednak w 
formie prawnej nie jest to uregulo-
wane. Rozwiązanie polegające na 
odkupieniu gruntów od właścicieli 
i utworzeniu drogi w miejscu, po 
którym obecnie przejeżdżają samo-
chody, nie jest wykonalne, ponieważ 
nie spełniałaby ona warunków tech-
nicznych wymaganych ustawowo. 
Miasto Łęczyca przygotowało propo-
zycję usytuowania drogi dojazdowej 
w innym kształcie, która spełniałaby 
wcześniej wspomniane warunki, 
jednak właściciele terenów nie wy-
rażają zgody na takie rozwiązanie 
– czytamy w komentarzu burmistrza 
nadesłanym z magistratu.

P. Sobiński na równanie 
dojazdu do swojego 
zakładu wydał prawie 
6 tys. zł

Radny Z. Koperkiewicz odwiedził 
przedsiębiorcę. Nie mógł uwierzyć, że właściciel 
firmy na własny koszt utwardził gruntówkę 

Wciąż nierozwiązana sprawa wspo-
mnianej drogi jest solą w oku również 
radnego Zenona Koperkiewicza, który 
wspiera przedsiębiorców. Uważa, że 
naprawa gruntówki dałaby szansę 
rozwoju lokalnym firmom.

- Teraz zakłady zatrudniają około 40 
osób, ale gdyby był porządny dojazd, 
to firma Marma zainwestowałaby w 
Łęczycy i zatrudniłaby około 100 osób. 
Dla mnie to szok, że tyle lat miasto nic 
w tym temacie nie zrobiło. Sytuacja, 
że właściciel firmy sam równa sobie 
dojazd jest nie do pomyślenia. A 
koncepcja zrobienia drogi pośrodku 
działek mieszkańców od początku 
skazana była na niepowodzenie. Nic 
dziwnego, że ludzie nie pozwolą na 
„autostradę” pod oknami – komentuje 
Z. Koperkiewicz.

(zz)

W Daszynie bez absolutorium
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Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

Zapraszamy na XV Turniej Ry-
cerski, który wypełni Państwu 
sobotnie i niedzielne popołudnie 
pierwszego lipcowego weeken-
du. Po raz pierwszy w programie 
Turnieju pojawi się widowisko 
prezentujące rzemiosło kata.

„Igraszki z katem” to nie jedyna 
nowość przy uniejowskim podzam-
czu. Pokaz drużyny konnej pt. „Ka-
waleria dwudziestego wieku” – jak 
sama nazwa wskazuje – przeniesie 
Państwa do czasów współczesnych, 
ale tylko na moment, ponieważ…

…podczas dwudniowego wyda-
rzenia czekają na Państwa: pokazy 
sokolnicze grupy Vancos, pojedynki 
rycerzy, koncert muzyki dawnej, 
gry i zabawy dla najmłodszych. Nie 
zabraknie rzecz jasna, kupieckiego 
jarmarku ze średniowiecznym 
asortymentem. Po zmierzchu zaś 
odbędzie się wieczorny przemarsz 
z pochodniami, który przejdzie 
kładką spod Zamku do miejskiego 
Rynku.

W sobotę, 6 lipca zapraszamy 
Państwa w godz.: 14:00 – 21:00, na-
tomiast w niedzielę, 7 lipca w godz: 
12:00 – 18:00.

XV Turniej Rycerski: 
zapraszamy 

do Zamku 6 i 7 
lipca 2019

Na terenie szkół podstawowych 
w Uniejowie, Wilamowie i Wie-
leninie powstały Otwarte Strefy 
Aktywności przeznaczone do 
spotkań i rekreacji dla wszystkich 
grup wiekowych. 

Otwarte Strefy Aktywności, 
inaczej OSA, powstały w ramach 
dwuletniego rządowego programu 
rozwoju infrastruktury sportowej 

Ministerstwa Sportu i Turystyki. 
Wśród beneficjentów znajduje się 
także Gmina Uniejów, a w ramach 
projektu pn. ”Budowa Otwartych 
Stref Aktywności OSA na terenie 
Gminy i Miasta Uniejów”, przy 
szkołach podstawowych w Unie-
jowie, Wilamowie i Wieleninie zo-
stały oddane do użytku ogólnodo-

stępne, wielofunkcyjne  plenerowe 
strefy aktywności.  Wykonawcą 
zadania była wyłoniona na drodze 
przetargu firma Active Line Marcin 
Taczalski z siedzibą w Kocku przy 
ul. Berka Joselewicza 31. Całkowi-
ty koszt realizacji zamówienia to 
blisko 300 000 zł , a wartość pozy-
skanego dofinansowania wyniosła 
100 000 zł. 

Nadrzędnym celem programu 
jest zadbanie o poprawę zdrowia i 
kondycji społeczeństwa. Powstanie 
otwartych siłowni plenerowych ma 
zachęcić jak najwięcej mieszkańców 
do aktywnego spędzenia czasu, a 
tym samym do zdrowszego trybu 
życia. Ponadto, tego typu prze-
strzeń aktywności sportowej sprzy-

Kat (i nie tylko) zawita do Uniejowa

nowe strefy rekreacji na terenie gminy
ja międzypokoleniowej integracji, 
bo ze sprzętów mogą korzystać 
nieodpłatnie absolutnie wszyscy, 
bez względu na wiek.

W przypadku OSA na terenie 
Szkoły Podstawowej w Uniejowie 
powstała przestrzeń aktywności 
sportowej w wariancie rozszerzo-
nym. Obiekt składa się z siłowni 
plenerowej wyposażonej łącznie w 
6 urządzeń do ćwiczeń (wahadło, 
koło tai – chi, narciarz biegowy, 
drążek uniwersalny, biegacz oraz 
prostownik pleców), strefy relaksu 
wyposażonej w stoły do piłka-
rzyków oraz w stoły do szachów 
i warcabów. Dodatkowo powstał 
ogrodzony plac zabaw wypo-
sażony w linarium, zestaw wie-
lofunkcyjny, poręcze z pomostem 
linowym, zestaw wspinaczkowy, 
motor sprężynowiec oraz wiatę 
z ławostołem. W/w elementy 
zostały zainstalowane na pod-
łożu trawiastym. Otwarta Strefa 
Aktywności jest wyposażona w 
12 ławek, kosze na śmieci, stojak 
na rowery, tablicę z regulaminem. 

Natomiast analogiczne obiekty 
przy Szkole Podstawowej w Wie-

leninie i Wilamowie powstały w 
wariancie podstawowym. Obiekty 
zostały wyposażone łącznie w 8 
urządzeń do ćwiczeń: orbitrek, 
wyciskanie + wyciąg,  wioślarz, 
odwodziciel + stepper, wahadło + 
biegacz + twister, motyl integracyj-
ny, jeździec, a także strefy relaksu 
wyposażone w stoły do tenisa i 
piłkarzyków oraz w stoły do sza-
chów i warcabów. Otwarte Strefy 
Aktywności wyposażone są w 4 
ławki, kosz na śmieci, tablicę z re-
gulaminem. 

Na terenie każdego z obiektów 
wykonano nasadzenia zieleni i 
trawniki, a specjalne tablice in-
formują o otrzymanym dofinan-
sowaniu na realizację inwestycji 
za Środków Funduszu Rozwoju 
Kultury Fizycznej.

Nowe obiekty oprócz poprawy 
estetyki przestrzeni publicznej, 
będą aktywizować do wysiłku 
fizycznego oraz integrować wie-
lopokoleniowe społeczeństwo 
terenu gminy.  
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Mieszkańcy infor-
mują redakcję, że 

niektóre tabliczki z nazwami 
ulic są kompletnie nieczytelne. 
Problem dotyczy zarówno ulic 
powiatowych, jak i miejskich. 

Przyjezdni mają spore problemy 
z trafieniem pod konkretny adres, 
gdy okazuje się, że nie można 
odczytać nazwy ulicy. Na brak 
właściwego oznakowania mogą też 
psioczyć kierowcy karetek pogoto-
wia i innych służb. Całe szczęście 
w nowych pojazdach zazwyczaj 
jest GPS, który wskaże właściwy 
kierunek jazdy. 

Zaskoczeniem może być widok 
trabanta z naklejką na tylnej 
szybie Niemieckiej Republiki 
Demokratycznej, nieistniejące-
go już państwa niemieckiego 
powstałego 7 października 1949 
na terenie radzieckiej strefy oku-
pacyjnej będące częścią bloku 
wschodniego. Likwidacja NRD 
nastąpiła 3 października 1990, 
gdy powstałe w miejsce NRD 
landy przystąpiły do RFN tworząc 

Przy trasie z Poddębic do Aleksandrowa jedna z posesji posiada 
oryginalne ogrodzenie. Na płocie ustawione zostały bowiem krzesła 
i rower. Z pewnością taka reklama prowadzonej działalności gospo-
darczej rzuca się w oczy. 

Jeden z rodziców 
malucha napisał do 

redakcji ws. uroczystości pożegnania 
przedszkolaków przed wakacjami, 
która miała miejsce w Publicznym 
Przedszkolu im. Króla Maciusia 
Pierwszego w Poddębicach, przy 
ul. Miłej. Zdaniem naszego czytel-
nika organizatorzy tej uroczystości 
narazili dzieci na utratę zdrowia a 
rodziców na szereg stresów. Co się 
stało w przedszkolu?

„W tym roku przedszkole pozba-
wiło rodziców możliwości godnego 
i właściwego przeżycia tej ważnej 
chwili w życiu zarówno dzieci, jak i 
ich rodziców. Zrobiono to z komplet-
nie niezrozumiałych powodów i z 
wyjątkowym uporem. Mimo licznych 
próśb ze strony rodziców, kierowanych 
do wychowawców grup oraz samej 
pani dyrektor decyzja o organizacji 
zakończenia w tym roku była nie-
zmienna. Ktoś (zapewne pani dyrektor) 
zdecydował, aby ok. 80 dzieci i ok. 160 
rodziców plus wychowawców grup 

Skandal w przedszkolu! 
- twierdzi rodzic 

Poddębice

Poddębice

Jaka to ulica? Bohomazy przed starostwem

NRD w Poddębicach

zjednoczone Niemcy. Jeden ele-
ment jest jednak spójny. Trabant z 
całą pewnością kojarzy się z NRD. 

Oryginalnie pod Poddębicami 

i obsługę upchnąć na korytarzu o 
wymiarach 4x15m. Dominującym ele-
mentem tej „imprezy” była oczywiście 
temperatura, która od blisko dwóch 
tygodni utrzymuje się na tym samym 
poziomie i wynosi blisko 30 stopni C 
lub więcej. Tłumaczenie prowadzącej, 
że pogoda zaskoczyła… jest raczej 
nie na miejscu. Uzasadnione wydaje 
się przeświadczenie, że przedszkole 
świadomie naraziło dzieci na utratę 
zdrowia i nie tylko. Proszę sobie choć 
przez chwilę wyobrazić, jak na tym 
pseudo uroczystym spotkaniu czuli 
się absolwenci… To był dla każdego  z 
nich ważny dzień, a potraktowano ich 
jak ,,zbędny balast”, którego szybko i 
w byle jaki  sposób trzeba się pozbyć z 
przedszkola. Czy tak powinna postę-
pować placówka z tyloma pięknymi 
tradycjami, która przyjęła imię jednego 
z bohaterów dzieł Korczaka, człowieka 
dla którego dziecko było w życiu naj-
ważniejsze?” - pyta Maciej K., który o 
sprawie poinformował redakcję.

Nasz czytelnik pyta jakie racje zde-
cydowały, że uroczystość pożegnania 
przedszkola odbyła się tak niedbale, 
bez szacunku dla sześciolatków i ich 
rodziców? 

„Przedszkole z premedytacją po-
zbawiło i dzieci, i rodziców – tego co 
najpiękniejsze w życiu – wspomnień 
– kontynuuje pan Maciej. 

„Z pożegnania Publicznego Przed-
szkola im. Króla Maciusia Pierwsze-
go w Poddębicach przy ulicy Miłej 
- zapamiętamy spocone, zmęczone 
twarze dzieci, ich bezradność wobec 
upału, nauczycielkę chłodzącą wenty-
latorem grupę dzieci (reszta nie miała 
tego szczęścia), minutowe występy 
swoich pociech – tylko tyle udało się 
dostrzec w tłumie rodziców, stojących 

na krzesłach lub oglądających występ 
zza  okien holu (to było prawdziwe 
poświęcenie ze strony rodziców, któ-
rzy opuścili placówkę i udali się na 
zewnątrz do ogródka, by choć przez 
chwilę dostrzec swoje dziecko, bo w 
wąskim i zatłoczonym korytarzu było 
to niemożliwe). Niestety  przypominało 
to raczej oglądanie zwierząt w klatce, 
a nie uroczyste zakończenie roku 
szkolnego. My rodzice zapamiętamy 
to pożegnanie przedszkola na długo, 
kompletnie zapominając o waszych 
ważnych jubileuszach, bo w tym roku 
przedszkole zabrało absolwentom 
wszystko. Nie było biwaku z nocowa-
niem (realizowanego przez 16 lat) , Dnia 
Matki i Ojca, upominków na Dzień 
Dziecka z Rady Rodziców, ale przede 

wszystkim zabrakło waszej uwagi 
poświęconej naszym dzieciom. Przez 
tyle lat przedszkole cieszyło się poważa-
niem i autorytetem – zniszczyliście to w 
ciągu kilku miesięcy! Warto było? Inne 
placówki zachęcają, wy odpychacie od 
siebie rodziców,  źle traktując ich dzieci. 
Tak bardzo zależało wam na rozgłosie z 
racji ważnego jubileuszu, a tymczasem 
sławę przyniesie wam egoizm, brak 
rozwagi w postępowaniu z dziećmi 
i niechlubne traktowanie rodziców.  
Zyskaliście imię i sztandar, straciliście 

sympatię i szacunek!”
O komentarz poprosiliśmy Magda-

lenę Pańczyk, dyrektor Publicznego 
Przedszkola im. Króla Maciusia Pierw-
szego w Poddębicach.

„Pożegnanie przedszkola to uro-
czystość ważna dla całej społeczności 
przedszkolnej. Z uwagi na organi-
zację pracy przedszkola (lokalizacja 
w dwóch budynkach) ustalono dwa 
terminy uroczystości pożegnania 
przedszkola. Decyzję w tej kwestii 
podjęto na zebraniu Rady Pedago-
gicznej. Wątpliwość budzi godzina,  
w której uroczystość się odbyła (1300-ul. 
Miła, 1400-ul. Przejazd). Rzeczywiście 
przy tak wysokich temperaturach 
zasadne byłoby zorganizowanie jej w 
godzinach dopołudniowych, kiedy 
jest jeszcze chłodniej i dzieci nie są tak 
zmęczone. Jednak od lat tego typu 
uroczystość odbywa się w godzinach 
popołudniowych, ze względu na pra-
cujących rodziców. Tylko jeden rodzic 
rozmawiał ze mną na ten temat, a 
właściwie zażądał zmian w organizacji 
uroczystości. W tym roku szkolnym 
nasze przedszkole przyjęło imię Króla 
Maciusia Pierwszego. Posiada sztandar, 
hymn i ceremoniał, który zamierzamy 
promować podczas ważnych uroczy-
stości. Akademia pożegnania przed-
szkola rozpoczęła się polonezem. Po 
wprowadzeniu sztandaru odśpiewano 
hymn narodowy, a następnie hymn 
przedszkola. Każda grupa zaprezento-
wała okolicznościowe wiersze i piosen-
ki. Rozdane zostały dzieciom dyplomy 
za udział w nagraniu do hymnu oraz 
za udział, w pierwszym w historii 
przedszkola, poczcie sztandarowym. 
Następnie dzieci udały się do swoich 
sal zajęciowych, aby w kameralnym 
gronie kontynuować pożegnanie 
przedszkola. Każda grupa świętowała 
w sposób ustalony wspólnie z rodzica-
mi. Rodzice dwóch grup dodatkowo 
zorganizowali dzieciom piknik, jeden 
w Leśniczówce w Rodrysinie, drugi 
w Centrum Turystyki i Rekreacji w 
Byczynie. O tych wydarzeniach ro-

Uroczystość odbyła się na 
korytarzu

Dzieci chłodzone były wentylatorami
dzic, który napisał list do redakcji, nie 
wspomniał” - czytamy w odpowiedzi 
dyrektor przedszkola.

Magdalena Pańczyk zapewnia, że 
dla każdego rodzica zostało przygoto-
wane miejsce siedzące. Jednak rodzice, 
którzy spóźnili się na uroczystość, 
podchodzili do okien. 

„Korytarz, na którym odbyła się aka-
demia posiada wymiary 4,5mx24m. 
Wentylatory niewiadomego pocho-
dzenia, to urządzenia przedszkolne 
oraz nauczycielek. Wykorzystujemy 
je w salach od czasu wystąpienia upa-
łów. Zostały sprawdzone pod kątem 
bezpieczeństwa. Głośne rozmowy 
niektórych rodziców podczas wystę-
pów dzieci z innych grup, wymusiły 
prośbę o zachowanie ciszy, przyczyniły 
się do wydłużenia uroczystości, która 
trwała ok. 1 godz” - dodaje szefowa 
przedszkola. 

„Przedszkole stwarza rodzicom wie-
le możliwości obserwacji dziecka, tego 
jak się rozwija, jak radzi sobie w grupie 
rówieśniczej, jakie robi postępy. Wy-
chowawczynie organizują różnorodne 
uroczystości, spotkania, przedsięwzię-
cia czy projekty edukacyjne, realizują 
autorskie programy. W grupach odbyły 
się m.in. Dzień Przedszkolaka, An-
drzejki, Uroczystości choinkowe, Bal 
karnawałowy, Dzień Babci i Dziadka, 
Mały zjazd absolwentów, Dzień Dziew-
czynki i Chłopca, Dzień Mamy i Taty, 
Dzieci-dzieciom, Dzień Dziecka i inne 
np. kampania społeczna „Chronimy 
pszczoły – ratujemy środowisko”, 
zajęcia terapeutyczne z zakresu aro-
materapii i dogoterapii, Światowy 
Dzień Kolorowej Skarpetki. Rodzic, 
który napisał list wie, że w każdej 
grupie rodzice i wychowawca planują 
kalendarz uroczystości na dany rok 
szklony. To, czy rodzic angażuje się 
w życie grupy zależy od niego sa-
mego. Szkoda, że to zaangażowanie 
pojawiło się na zakończenie edukacji 
przedszkolnej, i to w taki przykry 
sposób”.

(ps)

Poddębice Tablica informa-
cyjna ustawiona 

przed gmachem starostwa po-
wiatowego znów jest zabazgrana. 
Niestety, to nie jest wyjątek w 
mieście. Jakiś czas temu pisali-
śmy o zamazanych elewacjach 
budynków i innych miejscach, w 
których uprawiana jest podobna 
„twórczość”. 
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Rozwiązanie krzyżówki z numeru 339: Co małe, to całe.
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Oryginalne potrawy i porady kulinarne

* Co byś powiedziała na kolację u 
mnie dziś wieczorem? Może o 19:00? 
- Z przyjemnością. Będę punktualnie 
o 19:00. 
- Bądź o 17:00, przecież kolacja sama 
się nie zrobi! 

* * *                                        
* Ojciec wraca wcześniej do domu i zastaje swojego syna 
w łóżku z jakąś dziewczyną. 
- Tato, nie mów nic mamie... 
- W porządku. To będzie taka nasza mała, słodka tajem-
nica - powiedział ojciec i puścił oko. 
Przy kolacji matka zauważyła na szyi chłopaka malinkę: 
- Kto ci to zrobił? 
- To nasza mała, słodka tajemnica - powiedział ojciec i 
puścił oko. 

* * *
* Kochanie, co to jest ten spalony? 
- Dobrze Mariolka, widzisz ten kotlet na moim talerzu? 
- Widzę. 
- No więc... Wystarczyło podać wcześniej.

* * *
* Kupiłem książkę o zarządzaniu. Pierwszy rozdział mówi, 
że trzeba przekazywać więcej kompetencji w dół. 
Resztę doczyta mój zastępca.

* * *
* Telefon do biura podróży: - Dzień dobry, akurat tak się 
złożyło, że mamy z żoną urlop. I chcielibyśmy odpocząć... 
- Oczywiście. Dobrze się składa. Jaką kwotą państwo 
dysponują? - Mamy 500 złotych. - Aaaa... to se odpoczy-
wajcie. 

* * *
* Żona mówi do męża:
- Kochanie, marzy mi się, żeby założyć na plażę coś takie-
go, co sprawiłoby, że wszyscy by osłupieli. 
- Łyżwy załóż.

ZUPA KOPERKOWA FIT
Składniki:
2 szklanki bulionu warzywnego  
2 szklanki jogurtu greckiego  
2 ziemniaki  
2 czerwone cebule  
1 żółta papryka  
1 pęczek koperku  
2 łyżki oleju  
sól  
świeżo mielony czarny pieprz
Etapy przygotowania:

Cebule pokrój w piórka. Paprykę 
przekrój na pół i usuń gniazda na-
sienne. Następnie pokrój w kostkę. 
Ziemniaki obierz i pokrój w kostkę. 
Koperek posiekaj. W garnku rozgrzej 
olej i smaż na nim cebulę, aż się ze-
szkli. Dodaj paprykę i smaż ok. 4-5 
minut. Od czasu do czasu zamieszaj. 
Do garnka wlej bulion warzywny i 
zagotuj. Dodaj ziemniaki, zmniejsz 
ogień i gotuj pod przykryciem ok. 
15 minut. Garnek zdejmij z ognia i 
zmiksuj zupę na gładki krem. Powoli 
wlej jogurt grecki i wymieszaj. Dodaj 
koperek i wymieszaj. Zupę podgrzej 
na średnim ogniu. Mieszaj, aby jo-
gurt się nie zważył. 

OMLET SZPINAKOWY
Składniki:
1 garść świeżego szpinaku  
2 jajka  
1 mały lub pół dużego pomidora  
troszkę szczypiorku może też być 
koperek  
sól,pieprz  
oliwa do podsmażenia
Etapy przygotowania:
Szpinak myjemy i kroimy można 

dodać w całości. Pomidora parzy-
my, obieramy ze skóry i kroimy na 
cząstki a potem na pół. Szczypiorek/
koperek też drobno kroimy. Całość 
wrzucamy na rozgrzaną małą pa-
telnię i chwilkę podsmażymy. Jajka 
wbijamy do miseczki doprawiamy 
przyprawami i roztrzepujemy. Go-
tową masę przelewany na warzywa. 
Przykrywamy pokrywką i smażymy 
na nie dużym ogniu, do momentu, 
aż jajka się zetną. Podajemy z ziar-
nistym pieczywem 

WIŚNIOWE “NIC”
Składniki:
0,5 kg wiśni,  
2-3 łyżki cukru,  
2 łyżeczki mąki ziemniaczanej,  
2 łyżki wiśniówki (dla dorosłych),  
2szklanki  mleka  
1 opakowanie cukru waniliowego  
2 białka  
2-3 łyżki cukru pudru  
2-3 łyżki soku z cytryny 
Etapy przygotowania:
Wiśnie wsypać do rondla, posypać 
cukrem i podgrzewać. Wlać alkohol 
lub nie i zagęścić mąką ziemnia-
czaną. Wiśnie wyłożyć na talerzyki. 
Białka ubić z cukrem i sokiem cy-
trynowym na sztywną pianę. Mleko 
zagotować z cukrem waniliowym i 
trzymać na małym ogniu. Łyżką do 
zupy nabierać porcje piany i wkładać 
do mleka. Gotować 0,5 minuty z 
jednej strony, delikatnie przewrócić 
na drugą i jeszcze chwilkę gotować. 
Kule wyjmować łyżką cedzakową, 
najlepiej małą i ostrożnie kłaść na 
wiśnie. Deser można przygotować 
wcześniej i podawać na zimno. Moż-
na zrobić również wersję z musem 
truskawkowym czy malinowym.
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Na płycie boiska szkolnego i nad 
rzeczką Rgilewką odbyła się jubi-
leuszowa – bo dziesiąta – edycja 
gminnego eventu pod nazwą „So-
bótka Świętojańska w Sobótce”. 
Organizatorami uroczystości były 
Stowarzyszenie na rzecz Wspierania 
Rozwoju Szkoły i Wsi “Wspólna 
Sprawa” i Urząd Gminy w Grabowie. 
Wydarzenie rozpoczęło się o godz. 

15:00 występem uczniów Szkoły 
Podstawowej w Starej Sobótce. 
Następnie licznie zgromadzeni 
mieszkańcy mogli śpiewać wraz z 
ludowym zespołem „Świniczanki” 
i p. Bożeną Kawczyńską, posłuchać 
Gminnej Orkiestry Dętej z Grabowa 
i podziwiać układ choreograficzny 
zaprezentowany przez zespół Ma-
żoretek. W sali OSP sąsiadującej 

ze szkolnym boiskiem można było 
degustować potrawy kuchni re-
gionalnej.
Głównym punktem programu 
była inscenizacja tradycyjnego 
obrzędu nad rzeką wraz z pusz-
czaniem wianków, a następnie 
odbyła się zabawa taneczna, 
która trwała do późnych godzin 
nocnych.

Sobótka Świętojańska w Sobótce
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Na targowisku miejskim w Ozor-
kowie odbyło się spotkanie infor-
macyjne w sprawie wprowadza-
nego przez rząd od 1 lipca świad-
czenia 500+ na każde dziecko, bez 
względu na dochód rodziny. 

W spotkaniu, zorganizowanym 
przez Urząd Wojewódzki w Łodzi, 
uczestniczyli wojewoda łódzki 
Zbigniew Rau, poseł Marek Ma-
tuszewski, radny powiatowy Do-
minik Gabrysiak, radny miejski 
Michał Małysa oraz przedstawiciele 
Urzędu Miejskiego i MOPS w Ozor-
kowie.

Wojewoda i pozostali uczest-
nicy spotkania zachęcali miesz-

W oczy rzuca się naj-
pierw duża czaszka 

umieszczona na kierownicy trój-
kołowego motocykla. Lusterka 
podtrzymywane są przez dłonie 
kościotrupa. Do tego liczne ćwieki 
i inne męskie ozdoby. Kto by pomy-
ślał, że pojazd należy do kobiety. A 
jednak. Właścicielką jest Mirosława 
Stępień, która tzw. trajkę dostała w 
prezencie od męża. 

- To była dla mnie mega – niespo-
dzianka. Nie ukrywam, że trajka 
sprawiła mi ogromną radość. Jeszcze 
większą przyjemność mam za każ-
dym razem, gdy ją prowadzę – mówi 
z uśmiechem pani Mirosława, która 
jest w regionie najprawdopodobniej 
jedyną właścicielką tak oryginalnego 
motocykla. 

Większość przechodniów lub kie-
rowców nie zdaje sobie sprawy, że 
trajkę prowadzi kobieta. Powód jest 
prosty. To kask i zunifikowany ubiór.

- Jestem przyzwyczajona do tego, 
że oglądają się za mną, gdy jadę 
trajką. Czasami sobie pomachamy, 
pozdrawiamy się. Na pewno nie-
wielu przypuszcza, że za kierownicą 
siedzi kobieta.

Tomasz Stępień zdradza, że 
pracował kilka miesięcy nad po-
jazdem. 

- Żona nie wiedziała, że przy-
gotowuję jej taką niespodziankę. 
Składałem trajkę poza domem w ta-
jemnicy. To było pracochłonne zajęcie. 
Właściwie gotowa była jedynie rama 
motoru. Cały późniejszy projekt, to 
autorski pomysł i cieszę się, że przy-
padł żonie do gustu.

Małżonkowie nie ukrywają swojej 
motocyklowej pasji. Pan Tomasz jako 
pierwszy w rodzinie zaczął jeździć 
na motorach, również tych własno-
ręcznie zrobionych, bowiem trajka 
dla żony nie była jego pierwszym 
wykonanym pojazdem. 

- Swoją trajke też sam zrobiłem. 
Teraz mamy dwa trójkołowce, nato-
miast nasza córka posiada motocykl 
ścigacz. Wierzymy w jej rozsądek 
i ufamy, że nas nie okłamuje, gdy 
mówi, iż nie łamie przepisów ruchu 
drogowego – słyszymy od pana 
Tomasza. 

Już niedługo Bogdan Skonieczka, 
ps. „Marynarz”, znany w Ozorkowie 
miłośnik oryginalnych motocykli, or-

Uroczyste wręczenie umów 
przedstawicielom gmin i powia-
tów, które otrzymały dofinan-
sowanie z rządowego Funduszu 
Dróg Samorządowych, zorgani-
zowano 25 czerwca w Łódzkim 
Urzędzie Wojewódzkim. 

Wojewoda Zbigniew Rau pod-
pisał i przekazał umowy samorzą-
dowcom z 33 gmin i 16 powiatów 
z regionu łódzkiego. Ozorków 
otrzymał dofinansowanie na prze-
budowę ul. Westerplatte, a w imie-
niu burmistrza Jacka Sochy umowę 
odebrał radny powiatowy Dominik 
Gabrysiak. 

Koszt modernizacji ul. Wester-

Uroczystość w urzędzie wojewódzkim 

platte wynosi 750 tys. zł; 50 procent 
tej kwoty stanowi dofinansowanie 
z Funduszu Dróg Samorządowych. 
Przetarg na wykonawcę inwestycji 
rozstrzygnięto 19 czerwca, rozpo-
częcie robót zaplanowano na lipiec. 

500 plus – spotkanie z mieszkańcami

kańców do składania wniosków 
o przyznanie świadczenia już od 
1 lipca drogą internetową bądź 
od 1 sierpnia w siedzibie MOPS; 
im szybciej wnioski zostaną 

złożone, tym szybciej nastąpi 
wypłata 500+.

Szczegółowe informacje na stro-
nie gov.pl/rodzina lub w MOPS, ul. 
Stypułkowskiego 1.

Trajka pani Mirosławy

Pani Mirosława kocha jeździć 
trójkołowcem 

Tomasz Stępień również dla siebie 
zrobił trajkę 

ganizuje kolejny zlot. Oczywiście nie 
zabraknie na nim państwa Stępniów. 

- Te zloty to niezapomniane wraże-
nia – mówi Mirosława Stępień. - Moż-
na porozmawiać z ludźmi, którzy 
mają podobne pasje. Spora grupa z 
tych pasjonatów co roku bierze udział 
w zlocie. Niektórzy przyjeżdżają z 
dalekich krańców Europy. 

(stop)

Małżonkowie nie ukrywają swojej 
motocyklowej pasji
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Prace budowlane w ul. Traugutta

 i ul. Starzyńskiego zakończone

W ostatnim  tygodniu  czerwca  zakończono  prace  budowlane  związane  z  budową  infrastruktury

wodociągowo-kanalizacyjnej w ul. Traugutta i Starzyńskiego. Jest to niewątpliwie dobra informacja

dla mieszkańców a w szczególności dla kierowców. Od lipca utrudnień  w ruchu powodowanych

budową już nie będzie. Roboty rozpoczęły się w październiku 2018 roku i prowadzone były  przez 

9 miesięcy. Efektem finalnym inwestycji jest położenie nowego kanału sanitarnego  i wodociągu  

w  ul.  Traugutta  oraz  dwóch  odcinków  kanalizacji  sanitarnej  w  ul.  Starzyńskiego  od  ul.  Praga  

do  ul.  Traugutta.   Realizacja  obejmowała  również  wymianę  wszystkich  istniejących   przyłączy  

do posesji w obrębie pasa drogowego i przepięcie ich do nowych sieci.  Do działek nie podłączonych

wybudowano odgałęzienia boczne do granicy umożliwiające właścicielom wykonanie instalacji bez

konieczności  rozkopywania  chodnika.  Takie  rozwiązania  w  wysokimi  stopniu  ograniczają  ryzyko

wystąpienia  awarii  rurociągów   co  ma  niebagatelne  znaczenie  dla  trwałości  planowanej

przebudowy drogi w ul. Traugutta.

Odtworzenie  jezdni w Traugutta zgodnie z decyzją Starostwa Powiatowego w Zgierzu polegało na

wykonaniu  20  cm  warstwy  tłucznia  łamanego  do  poziomu  istniejącej  nawierzchni.  

 „Rozłożenie  mieszanki  asfaltowej  w  pasie  prowadzonych  robót,  która  niedługo  zostałaby

zerwana ze względu na budowę nowej konstrukcji drogi byłoby ekonomicznie nieuzasadnione”  –

mówi  Prezes  Ozorkowskiego  Przedsiębiorstwa  Komunalnego  Grzegorz  Stasiak.  Przyjęta

technologia spotkała się jednak z dużym niezadowoleniem okolicznych mieszkańców. Narzekali na

powstające w warstwie kruszywa dziury i  kurzenie podczas przejazdu pojazdów. Problem został

rozwiązany  przez  Urząd  Miejski  w Ozorkowie.  Powstały  podczas  frezowania  ul.  Łęczyckiej  tzw.

destrukt asfaltowy został wykorzystany do utwardzenia miejsc, w których prowadzone były roboty

wodociągowo-kanalizacyjne.  Materiał  ten  układany  w  odpowiednich  warunkach  ma  podobne

właściwości  jak  nawierzchnie  asfaltowe  i  do  czasu  wykonania  nowej  drogi  powinien  zapewnić

prawidłową  eksploatację  jezdni.  W  ramach  prac  odtworzeniowych  OPK  wykonało  także

asfaltowanie części wjazdu do targowiska miejskiego oraz końcówek jezdni Traugutta krzyżujących

się z ulicami Żeromskiego i Starzyńskiego.

W komisariacie po-
licji złożone zostało 

kilka dni temu zawiadomie-
nie o możliwości popełnienia 
przestępstwa polegającego na 
znieważeniu miejsca pochówku. 
Do zdarzenia doszło na Nowym 
Cmentarzu. Oskarżona została 
małżonka zmarłego mężczyzny. 

Naprawdę trudno jest uwierzyć 
w historię opowiedzianą przez 
członków najbliższej rodziny 
zmarłego. Do redakcji zadzwoniła 
siostra denata oraz jego matka. 
Panie są przekonane o tym, że 
przestępstwo popełniła małżonka 
zmarłego. Na czym miało polegać?

- Przyszła na cmentarz i wyrwa-
ła z grobu krzyż wraz ze zdjęciem 
mojego brata. To niebywałe. Nie 
wiem, co z nim zrobiła. Szuka-
łam w kontenerze na śmieci i w 
pobliskim lesie. Krzyża nie było. 
Krótko po tym otrzymałam od 
bratowej smsa w którym w wul-
garnych słowach była informacja, 
abyśmy nie interesowali się gro-
bem. Mówiąc wprost, informacja 
brzmiała... odpierd... się od tego 
grobu. To pewne, że krzyż wy-
rzuciła bratowa. Nie mam pojęcia 
dlaczego to zrobiła – usłyszeliśmy 
w redakcyjnej słuchawce. 

Z naszym dziennikarzem roz-
mawiała też matka zmarłego. W 
emocjonalnych słowach odniosła 
się do dramatycznej sytuacji. 

- Zniszczyła nie tylko krzyż. 
Wyrzuca do śmieci znicze, które 
stawiam przy grobie. W konte-
nerze z odpadami wylądował 
również wieniec, który kupiłam 
dla syna. Jak tak można? Przecież 
to barbarzyństwo. Czy matka nie 
może już nawet zapalić lampki 
na grobie syna? - pyta z płaczem 
ozorkowianka. 

Rodzina zmarłego mężczyzny 
nie może również zrozumieć zda-
rzeń z dnia pogrzebu. 

- Proszę sobie wyobrazić, że 
w tym samym dniu, w którym 
odszedł brat, jego żona urządzi-
ła imprezę w domu z okazji 18 
urodzin córki. To niesłychane. 
Jakim trzeba być człowiekiem, 
aby tuż po pogrzebie cieszyć się i 
dobrze bawić. Zresztą o terminie 
pogrzebu nie zostaliśmy wcale 
powiadomieni. Nie zostawimy tak 
tego, dlatego na policji złożyliśmy 
zawiadomienie o zbezczeszczeniu 
grobu. 

Druga strona konfliktu zupełnie 
inaczej przedstawia sprawę. 

- Jestem przerażona tym, jakich 
nikczemnych i perfidnych sposo-
bów chwytają się ludzie, którzy 
chcą mi zaszkodzić. Chyba nikt o 
zdrowych zmysłach nie mógłby 
pomyśleć, że mogłabym pójść na 
cmentarz i usunąć krzyż. Uważam, 
że zrobiła to siostra mojego zmarłe-
go męża, która mnie oskarża. Przy-

znam, że praktycznie od samego 
początku nasze stosunki rodzinne 
nie należały do łatwych. Nie zo-
stałam zaakceptowana. To nie jest 
prawda, że nie poinformowałam o 
dniu pogrzebu. I mam na to dowód. 
Nie wyrzuciłam też zniczy oraz 
wieńca od matki. Wiem, że sprawa 
trafiła na policję. Może to i dobrze. 
Jest takie przysłowie, że kto mie-
czem wojuje, od miecza ginie. To 
doniesienie może odwrócić się prze-
ciwko samym wnioskodawcom. Za 
składanie fałszywych zeznań też 
można mieć duże kłopoty. Szkoda, 
że to wszystko tak się ułożyło. Mój 
zmarły mąż przewraca się w grobie.

Zapytaliśmy także o kontrower-
syjną imprezę urodzinową. 

- Owszem, wyprawiłam 18-
stkę córce. Ale tylko dlatego, że 
mąż, gdy jeszcze żył i przeczuwał 
nadchodzącą śmierć, prosił mnie, 
abym nie rezygnowała z przyjęcia. 

Podkom. Magdalena Nowac-
ka, rzecznik policji w Zgierzu, 
potwierdza, że funkcjonariu-
sze przyjęli zawiadomienie o 
znieważeniu miejsca pochówku 
zmarłego. 

- W tym roku to pierwsza tego 
typu sprawa. Podobne zdarzenia 
są raczej sporadyczne. Za takie 
przestępstwo grozi kara do 2 lat 
pozbawienia wolności – informuje 
policjantka. 

(stop)

Kto znieważył miejsce pochówku?

W komisariacie w ub. tygodniu złożone zostało zawiadomienie o 
znieważeniu miejsca pochówku zmarłego. W tym roku to pierwsza taka 
sprawa

W wyniku reformy systemu 
oświaty i w związku z tym wyga-
szeniem oddziałów gimnazjal-
nych w SP2 w Ozorkowie z koń-
cem roku szkolnego 2018/2019, 
nikt z nauczycieli nie straci pracy. 

Zwolnień nauczycieli nie będzie
Z informacji przekazanych przez 
dyrektorów szkół i przedszkoli, w 
roku szkolnym 2019/2020 w miej-
skich placówkach oświatowych w 
Ozorkowie nie planuje się zwolnień 
nauczycieli.

Złomiarze nie próżnują 
Na rondzie 100-lecia 
Odzyskania Niepod-

ległości brakuje kratki studzienki 
kanalizacji deszczowej, która została 
najprawdopodobniej skradziona 
przez złomiarzy. 
Urząd miasta informuje, że zlecenie 
zamontowania nowej kratki przekazano 
wykonawcy, który w ramach obowiązu-
jącej gwarancji, bezpłatnie zainstaluje 
nową w ciągu najbliższych dni. 
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Blisko 130 wykonawców z te-
renu województwa łódzkiego 
wzięło udział w XI Wojewódz-
kim Przeglądzie Kapel Ludo-
wych i Zespołów Śpiewaczych 
,,Komu piosnkę, komu…?’’. 
Przegląd odbył się w Miejskim 
Ośrodku Kultury w Ozorkowie. 

Swój dorobek artystyczny za-
prezentowali soliści, zespoły 
śpiewacze oraz kapele ludowe 
z Sulejowa, Kutna, Góry Świę-
tej Małgorzaty, Wielunia, Bedl-
na, Dalikowa, Koluszek, Łanięt, 
Aleksandrowa Łódzkiego oraz 
Ozorkowa, prezentując po dwa 
utwory o dowolnej tematyce, nie 
przekraczające 10 minut.

Celem przeglądu oprócz pre-
zentacji dorobku artystycznego 
było również stworzenie ama-
torskim zespołom możliwości 
konfrontacji twórczości arty-
stycznej, integracja uczestników 
oraz wymiana doświadczeń. Tego 
dnia wszyscy artyści otrzymali 
pamiątkowe dyplomy oraz sta-
tuetki, a organizatorzy zadbali o 
miłą, rodzinną atmosferę.

KoMU PIoSNKĘ, KoMU ...?

28 czerwca, podczas sesji Rady 
Miejskiej, radni zatwierdzili spra-
wozdanie finansowe z wykonania 
budżetu Miasta Ozorkowa za rok 
2018 i udzielili absolutorium bur-
mistrzowi Jackowi Sosze. Spośród 
15-osobowej Rady Miejskiej za 
udzieleniem absolutorium zagło-
sowało 13 radnych, 2 wstrzymało 
się od głosu.

Podjęcie uchwały w tej sprawie 
poprzedziła debata nad Raportem 
o stanie Miasta. Jest to obszerny 
dokument, który podsumowuje 
działalność burmistrza w 2018 r. 
w zakresie realizacji zadań, któ-
rych wykonanie należy do władz 
samorządowych. Od tego roku, w 
związku z nowelizacją przepisów 
o samorządzie gminnym, wszystkie 
gminy są zobowiązane rokrocznie 
przygotowywać tego rodzaju raport 
i przedstawiać go Radzie Miejskiej i 
mieszkańcom do 31 maja.

W raporcie zawarte są informacje 
o stanie finansów miasta, realizo-
wanych inwestycjach, a także o 
strukturze, funkcjonowaniu i finan-
sowaniu oświaty, kultury, sportu 
i rekreacji. Dokument zawiera 
również dane dotyczące infrastruk-
tury i ochrony środowiska, polityki 
społecznej i zasobu komunalnego.

W raporcie znalazły się także 
odniesienia do lat wcześniejszych, 
począwszy od roku 2010; dotyczy to 
polityki finansowej i inwestycyjnej 
miasta oraz pozyskiwania fundu-
szy zewnętrznych na sfinansowanie 
wielu projektów. Taki zabieg jest ko-
nieczny, ponieważ miasto realizuje 
kilkuletnie inwestycje, poza tym 
prześledzenie sytuacji finansowej 
w ciągu ostatnich ośmiu lat i wydat-
ków inwestycyjnych pokazuje, jak 
Ozorków zmienił się na przestrzeni 

ostatnich kilku lat.
- Rok 2018 był rekordowy pod 

względem wydatków inwestycyj-
nych; przeznaczono na nie blisko 
10 mln zł. Znaczna część środków 
pochodziła ze źródeł zewnętrz-
nych, tj. m.in. Unii Europejskiej, 
budżetu państwa, budżetu powiatu 
zgierskiego, WFOŚiGW. Zadania, 
zrealizowane w minionym roku z 
udziałem środków zewnętrznych, 
to m.in. I etap przebudowy układu 
komunikacyjnego, czyli Południo-
wej, Maszkowskiej, budowa mostu 
na Bzurze i dwóch rond, termomo-
dernizacja Przedszkola Miejskie-
go nr 5, rozpoczęcie rewitalizacji 
kompleksu pałacowo-parkowego 
Schlosserów i ul. Listopadowej 
realizacji projektu dotyczącego 
rewitalizacji parku miejskiego, ul. 
Listopadowej i kilku budynków 
przy ul. Listopadowej, przebudowa 
ul. Kochanowskiego, wdrożenie 
programu ograniczania niskiej emi-
sji, utworzenie siłowni plenerowej i 
placu zabaw przy ul. Sienkiewicza 
– mówi Izabela Dobrynin, rzecznik 
burmistrza Ozorkowa.

Rok 2018 to także realizacja kolej-
nej edycji Budżetu Obywatelskiego.

W minionym roku, podobnie jak 
w latach poprzednich, udało się 
zmniejszyć zadłużenie miasta; na 
koniec 2018 r. wynosiło 3,5 mln zł. 

Parafie apelują, aby 
wierni zwracali uwa-

gę na strój w którym idą na msze. 
Zdarza się bowiem, że niektórzy 
wierni ubierają się do kościoła, 
niczym na plażę. „Zakryj ramio-
na, dekolt, kolana i plecy! Nie 
przychodź w legginsach, getrach, 
krótkich spodniach! Nie żuj gumy. 
Wyłącz telefon” - takie hasła 
można przeczytać na plakatach 
wywieszonych przy kościelnych 
wejściach. 

Temat wzbudza emocje. Szcze-
gólnie podczas upałów stosowny 
ubiór do kościoła jest dla niektórych 
dużym wyzwaniem. Wakacyjny 
luz również nie wpływa na zacho-
wanie odpowiednich norm w tym 
zakresie. 

Wielu mieszkańców 
zadaje sobie pytanie 

dlaczego dopiero od dzisiaj na 
plaży można ujrzeć ratowników. 
Sezon kąpielowy miasto oficjal-
nie zainaugurowało później, niż 
to było w latach poprzednich. 

- Takie upały a kąpielisko wciąż 
formalnie nie działało. Przecież 
wcześniej było tak, że wraz z roz-
poczęciem wakacji ruszał również 
sezon kąpielowy. Mnie bardzo 
denerwował widok młodych pija-
nych ludzi na plaży, którzy nawet w 
obecności małych dzieci nie mogli 
opanować soczystej mowy – usły-
szeliśmy od jednej z mieszkanek. 
- Mam nadzieję, że w obecności 
ratowników nie będzie można już 
nad wodą spożywać alkoholu. 

Mariusz Lewandowski, dyrektor 
CSiR „Wodnik”tłumaczy, że opóź-
nienie z otwarciem sezonu nad 
zalewem nie jest z winy miasta. 

Do kościoła jak na plażę 

Przy wejściu do kościołów plakaty 
informują o obowiązującym 
godnym ubiorze 

- To marginalne zjawisko, choć 
niewątpliwie istnieje – mówi ks. 
Zbigniew Kaczmarkiewicz, pro-
boszcz parafii pw. św. Józefa w 
Ozorkowie. - Niektórzy parafianie 
zapominają o tym, że przez od-
powiedni strój wyrażamy nasz 
szacunek do miejsca i danej sytuacji. 
Przecież ubrać trzeba się stosownie 
do restauracji, teatru, filharmonii. 
Dlaczego więc niektórzy parafianie 
bagatelizują swój ubiór, gdy idą do 
kościoła? Myślę, że na takie sprawy 
powinno się zwracać uwagę.

Proboszcz podkreśla, że w nie-
których miastach europejskich, 
zwłaszcza w Rzymie, umieszcza się 
specjalne tabliczki przypominające 
o stosownym ubieraniu się na mszę. 
Ustawione są przed wejściem do 
kościołów oraz bazylik i zakazują 
wstępu do środka osobom ubranym 
w krótkie spodenki czy bluzki bez 
rękawów. Tych przepisów surowo 
przestrzegają administratorzy 
obiektów sakralnych. 

(stop)

Ratownicy wreszcie nad wodą 

- Zmieniły się przepisy i teraz 
otwarcie sezonu konsultowane jest 
z Państwowym Gospodarstwem 
Wodnym „Wody Polskie”. Uzyska-
liśmy pozwolenie na 30 dni sezonu 
w dwóch turach, czyli od 1 lipca do 
30 lipca i od 31 lipca do 29 sierpnia.

Amatorzy aktywnego wypoczynku 
nad zalewem są zaskoczeni takim 
rozwiązaniem. Mieli nadzieję, że sezon 
potrwa do samego końca sierpnia.

(stop)

W tym roku formalne rozpoczęcie 
sezonu nie nałożyło się z 
rozpoczęciem wakacji. 
Sezon zostanie też skrócony i nie 
potrwa do samego końca sierpnia.

AbsoluTorium dlA burmisTrZA

- Burmistrz Jacek Socha konse-
kwentnie realizuje politykę finanso-
wą miasta w taki sposób, by finanse 
miasta były stabilne, a zadłużenie 
jak najniższe. Dzięki temu dług 
zmniejszył się z 17 mln zł w 2010 
r. do 3,5 mln zł w 2018 r. - dodaje I. 
Dobrynin. 
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Rozpoczęła się termomoderniza-
cja Przedszkola Miejskiego nr 4 w 
Ozorkowie. Koszt inwestycji to ok. 
1 mln 400 tys. zł. W ramach re-

Uczestniczyli w niej radni, sołtysi, 
dyrektorzy szkół, kierownicy jed-
nostek organizacyjnych oraz pre-
zesi stowarzyszeń z terenu gminy.

W tym roku po raz pierwszy radni 
mieli możliwość udzielenia wotum 
zaufania wójtowi gminy oraz debato-
wania nad raportem o stanie gminy 
Parzęczew za 2018 rok. Podczas głoso-
wania uchwała w sprawie udzielenia 
wotum podjęta została jednogłośnie.

Po odczytaniu protokołu prze-
wodniczącego komisji rewizyjnej 
Bogdana Wydrzyńskiego o stanie fi-
nansów, przystąpiono do głosowania 
w sprawie udzielenia absolutorium 
wójtowi Parzęczewa. Podobnie jak 
przy wotum zaufania jednogłośnie 14 
radnych oddało swój głos za udziele-
niem absolutorium.

Przewodniczący Rady Gminy w 
Parzęczewie Władysław Krawczyk 
w imieniu wszystkich radnych pogra-
tulował oraz podziękował wójtowi za 

Każdy męż-
czyzna wie, że 
swoją wybran-
kę należy nosić 
na rękach. Nie-
którzy, biegną 
nawet ze swoją 
drugą połów-
ką na plecach i 
pokonują prze-
szkody. Ozorko-
wianka Aleksandra Błaszczyk oraz 
zgierzanin Artur Świstek są sportow-
cami, a także stanowią parę w życiu 
prywatnym. Oboje lubią wyzwania, 
dlatego w czerwcu, postanowili 
wziąć udział w Mistrzostwach Polski 
w noszeniu żon. Podczas zawodów, 
które odbyły się w Uniejowie, para 
zdobyła złoty medal. 
Artur Świstek i Aleksandra Błaszczyk 
musieli pokonać dystans 253,5 metra 
z przeszkodami. Najpierw biegli po 
piasku, później skakali przez drewniane 
pale, a potem musieli przedostać się 
przez wodną przeszkodę i wbiec pod 
górkę w kierunku mety. Warto dodać, 
że Artur Świstek, biegł przez cały czas 
ze swoją wybranką, trzymając ją… na 
plecach. 
Nasi mistrzowie, zgodnie z tradycją 
zawodów, za zwycięstwo otrzymali 
m.in. 50 litrów piwa (para wygrywa 
tyle litrów złocistego trunku, ile waży 
partnerka – przyp. red.). Sportowcy 
dostali także zaproszenia na lipcowe 
Mistrzostwa Świata do fińskiego Son-
kajärvi. To właśnie w Finlandii powstał 
ten niecodzienny sport.
Artur Świstek, ma już na koncie udział 
w Mistrzostwach Świata. Wcześniej wraz 
z Martą Kozanecką zdobyli brązowy 
medal. Teraz jednak, wspólnie z panią 
Aleksandrą, zgiersko-ozorkowska para 
chce zdobyć złoto. 

W dusznych po-
mieszczeniach urzę-

du miejskiego z całą pewnością 
praca nie jest łatwa. Urzędnicy nie 
mają co liczyć na klimatyzację, a 
pootwierane okna i wentylatory 
przynoszą niewielką ulgę. W spra-
wie – jak usłyszeliśmy – piekła w 
magistracie do redakcji dzwonią 
zdenerwowani urzędnicy. 

- W takich warunkach naprawdę 
bardzo ciężko się pracuje. Pot leje 
się z czoła, a trzeba skupić się na 
różnych ważnych, urzędowych 
sprawach. W całym urzędzie jest 
zaledwie kilka urządzeń chłodni-
czych i wentylatory, które niewiele 
przynoszą ulgi. Czy magistrat nie 
ma pieniędzy na założenie w bu-
dynku klimatyzacji? - usłyszeliśmy 
w redakcyjnym telefonie.

W sprawie finansów zadzwonili-
śmy do skarbnika miasta. 

-  Rozumiem, że niektórzy urzęd-
nicy mogą narzekać na warunki 
pracy w czasie upałów. Rzeczywi-
ście w urzędzie jest kilka urządzeń 
chłodniczych, które są taką na-
miastką prawdziwej klimatyzacji. 
Nie mają agregatów na zewnątrz 
budynku. Główną pracę wykonują 
wentylatory ustawione praktycz-
nie w każdym pomieszczeniu. 
Mogę zapewnić, że rozmawiam o 
problemie z burmistrzem i sekre-
tarzem (którzy notabene również 
nie mają w swoich gabinetach 
klimatyzacji – przyp. aut.). Lata są 
coraz bardziej upalne i faktycznie 
musimy się poważnie zastanowić 

Ozorkowscy seniorzy, zamiast 
siedzieć w domu, wolą zwiedzać i 
poznawać świat. W ostatni piątek, 
z inicjatywy radnej Rady Powiatu 
Zgierskiego – Joanny Mariankow-
skiej oraz ozorkowskiego oddzia-
łu Związku Emerytów, Rencistów i 
Inwalidów, grupa seniorów z tego 
miasta, wzięła udział w wyciecze 
do Warszawy. 

Na początek, seniorzy, na zapro-
szenie posła Pawła Bejdy, zwiedzili 
Sejm. Kolejnym punktem programu 
była wizyta w Muzeum Powstania 
Warszawskiego. – Obecność w tym 
miejscu, pozwoliła nam zrozumieć 
historię Warszawy oraz ludzi ho-
noru, którzy walczyli i ginęli za 
wolną Polskę w 1944 r. – mówi radna 
Joanna Mariankowska. 

Seniorzy odbyli także spacer po 
warszawskiej Starówce i Łazien-
kach Królewskich. 

W stolicy bawiliśmy się wy-
śmienicie, zupełnie bez barier 
pokoleniowych – przekonuje J. 
Mariankowska. – Przebywanie z 
niezwykle entuzjastycznymi i peł-
nymi humoru ludźmi daje ogromny 
siłę i motywację do działania.

„Czwórka” ma być gotowa 
za trzy miesiące 

montu zostaną przeprowadzone: 
modernizacja wewnętrznego sys-
temu ogrzewania, systemu c.w.u., 
systemu wentylacji, docieplenie 

stropodachu, docieplenie ścian 
zewnętrznych, modernizacja 
instalacji elektrycznej, hydraulicz-
nej i prace wykończeniowe.

Przedszkole zostanie dostoso-
wane do obowiązujących obecnie 
standardów i wymogów w zakresie 
m.in. ochrony p-poż. i sanitarnych.

Obecnie trwają prace związane 
z ociepleniem szczytów budynku, 
modernizacją kominów wentyla-
cyjnych oraz wymiana instalacji 
elektrycznej i hydraulicznej.

Zakończenie inwestycji zapla-
nowano na koniec września 2019 
r.; we wrześniu najmłodsze grupy 
będą korzystać z gościnności MDK, 
natomiast starsze będą mieć zajęcia 
w SP2.

PM4 jest trzecim przedszkolem 
spośród pięciu, które zostanie pod-
dane termomodernizacji w ramach 
kilkuletniego programu Termomo-

dernizacji budynków użyteczności 
publicznej w Ozorkowie. W 2018 r. 
zmodernizowano PM5, natomiast 
2 lata temu – PM3. Na rok 2020 

zaplanowano termomodernizację 
pozostałych dwóch przedszkoli: 
PM1 i PM2. Projekt dofinansowany 
jest z funduszy unijnych.

Piekło w magistracie 

Takie urządzenia są mało wydajne 
– mówią urzędnicy 

nad potrzebą klimatyzacji w urzę-
dzie miasta. Jednak taka inwestycja 
jest kosztowna, a miasto prowadzi 
w tej chwili szereg innych ważnych 
działań inwestycyjnych.

W urzędzie miasta klimatyzacja 
działa jedynie w serwerowniach. 

(stop)

Ozorkowianka ze 
złotym medalem 

Absolutoryjna sesja Rady Gminy w Parzęczewie

owocną współpracę na rzecz rozwoju 
gminy. Gratulacje złożyli także sołty-
si, przedstawiciele oświaty, kultury i 
prezesi stowarzyszeń.

Wójt Ryszard Nowakowski po-
dziękował za dotychczasową współ-
pracę z Radą Gminy, sołtysami, 
jednostkami organizacyjnymi, sto-
warzyszeniami działającymi na 
terenie gminy oraz kierownikom i 
pracownikom urzędu. Zaznaczył, 
że efektywna współpraca, wspólne 
działania niosące słuszny cel i dobra 
wola działania na rzecz całej społecz-
ności przynoszą sukcesy. 

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

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

Sprzedam bramę wjazdową. Tel.: 
888-764-894 

Sprzedam dom w Ozorkowie 82mkw i 
budynki gospodarcze na działce 1020 
mkw. Tel.: 513-918-135

Sprzedam spawarkę 220 + 360v oraz 
rower elektryczny 26”. 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 Ozorkowie. 
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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Choć jest bardzo delikatna, ma 
w sobie potężną moc. Po jej za-
stosowaniu skóra jest gładka, 
jasna i promienna. Swoje wła-
ściwości biała glinka zawdzię-
cza sporej ilości krzemu (ma go 
najwięcej ze wszystkich glinek). 
A ten pierwiastek korzystnie 
wpływa na skórę - oczyszcza ją, 
regeneruje, rozjaśnia i wygła-
dza. Dlatego ta glinka polecana 
jest do każdego rodzaju cery 
- suchej i wrażliwej, tłustej i aler-
gicznej. Każdą ładnie oczyści, 
wyrówna jej koloryt, usunie 
nadmiar sebum i pomoże po-
zbyć się drobnych krostek czy 
zaczerwienień, zwęża również 
rozszerzone pory. 

Maseczka regenerująca
Wymieszaj łyżeczkę glinki i 

ciepłej wody mineralnej lub prze-
gotowanej i oliwy lub oleju z awo-
kado. Papkę nałóż na twarz na 
10-15 minut, omijając okolice oczu. 
Pamiętaj, glinka nie może całko-
wicie zaschnąć, dlatego zwilżaj 
ją tonikiem lub hydrolatem, albo 
po prostu wodą. Umyj i zastosuj 
krem. Maseczkę rób dwa-trzy razy 
w tygodniu.

Kompres na włosy
Łyżkę glinki wymieszaj z odro-

biną wody. Natłuść skórę głowy 
i włosy olejem kokosowym, a 
potem wetrzyj w nie gęstą papkę 
z glinki. Owiń aluminiową folią, 
a następnie ręcznikiem. Kompres 
potrzymaj na głowie 15-20 minut. 
Zmyj ciepłą wodą. Powtarzaj raz 
w tygodniu.

Zrób z niej pastę do zębów
Trzy łyżki gęstego oleju kokoso-

wego wymieszaj z dwiema łyżka-
mi sody oczyszczonej oraz łyżką 
ksylitolu. Dodaj też 2 łyżeczki białej 
glinki. Składniki dobrze wymie-
szaj. Pasta czyści zęby i odświeża 
oddech.

Chcesz rozjaśnić i odżywić skórę twa-
rzy – postaw na maliny. Są cennym 
źródłem wielu witamin i minerałów, 
a także kwasów owocowych, które 
korzystnie wpłyną na stan twojej 
cery.

Maseczka rozjaśniająca
Wymieszaj łyżkę jogurtu natural-
nego, kefiru lub maślanki z garścią 
rozgniecionych malin. Dodaj łyżeczkę 
miodu i pół łyżeczki soku z cytryny. 
Zagęść mąką kukurydzianą. Papkę 
nałóż na twarz, szyję i dekolt, pozo-
staw ok. 10 minut. Zmyj ciepłą wodą.  

Maseczka oczyszczająca
Rozgnieć widelcem garść malin i wy-
mieszaj je z odrobiną żółtka jaja, łyżką 
miodu i 2 łyżeczkami rozdrobnionych 
płatków owsianych. Nałóż na twarz 
i pozostaw 15-20 minut. Zmyj ciepłą 
wodą, masując twarz przez chwilę. 

Maseczka nawilżająca na gazie
Wymieszaj dwie łyżki soku wyciśnięte-
go z malin i 3 łyżki mleka. Dodaj kap-
sułkę witaminy A+E. W płynie zamocz 
gazę, ułóż na twarzy i poczekaj, aż 
wyschnie. Resztki spłucz ciepłą wodą. 

Zatrucie pokarmowe w cza-
sie upałów najczęściej jest 
spowodowane spożyciem źle 
przechowywanej żywności, w 
której pod wpływem wysokiej 
temperatury szybko rozmno-
żyły się groźne dla naszego 
układu pokarmowego bakterie 
i toksyny: salmonella - najczę-
ściej występuje w produktach 
pochodzenia zwierzęcego: ja-
jach, mięsie, mleku i jego prze-
tworach; gronkowiec - najlepiej 
rozmnaża się w słodkich, wę-
glowodanowych produktach 
bakterie E. coli - mogą znaleźć 
się w każdym produkcie, po-
nieważ przenoszą je owady 
(zwłaszcza muchy); jad kieł-
basiany - najczęściej znajduje 
się w źle przechowywanych 
konserwach mięsnych, rybnych 
lub warzywnych. 

W wyniku zatrucia w ciągu 
kilku godzin (ok. 6) od spożycia 
zatrutego produktu występują: 
biegunka, bóle brzucha, wymioty, 
nudności 

Gdzie czają się groźne dla na-
szego żołądka toksyny i bak-
terie?

Lody, ciastka z kremem, które 
nie były dobrze schłodzone. Pro-
dukty rozmrożone i ponownie 
zamrożone (dotyczy to lodów, 
mrożonych warzyw, ryb i innych); 
tatar - surowe mięso i surowe 
żółtko jaja zwiększają ryzyko 
zatrucia; potrawy niedopieczone, 

Złuszczanie na sucho - ten popu-
larny w Azji zabieg stał się hitem 
także u nas. Skutecznie usuwa 
martwy naskórek, wygładza cia-
ło, ujędrnia je, redukuje cellulit 
i zapobiega wrastaniu włosków 
po depilacji. Jest alternatywą dla 
peelingu, który wykonujemy pod 
prysznicem, masując wilgotne 
ciało kosmetykiem z drobinkami.

Gąbka, szczotka lub myjka
Na początek najlepsza jest gąbka 

(zwykła) lub drewniana szczotka 
do ciała z naturalnym włosiem. Są 
delikatne, ale na tyle szorstkie, że 
idealnie wygładzą ciało. Gdy już 
przyzwyczaisz się do peelingu na 
sucho i nauczysz się wykonywać 
go z wyczuciem, sięgnij po bardziej 
szorstką myjkę z luffy.

Piling ciała na sucho krok po kroku

Jak wykonać zabieg?
Zanim rano weźmiesz prysznic, 

masuj suche ciało przez kilka minut. 
Rób to delikatnie, posuwistymi 
ruchami. Zabieg zacznij od stóp i 
przesuwaj się ku łydkom, udom 
oraz górnym partiom ciała - aż 
do ramion. Następnie umyj ciało 
wodą i kremem pod prysznic lub 
olejkiem. Kosmetyk o gęstej, bogatej 
formule nawilży skórę, odżywi ją i 
pozostawi ochronny, kojący film.

Pij i chudnij

Połączenie soku imbirowego, soli i limonki przed lub po posiłku ułatwia trawienie pokarmu

Chcesz usunąć toksyny, odkwa-sić organizm i usprawnić pracę jelit? Pij dwie szklanki napoju cytrynowego dziennie przez trzy tygodnie, najlepiej od niego zaczynaj dzień. Do jego sporzą-dzenia potrzebujesz tylko trzech składników: listków mięty, cytry-ny i świeżego imbiru.
Przepis:
Do litra letniej przegotowanej wody dodaj kawałek startego lub drob-no pokrojonego imbiru oraz trzy plasterki cytryny i sok wyciśnięty 

z połówki. Dorzuć kilka listków świeżej mięty. Napój przelej do termosu - najlepiej działa, gdy jest ciepły. Pierwszą jego porcję wypij na czczo.

Maliny odmładzają 
i rozjaśniają cerę

Niezwykłe właściwości białej glinki 

zatrucia pokarmowe w czasie upałów. 
Jak ich uniknąć? Jak je leczyć?

W czasie upałów, w źle 
przechowywanym jedzeniu bardzo 
szybko rozmnażają się groźne 
bakterie

Do picia wybierajmy niegazowaną wodę butelkowaną

niedogotowane (szybko rozmnażają 
się w nich bakterie E. coli); podro-
by, które nawet po usmażeniu w 
upalne dni bardzo szybko się psują; 
owoce morza, zwłaszcza podane na 
surowo; niepasteryzowane mleko, 
potrawy, które są zbyt obficie do-
prawione przyprawami, zwłaszcza 
ostrymi. W ten sposób często “ka-
mufluje” się nieświeże produkty. 
Pamiętaj, że zakażone produkty 
często podejrzanie pachną (np. te 
skażone jadem kiełbasianym często 
pachną zjełczałym tłuszczem). 

WAżNE
Uważaj, jaką wodę pijesz 

podczas upałów!
W czasie upałów pij wodę mi-
neralną niegazowaną w butelce. 
Jeśli zdecydujesz się na nią w 
restauracji (szczególnie w eg-
zotycznych krajach), sprawdź, 
w jaki sposób jest serwowana. 
Jeśli kelner podaje ją w otwartej 
butelce, nie ryzykuj zatrucia i 
poproś o nową, zamkniętą. Na-
wet niewielkie ilości zakażonej 
wody potrafią doprowadzić do 
poważnego zatrucia pokarmo-
wego.
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cieKawie i na weSoło

Frida idzie na emeryturę Kiedyś król Bałtyku, dziś wymiera Zjedz jajka i posadź pojemnik

Wakacje 
w mieście

Mini market, 
mini 
asortyment

Moda 
w kant

Będąca psem ratowniczym biszkoptowa labradorka Fri-
da zdobyła międzynarodową sławę po trzęsieniu ziemi, 
które nawiedziło Meksyk w 2017 r. Po 9 latach służby 24 
czerwca przeszła na emeryturę. Oficjalne pożegnanie 
zorganizowała psia jednostka Armada de México. Frida 
wzięła udział w 53 operacjach ratowniczych na terenie 
Ameryki Południowej i Środkowej. Ocaliła życie 12 osób i 
znalazła 40 ciał. W wrześniu 2017 r. świat obiegły zdjęcia 
Fridy, która w ochronnych goglach i butach przeszukiwała 
gruzy szkoły podstawowej Rebsamen w mieście Meksyk 
(zginęło tu 19 dzieci i 7 dorosłych). Wkrótce na ścianach 
budynków w kraju pojawiły się murale z jej wizerunkiem. 
W Puebli w środkowym Meksyku postawiono nawet po-
mnik przedstawiający psa. Wcześniej suka wzięła udział 
w akcjach na Haiti (2010) i w Ekwadorze (2016). Pracowała 
także po wybuchu, do którego doszło 31 stycznia 2013 r. 
w centrum administracyjnym siedziby głównej przedsię-
biorstwa naftowego Pemex (zginęło wtedy co najmniej 37 
osób, a 126 zostało rannych). Nie wiadomo, co Frida będzie 
robić na emeryturze, ale wspomina się o tym, że mogłaby 
brać udział w szkoleniu swoich następców i następczyń. 

W Bałtyku pływa coraz mniej dorszy. Jeśli już uda się je zło-
wić, to ich tkanka mięsna nie jest okazała. Polska domaga 
się wprowadzenia radykalnego obniżenia ich kwot poło-
wowych w Morzu Bałtyckim. Rybom nie pomaga również 
zmiana klimatu oraz amunicja z czasów II wojny światowej, 
która znajduje się na dnie morza. Międzynarodowa Rada 
Badań Morza (ICES) zaleciła znaczną redukcję połowów 
dorszy i śledzi w Bałtyku. Zalecenia te nie są wprawdzie 
wiążące, ale stanowią podstawę naukową określenia kwot 
połowowych przez Radę Europejską, co ma nastąpić w 
październiku. Eksperci ICES zalecają także wstrzymanie 
w przyszłym roku połowów śledzi w zachodniej części 
Bałtyku. Agencja dpa odnotowuje, że sytuacja dorszy 
w Bałtyku od lat budzi niepokój. Organizacje obrońców 
środowiska już wcześniej domagały się całkowitego za-
przestania połowów tych ryb we wschodniej części Morza 
Bałtyckiego, a teraz rekomenduje to także ICES.

Grecki projektant George Bosnas zaprezentował wytłoczki 
na jajka Biopack, które produkuje się oczyszczonej pulpy 
papierowej, mąki, skrobi i nasion. Po zjedzeniu jajek po-
jemnika się nie wyrzuca, ale wsadza do ziemi i czeka na 
wykiełkowanie roślin. Bosnas twierdzi, że inspiracją dla 
Biopacka były problemy związane z recyklingiem. Grek 
wyjaśnia, że choć kierując się dobrymi chęciami, spo-
łeczności na całym świecie próbują zbierać i przetwarzać 
materiały, które nadają się do ponownego wykorzystania, 
proces ten jest dość skomplikowany, drogi i często nie tak 
ekologiczny, jak można by się spodziewać. Stąd pomysł na 
jednorazowy produkt, który naturalnie przekształca się w 
coś korzystnego dla środowiska. Po zużyciu 4 jaj zwilżony 
Biopack umieszcza się w ziemi i lekko podlewa. Po średnio 
30 dniach można się cieszyć pełnowymiarowymi roślinami 
strączkowymi. Dodatkowo składniki opakowania, a później 
same rośliny jako kompost, użyźniają glebę.


