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„Chcę stąd wyjść” - to najczęściej powtarzane słowa przez Józefa Równianika, który walczy o to, aby opuścić Dom Pomocy Społecznej w Ozorkowie.- Jeszcze nie mieliśmy takiego przypadku. Sprawą zajmuje się sąd – mówi Joanna Stopczyk, dyrektor placówki. 
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Łęczycanka w 
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Zakłady Mięsne Pamso to firma z ponad 100 letnią tradycją. 
Nasi pracownicy często pracują u nas aż do emerytury. 
Jeśli szukasz stabilnej pracy - zgłoś się do Pamso!

 ZADZWOŃ: 785 058 748

Kogo szukamy?
SPRZEDAWCA - KASJER.

Miejsce pracy: Łęczyca, Zgierz

- Każdy z pracowników ma zagwarantowaną umowę o pracę
- Jasny system wynagrodzeń i premiowania
- Wszystkie niedziele wolne

 NIE MASZ DOŚWIADCZENIA W HANDLU? 
NIE MARTW SIĘ, NAUCZYMY CIĘ WSZYSTKIEGO.

 Każdy pracownik Pamso korzysta z wielu przywilejów:

DOŁĄCZ DO NASZEGO ZESPOŁU! ZADZWOŃ: 785 058 748

- Prywatna opieka lekarska
- Karty sportowe
- Wczasy pod gruszą
- Dofinansowanie do wyjazdów

- Bony towarowe
- Paczki na święta dla dzieci
- Wsparcie pożyczkowe

O podwyżce po-
datku rolnego od 

1 stycznia 2020 roku zadecydo-
wali radni podczas wtorkowej 
sesji rady gminy. Samorządowcy 
przyjęli także regulamin utrzy-
mania czystości i porządku na 
terenie gminy oraz wysłuchali 
raportu o stanie oświaty.

Jednym z głównych punktów wtor-
kowej sesji rady gminy Łęczyca było 
podjęcie uchwały określającej cenę 
kwintala żyta jako podstawy do obli-
czenia stawki podatku rolnego.

- Stawką bazową jest cena kwintala 
żyta określana przez GUS na dany rok 
kalendarzowy - wyjaśniał przewod-
niczący RG Włodzimierz Starzyński. 
- My będziemy podejmować uchwałę 
w sprawie obniżenia stawki gusow-

skiej wynoszącej 58,46 zł stanowiącej 
równocześnie podstawę do obliczenia 
podatku rolnego. W 2019 roku stawka 
ta wynosiła 45 zł za ha, obecnie jest 
propozycja podniesienia podstawy 
wymiaru do 48 zł.

Propozycja podniesienia stawki do 
48 zł uzyskała większość w dyskusjach 
podczas obrad komisji rady i konse-
kwentnie radni przegłosowali projekt 
uchwały 14 głosami za, przy jednym 
wstrzymującym się. 

Z takim werdyktem rady nie zgadza 
się radny Grzegorz Góra, który krytycz-
nie wypowiedział się na temat budowy 
hali sportowej przy szkole w Wilcz-
kowicach. Uważa, że to niepotrzebny 
wydatek biorąc pod uwagę wysokie 
koszty utrzymania oświaty.

(mku)

W niedzielę, 27 października, 
pani Janina Oborska z Łęczycy 
świętowała jubileusz 100-lecia 
urodzin. Uroczystość obchodzona 
w gronie najbliższych – dzieci, 
wnuczków i prawnuczków – pełna 
była wzruszeń i ciepłych słów. 
Najserdeczniejsze życzenia z tej 
okazji złożył również burmistrz 
Paweł Kulesza. 

Na udział w śpiewają-
cym programie TVP2 

„Szansa na sukces” zdecydowała 
się Ewa Olczak z Łęczycy. Uzdolnio-
ną wokalnie fryzjerkę na szklanym 
ekranie będzie można oglądać za 
niespełna dwa tygodnie. 

Program „Szansa na sukces” cieszy 
się sporą popularnością od kilkuna-
stu lat. Daje wokalistom możliwość 
pokazania talentu i niekiedy otwiera 

drzwi do wielkiej kariery. Czy na 
ogólnopolską sławę liczy też Ewa 
Olczak?

- Zawodowo zajmuję się zupełnie 
inną profesją, ale od dziecka kocha-
łam śpiew. Zachwycały mnie dźwięki 
natury z otaczającego świata a jako, 
że wychowywałam się na wsi ich 
brzmienie jak to się mówi – w duszy 
mi grało. I tak zostało do dnia dzisiej-
szego. Przystępując do „Szansy”, nie 

Od stycznia wyższy podatek

Setne 
urodziny 

pani Janiny

Drożej za czynsz
Mieszkańcy zasobów 
SM „Łęczycanka”od 

przyszłego roku zapłacą więcej 
za czynsz. Wzrost spowodowany 
jest wyższymi kosztami towarów 
i usług, które przekładają się na 
większe koszty utrzymania bu-
dynków.

Wraz z rosnącą z roku na rok płacą 
minimalną w Polsce, drożeje niemal 

wszystko. Nie dziwi zatem planowa-
na podwyżka czynszu w łęczyckiej 
spółdzielni, gdzie od kilku lat regu-
lacji opłat nie było. Więcej spółdzielcy 
zapłacą od lutego przyszłego roku. 
O ile więcej? To zależy od budynku 
i kosztów jego utrzymania. Stawka 
wzrośnie od 10 groszy do 28 groszy 
za metr kwadratowy.

(zz)nowa strefa aktywności
Zrealizowano kolejną 
inwestycję w ramach 

operacji pod nazwą: „Stworzenie 
dwóch miejsc przestrzeni pu-
blicznej sprzyjających rozwojowi 

kapitału społecznego w Łęczycy”. 
Oprócz mobilnych siedzisk w sali 
widowiskowej Domu Kultury, na 
ulicy Ozorkowskie Przedmieście 
powstała strefa aktywności.

Inwestycja zlokalizowana została 
na terenie przy Szkole Podstawowej 
nr 4. W jej kształt wchodzą: strefy 
relaksu, plac zabaw o charakterze 
sprawnościowym (pomost tunelo-
wy z lin, tunel z lin, bezobsługowy 
park linowy, zjazd linowy) oraz ele-
menty siłowni zewnętrznej, między 
innymi: biegacz, twister, orbitrek, 
koła tai chi.

Lokalna Grupa Działania „Ziemia 
Łęczycka” w ramach posiadanych 
środków przyznała dotację na ten 
cel w wysokości 71 844 zł.

Pani ewa zaśpiewa w TV
liczyłam na sukces, tak zresztą jak i 
teraz. Dla mnie już bardzo dużym 
osiągnięciem jest to, że w eliminacjach 
do programu zostałam wybrana spo-
śród tysięcy innych ludzi – przyznaje 
E. Olczak. - Jednocześnie, korzystając 
z okazji zachęcam wszystkie zdolne 
osoby do spróbowania swoich sił, to 
naprawdę jest coś wspaniałego. Piszę 
teksty i muzykę do swoich utworów, 
ale nie tylko. Napisałam dwa utwory: 

„Wakacyjne cuda” i „ Magia Świąt” 
dla Zenona Martyniuka. 

Wielu mieszkańców powiatu łę-
czyckiego już nie raz słyszało, jak E. 
Olczak śpiewa na żywo. Łęczycanka 
chętnie występuje na różnego rodzaju 

imprezach w Łęczycy i nie tylko. Pro-
gram „Szansa na sukces” z udziałem 
Ewy Olczak będzie emitowany 17 
listopada na antenie TVP2 o godz. 
15.15.

(mku)
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Autobusem uderzył w busa
SpowodowaŁ kolizję i odjechaŁ
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[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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Na ulicy Zachodniej 
doszło do nietypowej 

kolizji. Kierowca autobusu ude-
rzył w zaparkowanego wzdłuż 
ulicy dostawczego busa po czym 
odjechał z miejsca zdarzenia. 

Ogromny huk obudził część 
mieszkańców 1 listopada około 
godziny 5 rano. 

- Nagle hałas wyrwał mnie ze 
snu. Przestraszyłem się. Wstałem 
i zaspany podszedłem do okna 
od strony podwórka, gdzie jest 
zaparkowany mój samochód. Nie 
zobaczyłem niczego niepokojące-
go i położyłem się jeszcze spać. Do-
piero rano, gdy jechałem na cmen-
tarz, dowiedziałem się, co się stało. 

Czerwony bus był przeciągnięty o 
kilkanaście metrów dalej. Dobrze, 
że za nim nie stał żaden samo-
chód, bo kilka pojazdów zostałoby 
uszkodzonych – relacjonuje jeden 
z mieszkańców pobliskiego bloku. 
- Dowiedziałem się, że sprawca 
uciekł, ale około południa policja 
już go przesłuchiwała na miejscu 
zdarzenia.

Prawdopodobnie ktoś z pobli-
skiego bloku widział całe zdarzenie 
i rozpoznał autokar informując 
o sytuacji policję. Nie wiadomo, 
dlaczego kierowca zjechał na prze-
ciwległy pas jezdni i staranował 
dostawczego busa. 

(zz)

Młodego mężczyznę 
drzemka na schodach 

prowadzących na pocztę kosztowała 
rozmowę z policją i konsekwencje 
prawne. Mieszkaniec Łęczycy, który 
najprawdopodobniej zamroczył się 
alkoholem najpierw przez kilkadzie-
siąt minut siedział na schodach z 
głową schowaną w kolanach, później 
położył się. Ktoś wezwał policję.

- Około godz. 13.00 policjanci poje-
chali na wskazaną ulicę, gdzie przy 
jednym z budynków, w miejscu pu-

blicznym ma leżeć mężczyzna. In-
formacja o tej interwencji zgłoszona 
została na nr 112, a CPR przekazał ją 
do realizacji właściwej terytorialnie 
jednostce. Policjanci wobec mieszkańca 
Łęczycy w związku z popełnionym 
wykroczeniem, które zakwalifikowali 
jako nieobyczajny wybryk (art.140kw) 
wyciągnęli konsekwencje prawne. 
Mężczyzna został wybudzony, nie 
wymagał pomocy medycznej, a po 
zakończonej interwencji udał się do 
miejsca zamieszkania. Wszystko wska-

Zaparkowany bus w wyniku 
uderzenia został mocno 
uszkodzony

Kwesta uDana
Ponad 9 tys. zło-
tych udało się 

zebrać podczas I Łęczyckiej 
Kwesty na rzecz ratowania 
zabytkowych nagrobków. 

1 listopada kwesta zorgani-
zowana przez Towarzystwo 
Miłośników Ziemi Łęczyckiej 
przy cmentarzu przy ulicy 
Kaliskiej spotkała się z dużym 
powodzeniem. Dzięki zaan-
gażowaniu członków Towa-
rzystwa, tradycję tę udało się 
reaktywować, a w tegoroczną 
kwestę zaangażowanych było 
ponad 20 wolontariuszy. Do 
puszek trafiło łącznie 9361,60 
zł i 4,10 euro.

Drzemka pod pocztą

zuje, że powodem takiego zachowania 
było działanie alkoholu – informuje asp. 
Mariusz Kowalski z KPP w Łęczycy.

Widok pijanych mieszkańców już 
nikogo szczególnie nie dziwi. Zazwy-
czaj jednak zamroczeni procentami 
wybierają na drzemkę ławki w bardziej 
zacisznych miejscach.

(zz)

Łęczyca Byli pracownicy dużego 
sklepu zakładów mię-

snych, który został tymczasowo 
zamknięty, mają żal do menagera 
placówki handlowej, który tydzień 
temu w rozmowie z „Reporterem” 
poinformował, że wszyscy pra-
cownicy sklepu zostali zwolnieni z 
powodu licznych uchybień.

Pracownicy podkreślają, że zosta-
li skrzywdzeni przez kierownictwo 
negatywną opinią oraz nagłym 
zwolnieniem z pracy.

- Pracowałyśmy zgodnie z zale-
ceniami kierownictwa, nigdy nie 
oszukiwałyśmy klientów. Zastrze-
żenia dotyczą tego, że kiedy zbliżał 
się koniec terminu ważności jakie-
goś produktu, był on sprzedawany 
za 50% ceny. Tak było często, bo nie 
mieliśmy zbyt wielu klientów - re-
lacjonuje była pracownica. - Nigdy 
nie dochodziło do oszukiwania 
klientów, wypełnialiśmy polecenia 
szefostwa.

(mku)

Nie jesteśmy oszustami 
– mówią byli pracownicy
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Łęczyca Od połowy lipca trwały 
prace związane z bu-

dową boiska wielofunkcyjnego 
przy Szkole Podstawowej nr 1. 
29 października miał miejsce od-
biór inwestycji wartej 825101,22 zł 
brutto. Zadanie wykonywała firma 

Zakład Instalacji Sanitarnych i CO 
Roboty Budowlane, a nowe boisko 
wyposażone jest między innymi w: 
bieżnię, rzutnię do pchnięcia kulą czy 
miejsce do skoku w dal. Oprócz tego, 
zbudowane zostało także boisko do 
piłki ręcznej i piłki siatkowej. 

Radni gminy Daszyna podjęli uchwa-
łę o odwołaniu skarbnika. Decyzja ta 
była konsekwencją wniosku samej 
zainteresowanej.

Środowa sesja rady gminy Daszyna 
skoncentrowała się głównie wokół 
sprawy odwołania skarbnika, Danuty 
Kaczmarek. Uchwała w tej sprawie 
została podjęta na prośbę samej zain-
teresowanej.

- 29 marca 2019 roku - mówił wy-
konujący zadania i kompetencje wójta 
Sebastian Zaborowski - skarbnik 
Danuta Kaczmarek złożyła wniosek o 
rozwiązanie stosunku pracy z dniem 
30 października 2019 roku, w związku 
z przejściem na emeryturę. Pani Danu-
ta pracowała w gminie ponad 30 lat a 
funkcję skarbnika pełniła przez 23 lata. 
Odwołanie jej z tej funkcji to wyłączna 
kompetencja rady, dlatego przedkła-
dam państwu projekt uchwały w tej 
sprawie.

Wobec podtrzymania swojej decy-
zji, radni jednogłośnie przegłosowali 
uchwałę o odwołaniu Danuty Kacz-
marek z funkcji skarbnika. 

- W celu zapewnienia ciągłości obsłu-
gi finansowej gminy, tymczasowo obo-
wiązki pełniącej obowiązki skarbnika 
przejmuje dotychczasowa zastępczyni, 

Sylwia Walczykowska - poinformował 
S. Zaborowski.

Jednogłośnie także radni podjęli 
uchwałę w sprawie wystąpienia gminy 
ze Związku Gmin Rejonu Kutnowskie-
go, uzasadniając swoją decyzję koniecz-
nością płacenia składki członkowskiej 
bez, jak określił S. Zaborowski, żadnej 
korzyści w sensie możliwości składa-
nia wniosków o pozyskanie środków 
zewnętrznych.

- Gmina Daszyna należy obecnie do 
Związku Gmin Rzeczpospolitej oraz 
LGD, uzupełnił pełniący obowiązki 
wójta.

(mku)

Sąd Rejonowy w Pabia-
nicach zakończył proces 

Krzysztofa Lipińskiego. Oskarżo-
ny były burmistrz Łęczycy został 
uznany za winnego przekroczenia 
uprawnień, płatnej protekcji i żąda-
nia korzyści majątkowych. 

Krzysztof Lipiński z pewnością nie 
takiego zakończenia się spodziewał 
składając odwołanie od wyroku, jaki 
zapadł w Łęczycy 31 października 
2017 roku. 

Przypomnijmy, Sąd Rejonowy w 
Łęczycy uznał Krzysztofa Lipińskiego 
za winnego zarzucanych mu czynów. 
Sędzia prowadząca sprawę skazała 
go na rok pozbawienia wolności w 
zawieszeniu na trzy lata oraz orzekła 
czteroletni zakaz sprawowania funkcji 
publicznych. Orzekła również grzy-
wnę w wysokości 250 stawek dzien-
nych w wysokości 20 złotych i zasto-
sowała środek karny w postaci zakazu 
sprawowania funkcji publicznych na 

okres czterech lat. Ówczesnemu bur-
mistrzowi Łęczycy  nakazano również 
zwrócić oskarżycielom posiłkowym 
po 1608,84 zł kosztów ustanowienia 
pełnomocnika oraz koszty sądowe. K. 
Lipiński nie zgadzając się z wyrokiem, 
złożył od niego odwołanie do Sądu 
Okręgowego w Łodzi. Kolejny proces 
toczył się w Pabianicach. Zakończył się 
w ubiegłym tygodniu.

„Wyrok przeciwko Krzysztofowi 
Lipińskiemu został wydany przez Sąd 
Rejonowy w Pabianicach w dniu 30 
października 2019 r. i jest nieprawo-
mocny. Oskarżony został uznany za 
winnego dokonania czynu z art. 230 § 
1 kk i art. 228 § 4 kk w zw. z art. 11 § 2 
kk w zw. z art. 12 § 1 kk i wymierzono 
oskarżonemu za ten czyn karę 1 roku 
pozbawienia wolności oraz grzywnę 
w wysokości 250 stawek dziennych 
ustalając wysokość jednej stawki dzien-
nej na kwotę 20 zł oraz został uznany 
za winnego czynu z art. 231 § 1 kk i 

wymierzono oskarżonemu za ten czyn 
karę 4 miesięcy pozbawienia wolności. 
Na podstawie art. 85 § 1 i 2 kk, art. 86 
§ 1 kk połączono wymierzone oskar-
żonemu za powyższe czyny kary 
pozbawienia wolności i orzeczono karę 
łączną 1 roku pozbawienia wolności, 
której wykonanie warunkowo za-
wieszono oskarżonemu na okres 
próby 3 lat. Na podstawie art. 41 § 1 kk 
orzeczono wobec oskarżonego środek 
karny - zakaz zajmowania stanowisk 
związanych z pełnieniem funkcji 
publicznych na okres 4 lat. Ponadto 
obciążono oskarżonego kosztami 
należnymi na rzecz oskarżycieli po-
siłkowych oraz częściowo obciążono 
kosztami sądowymi” - informuje Bar-
bara Pasińska, prezes Sądu Rejonowego 
w Pabianicach.

K. Lipiński zapowiada kolejne odwo-
łanie od wyroku. Twierdzi, że sąd od 
samego początku wiedział, jaki wyrok 
w tej sprawie zapadnie.

Kilka lat temu właści-
ciel stacji benzynowej 

w Grabowie zamknął działalność, 
ale nie usunął zbiorników paliwa. 
Mieszkańcy pytają o bezpieczeń-
stwo.

Sprawą zbiorników paliwa zain-
teresowali się mieszkańcy Grabowa.

- Nie znamy wpływu zbiorników 
na otoczenie, nikt o niczym nie 
informuje a my mamy już problem 
śmieciowy, nie chcemy dodatko-
wych kłopotów - słyszymy od jed-
nego z mieszkańców Grabowa. - W 
miejscu byłej stacji prowadzony jest 
handel owocami i warzywami.

Pytania mieszkańca kierujemy 
do wójta gminy Grabów, Janusza 
Jagodzińskiego.

- Zastałem taką sytuację, kiedy 
obejmowałem funkcję wójta gminy, 
do tej pory nie zajmowaliśmy się tą 
sprawą. Właściciel byłej stacji ben-
zynowej płaci comiesięczny czynsz 
w wysokości 800 zł netto - słyszymy 
od J. Jagodzińskiego.

Mieszkańcy Sie-
dlca krytycznie 

wypowiadają się na temat 
śmieci walających się wokół 
koszy na śmieci i kontene-
rów. - Jest dzwon na plastiki, 
a ludzie rzucają wypełnione 
butelkami reklamówki tuż 
obok, jak tak można? - pytają 
nasi czytelnicy.

Faktycznie, widok leżących 
plastików tuż przy przeznaczo-
nych do tego pojemnikach może 
denerwować.

- Ludzie chyba nie wiedzą do 
czego służy kosz na śmieci. Przy 
przystanku autobusowym, któ-
ry jest pomazany i sukcesywnie 
niszczony doszedł jeszcze jeden 
obrazek. Wiatr i zwierzęta roz-

Lipiński uznany za winnego

- Patrząc na zachowanie sędzi 
prowadzącej i jej nastawienie, wie-
działem jak zakończy się sprawa w 
Pabianicach. Sposób traktowania 
oskarżonego, wskazywanie na nie-
go palcem, to był jakiś cyrk. To ko-
lejny dowód na to, że w Polsce sądy 
są nieprzewidywalne i niesprawie-
dliwe a dochodzenie swoich racji 
przez oskarżonych jest praktycznie 
niemożliwe. Moi świadkowie w 
oczach sądu byli niewiarygodni, 

nie brał pod uwagę ich zeznań i nie 
zauważył licznych nieścisłości w tej 
sprawie. Historia stworzona przez 
sąd w Pabianicach jest aż niewiary-
godna. Twierdzenie, że od samego 
początku, jeszcze przed wyborami, 
zaplanowałem wszystko tak, żeby 
wyłudzić 50 tys. zł jest absurdalne 
– mówi K. Lipiński. - Oczywiście 
odwołam się od wyroku, który 
zapadł w Pabianicach.

(zz)

K. Lipiński po raz drugi usłyszał wyrok skazujący

Boisko przy sP1 

Gmina Daszyna bez skarbnika

Danuta Kaczmarek (na zdjęciu z 
prawej) była skarbnikiem gminy 
Daszyna przez 23 lata. Z końcem 
października przeszła na emeryturę

Pytania o stare zBiorniKi

Na miejscu, gdzie była stacja benzynowa odbywa się handel warzywami i 
owocami

Kolejny mieszkaniec uważa, że 
zbiorniki bezwzględnie powinny 
zostać usunięte.

- Zasada jest prosta, jak coś jest 
niepotrzebne i niewykorzystane 
to po co to trzymać? Przecież te 
zbiorniki są na pewno skorodo-

wane i pewnie nigdy nie będą 
wykorzystywane jako zbiorniki 
paliwa. Myślę, że problem tkwi w 
kosztach usunięcia zbiorników – 
przypuszcza kolejny mieszkaniec 
Grabowa.

(mku)

rzucają obok koszy

niosą te śmieci i cała wieś, gdzie 
znajduje się szkoła, kościół, 
sklepy będzie przypominała 

wysypisko śmieci – usłyszeli-
śmy od mieszkańców Siedlca.

(mku)
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Od kilku dni można już podziwiać efektowną 
iluminację mostu na rzece Warcie. W tym 
celu wykorzystano około 110 naświetlaczy. 
Całkowita moc oświetlenia iluminacyjnego 
uniejowskiej przeprawy wynosi jedynie 5kW.

Most objęty inwestycją stanowi fragment ul. 
Łęczyckiej, a jego łączna rozpiętość wynosi około 
210 m. Górna część mostu, na której odbywa się 
ruch kołowy i pieszy nie jest objęta zakresem 
oświetlenia iluminacyjnego, aby instalacja nie 
wpływała negatywnie na warunki oświetleniowe 
panujące na jezdni. W efekcie kierowcy znajdujący 
się już na moście nie odczuwają w żaden sposób 
efektów iluminacji, która natomiast eksponuje 
w atrakcyjny sposób konstrukcję przeprawy od 
dołu. Dzięki oświetleniu uzyskano ciekawy efekt 
unoszącej się nad wodą poświaty na kształt mgły. 

Podświetlenie mostu to tylko przedsmak tego, 
co jeszcze jest w planach.  Zgodnie z projektem 
pn.: „Budowa, przebudowa i modernizacja oświe-
tlenia publicznego w Uniejowie” system nowej 
iluminacji obejmie kolegiatę, nową bibliotekę, 
Dom Pracy Twórczej, Zamek Arcybiskupów 
Gnieźnieńskich  oraz niektóre elementy małej 
architektury w zabytkowym parku. Zarówno 
oświetlenie mostu, jak i kolejnych obiektów będzie 
sterowane elektronicznie i może zmieniać barwy 
iluminacji.

Ponadto, w ramach zadania trwają prace mo-

dernizacyjne oświetlenia ciągów komunikacyj-
nych. Aktualnie lampy wymieniane są przy ul. 
Ogrodowej i Bogumiła, a przy ulicach Kilińskiego 
i Reymonta działa już kompletne oświetlenie. O 
ile podświetlenie obiektów ma na celu wyeks-
ponowanie walorów architektonicznych, o tyle 
modernizacja światła w ciągach komunikacyj-
nych ma przyczynić się do zmniejszenia zużycia 
energii elektrycznej. System oświetlenia bazuje 
bowiem na energooszczędnej technologii LED, a 
całość będzie zasilana z własnej elektrociepłowni 
hybrydowej. Szacuje się, że wszystkie wymienio-
ne słupy, a będzie ich blisko 130, będą pobierać 
zaledwie 8,3 kW. Zmniejszenie zużycia energii 
elektrycznej oznacza redukcję emisji CO2, a tym 
samym przyczyni się do poprawy jakości powie-
trza, ochrony środowiska naturalnego. Warto też 
zwrócić uwagę na aspekt estetyczny - wymiana 
opraw sodowych na oprawy z wykorzystaniem 
technologii LED pozwoli na emisję światła bliższą 
naturalnemu (w porównaniu do obecnych opraw 
sodowych dających barwę żółto – pomarańczo-
wą). Całkowita wartość realizowanego przedsię-
wzięcia zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie 
wynosi 4 160 177, 91 zł. Pomysłodawcą projektu 
jest burmistrz Józef Kaczmarek, a koordynatorem 
realizacji zadania Adam Przytuła – główny spe-
cjalista ds. realizacji inwestycji w Urzędzie Miasta 
w Uniejowie. 

31 października w Szkole Podstawowej w 
Uniejowie odbył się bal. Nie był to jednak 
zwykły bal, tylko bal Wszystkich Świętych.

Bal Wszystkich Świętych – i nie chodzi wcale 
o hit Budki Suflera – stanowi alternatywę dla 
imprez organizowanych z okazji Halloween. 
Kościół, który nie jest zwolennikiem przebrania 
się za wampiry, kościotrupy i inne strachy, od 
kilku lat proponuje alternatywę będącą odpo-
wiedzią na obchody wigilii 1 listopada. Mowa 
o Balu Wszystkich Świętych, znanym również 
jako Holy Wins (Święty zwycięża). Mimo że w 
swym brzmieniu Holy Wins jest niemal homo-
fonem Halloween, w warstwie znaczeniowej 
radykalnie odcina się od pogańskiego zwyczaju, 
promując świętość oraz celebrowanie pamięci 
o katolickich świętych. Dzieci i młodzież mają 
okazję przebrać się, ale nie za wampira, upiora 
itp., lecz postać wywodzącą się z tradycji chrze-
ścijańskiej.

Dlaczego właśnie bal, skoro współczesna tra-
dycja utwierdza nas w przekonaniu że 1 listopa-
da należy do jednego z najsmutniejszych dni w 
roku? W tradycji Kościoła to bardzo uroczysty i 
radosny dzień, wspomina wszystkich świętych, 
także tych, których imion nie znamy. To także 
moment, który przypomina wszystkim wier-
nym o ich powołaniu do świętości.

Uroczyście i radośnie było również w szkole 
w Uniejowie. Spotkanie rozpoczęło się od 
wspólnej modlitwy na cmentarzu, którą o 16.30 
poprowadzili wikariusze uniejowskiej parafii 
p.w. św. Floriana. Następnie, wszyscy uczestnicy 
przeszli w uroczystym orszaku do szkoły pod-
stawowej, gdzie czekała na nich zabawa z wo-
dzirejem. Na sali zebrał się cały zastęp aniołów, 
byli też święci biskupi i papieże, postaci z szopki 
betlejemskiej. Dzieciaki doskonale bawiły się 
zarówno przy współczesnych piosenkach, ale 
też przy dźwiękach muzyki chrześcijańskiej. W 
ramach poczęstunku przygotowano specjalnie 
stoliki ze słodkościami i napojami.

To już kolejny taki bal w uniejowskiej szkole. 
Mimo że oparty na zabawie, posiada wartość 
dydaktyczną – przybliża uczniom postaci 
świętych, stawia ich jako wzór postępowania 
i zaszczepia w młodym pokoleniu pozytywne 
wartości i przesłania. Pokazuje także, że świę-
tość nie musi być nudna i może być osiągalna 
dla zwykłego człowieka.

Organizatorami balu była Parafia p.w. św. Flo-
riana w Uniejowie z ks. Infułatem Andrzejem 
Ziemieśkiewiczem oraz Dyrekcja Szkoły Pod-
stawowej w Uniejowie z Dyrektorem Piotrem 
Kozłowskim i Wicedyrektorami Agnieszką 
Kaczmarek i Januszem Stawickim.

Złote Gody to niezwykły Jubileusz, 
tak samo niezwykli są ludzie, którzy 
przeżyli ze sobą pół wieku. Tego-
roczna uroczystość uhonorowania 
odbyła się 28 października w Domu 
Pracy Twórczej. 

Pięćdziesiąt lat temu przysięgali sobie 
miłość oraz dołożenie wszelkich sta-
rań, aby ich małżeństwo było zgodne, 
szczęśliwe i trwale, a w ostatni ponie-
działek października 2019 r wspólnie 
świętowali przeżyte lata. Obecnych na 
uroczystości 17 z 20 zaproszonych par z 
terenu gminy Uniejów odebrało meda-
le „Za długoletnie Pożycie Małżeńskie” 
nadane przez Prezydenta RP. Uroczy-
stego aktu dekoracji dokonał burmistrz 

Józef Kaczmarek wraz z Mirosławem 
Madajskim, przewodniczącym Rady 
Miejskiej w Uniejowie. Oprócz medali 
pary otrzymały pamiątkowe listy 
gratulacyjne i kwiaty.

Pod adresem dostojnych Jubilatów 
posypało się wiele słów uznania oraz 
podziękowanie za godne i długie, 
wspólne życie.

- Dzisiejsze spotkanie to podzięka 
za trud pracy i wyrzeczeń, za piękny 
przykład pożycia małżeńskiego, za 
przykład pięknej miłości – mówiła 
Anna Kowalska, kierownik USC.

Życzenia złożyli również burmistrz 
Józef Kaczmarek oraz ks. Infułat An-
drzej Ziemieśkiewicz.

Po części oficjalnej przyszedł czas na 
wspólną fotografię, a następnie goście 
zostali zaproszeni na poczęstunek, 
podczas którego rozmawiano o istocie 
małżeństwa; pary dzieliły się swoimi 
przemyśleniami na temat recepty na 
udane małżeństwo. Choć sposobów 
na szczęście w małżeństwie jest wiele, 
na pierwszym miejscu plasowała się 
zgodnie miłość, cierpliwość, kompro-
mis i wytrwałość.

- Nie istnieje dom bez problemów, ale 
miłość daje szansę na przezwyciężenie 
próby czasu – mówiła pani Halina 
Greszko.

O oprawę muzyczną spotkania 
zadbała kapela „Spod Baszty”, która 

porwała gości do tańca.„Medal Za 
Długoletnie Pożycie Małżeńskie” jest 
polskim cywilnym odznaczeniem 
państwowym, nadawanym przez 
Prezydenta RP. Medal stanowi nagrodę 
dla osób, które przeżyły ze sobą 50 lat. 
Został ustanowiony ustawą z dnia 17 
lutego 1960 o orderach i odznaczeniach, 
a włączony do obecnego systemu 
odznaczeń państwowych ustawą z 16 
października 1992 o orderach i odzna-
czeniach.
W tym roku Złote Gody święto-
wali:
Zofia i Władysław Miłoszowie
Stanisława i Jan Opasowie
Leokadia i Jan Łysiakowie

Ewa i Jan Miszczakowie
Maria i Józef Kubiakowie
Halina i Kazimierz Fijałkowscy
Teresa i Kazimierz Grabowscy
Halina i Marek Jabłońscy
Anna i Karol Gadzinowscy
Zofia i Henryk Dąbrowscy
Zdzisława i Henryk Galeccy
Marianna i Władysław Pajorowie
Janina i Leon Markiewiczowie
Teresa i Zygmunt Nadolni
Jadwiga i Władysław Perkowscy
Halina i Jerzy Greszkowie
Teresa i Jan Trzebińscy
Halina i Kazimierz Ubraniakowie
Alicja i Włodzimierz Kosowie
Anna i Stanisław Brudkowscy

złote pary z gminy Uniejów 

uniejowski most rozbłysnął Bal wszystkich Świętych
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Poddębice

Poddębice

Przebudowa drogi powiatowej
W ubiegłym tygodniu oddano do użytku 1,85 km drogi Wiele-
nin-Miniszew. Droga została przebudowana w ramach zadania 
pn. „Przebudowa dróg powiatowych na terenie Powiatu Poddę-
bickiego 2526E odc. Wielenin-Miniszew dł. 2,49 km”, dofinan-
sowanego przez Województwo Łódzkie oraz Gminę Uniejów.

Pierwszy etap przebudowy realizowany był przy udziale środ-
ków Województwa Łódzkiego pochodzących z tytułu wyłączenia 
z produkcji gruntów rolnych i leśnych. Wartość dofinansowania  
na podstawie umowy pomiędzy Powiatem Poddębickim a Woje-
wództwem Łódzkim wyniosła 485 525 zł. Drugi odcinek o dł. 0,35 
km realizowany był przy pomocy finansowej Gminy Uniejów w 
wysokości 70 000 zł. Przebudowany odcinek jest przedłużeniem 
istniejącej drogi o nawierzchni bitumicznej, posiada jezdnię szer. 
5,0 m i tworzy cztery skrzyżowania z drogami gminnymi. W ra-
mach budowy wykonano poszerzenia, podbudowę dolną i górną, 
warstwę wiążącą z masy mineralno-asfaltowej o grub. 4,0 cm oraz 
warstwę ścieralną o grub. 4,0 cm. Utwardzone zostały pobocza na 
szer. 0,75 m oraz oczyszczone rowy przydrożne.

- Zarząd Powiatu, mając na uwadze fakt, iż dofinansowanie z 
budżetu Województwa Łódzkiego nie stanowi 60% kosztów robót 
budowlanych, wystąpił o zwiększenie kwoty dofinansowania – 
mówi Małgorzata Komajda, Starosta Poddębicki.

- Cieszy nas każdy metr nowo budowanych dróg i moderni-
zowanych nawierzchni.  Mimo skromnego budżetu Powiat Pod-
dębicki będzie sukcesywnie remontował drogi powiatowe, tak 
aby poprawić komfort użytkowników dróg – dodaje Piotr Majer, 
Wicestarosta Poddębicki.

Nie takiego obrotu 
sprawy spodziewał 

się Dariusz Szewczyk, który po 
wyroku sądu był niemal pewny, 
że powróci na dyrektorski fotel 
w Powiatowym Urzędzie Pracy. 
Obecna szefowa pośredniaka wy-
raźnie dała do zrozumienia, że ta-
kie rozwiązanie nie jest możliwe. 

„Pełnienie obowiązków  dyrek-
tora Powiatowego Urzędu Pracy w 
Poddębicach powierzone zostało 
panu Szewczykowi na czas określo-
ny  do czasu  ogłoszenia konkursu 
i powołania wybranego w wyniku  
przeprowadzonego naboru dyrek-
tora (na takie zapisy wyraził zgodę 
pan Szewczyk).

W wyniku przeprowadzonego 
naboru w dn. 11 marca 2019 r. zo-
stałam powołana na stanowisko 
dyrektora Powiatowego Urzędu 
Pracy. Pan Szewczyk nie przystąpił 
do konkursu. Nie ma możliwości 
prawnej przywrócenia pana Szew-
czyka na stanowisko p.o. dyrektora, 
ponieważ  takiego stanowiska nie 
ma w strukturze organizacyjnej  
PUP, a ponadto zarząd powiatu w 
Poddębicach nie wyraził zgody na 
utworzenie nowego stanowiska w 
sytuacji, gdy zgodnie z przepisami 
powołany został dyrektor. Pan 

Prokuratura zakończyła postę-
powanie dot. wypadku w parku 
linowym w Uniejowie. 

- Do sądu skierowane zostały akty 
oskarżenia przeciwko trzem oso-
bom: wykonawcy parku linowego, 
mężczyźnie dokonującemu corocz-
nego przeglądu parku linowego 
oraz instruktorowi z parku linowego 

W miejscowości Siedlątków na 
terenie gminy Pęczniew doszło do 
zdarzenia drogowego z rowerzystą. 
Kierujący jednośladem wyjeżdża-
jąc z drogi gruntowej na drogę z 
pierwszeństwem nie ustąpił pierw-
szeństwa kierującej volkswagenem, 
w wyniku czego doprowadził do 
bocznego zderzenia. Rowerzystę 
przewieziono do szpitala w Poddę-
bicach.
Tego samego dnia około godziny 
20:40 w miejscowości Praga na drodze 
krajowej nr 72, kierujący peugeotem, 
podczas manewru wyprzedzania 
jadącego w tym samym kierunku 
pojazdu marki renault, nie zachował 
należytej ostrożności, w wyniku czego 
doprowadził do bocznego zderzenia 
pojazdów.
27 października około godziny 20:00 na 
odcinku autostrady A2 na terenie gminy 
Dalików, kierujący audi w wyniku niedo-
stosowania prędkości i techniki jazdy 
do warunków atmosferycznych, stracił 
panowanie nad pojazdem i uderzył w 
bariery energochłonne, uszkadzając 
infrastrukturę drogową.

Kończą się prace 
związane z moder-

nizacją oświetlenia fontanny w 
miejskim parku. Fachowcy zało-
żyli bardziej odporne na wilgoć 
oświetlenie z większą liczbą le-
dowych lampek. 

W parku trwa też wycinka drzew, 
która niepokoi niektórych miesz-
kańców. 

- Drzew jest coraz mniej. Czy aby 
na pewno trzeba je wycinać – pyta 
pani Anna. 

Ekipa dokonująca wycinki za-
pewnia, że wycinane są tylko stare, 
suche lub zbyt pochyłe drzewa. 

Seria 
wypadków

Więcej światła, mniej drzew

jest akt oskarżenia
– informuje prok. Jolanta Szkilnik. 
- Wszystkim zostało zarzucone nara-
żenie małoletniego pokrzywdzonego 
na bezpośrednie niebezpieczeństwo 
utraty życia lub ciężki uszczerbek na 
zdrowiu i w konsekwencji doznanie 
przez chłopca obrażeń ciała skut-
kujących naruszeniem czynności 
jego narządów na okres powyżej 

dni 7. Przestępstwo z art. 160 par.2 
kk zagrożone jest karą pozbawienia 
wolności do lat 5.

Przypomnijmy, że 10-letni Krystian 
z Radomia, miłośnik wspinaczki, 
przemierzając kolejne przeszkody w 
parku spadł z wysokości 6 metrów. 
Chłopiec z połamanymi rękami i 
pękniętą wątrobą trafił do szpitala. Do 
dramatycznego zdarzenia doszło na 
początku września ub. roku. 

Dyrektor nie wróci! nie ma mowy...

Szewczyk nie  wystąpił o rekom-
pensatę pieniężną.

Odwołanie pana Szewczyka 
było jak najbardziej słuszną de-
cyzją, ponieważ funkcję p.o. dy-
rektora  pełnił tylko na czas okre-
ślony. Pan Szewczyk nie spełniał  
wymogu art. 9 ust. 5  ustawy  z 
dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482 z 
późn. zm.) - tj. Starosta powołuje 
dyrektora powiatowego urzędu 
pracy wyłonionego w drodze 
konkursu spośród osób posia-
dających wykształcenie wyższe 
oraz co najmniej 3-letni staż pracy 
w publicznych służbach zatrud-
nienia lub co najmniej 5-letni 
staż pracy w innych instytucjach 
rynku pracy (…). Wyrok sądu  II 
instancji  przywrócił panu Szew-

Dyr. Urszula Patora wyklucza powrót D. Szewczyka na poprzednie 
stanowisko

czykowi warunki płacy i pracy i 
zgodnie z prawem  przygotowuję 
odpowiednie propozycje porozu-
mienia, które zostaną skierowane 
do pana Szewczyka” - czytamy w 
nadesłanym redakcji komentarzu 
Urszuli Patory, dyrektor PUP w 
Poddębicach.

Od Dariusza Szewczyka usły-
szeliśmy, że stanowisko urzędu 
pracy będzie musiał skonsultować 
z prawnikiem. 

- Wyrok sądu jest jednoznaczny. 
Sąd przywrócił mi warunki pracy i 
płacy – mówi D. Szewczyk. 

Były p.o. dyrektora pośredniaka 
w Poddębicach nie chciał rozwijać 
wątku związanego ze swoją przy-
szłością w urzędzie pracy. Na razie 
Dariusz Szewczyk przebywa na 
zwolnieniu chorobowym. 

(ps)
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Rozwiązanie krzyżówki z numeru 357: Kto miód pije, długo żyje.
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Oryginalne potrawy i porady kulinarne

* – A co tam słychać u pani syna? 
Podobno też wyjechał? 
– Tak, siedzi w Anglii. Otworzył sklep 
jubilerski. 
– Zdolny chłopak! Jak mu się to 
udało? 
– Zwyczajnie, łomem. Dlatego teraz 
siedzi.

* * * 
* – Kochanie, przytyłeś przez te święta! Ale czy wierzysz, 
że Ci pomoże jak wciągniesz brzuch, gdy się ważysz? 
– Tak! Wtedy widzę wagę.

* * *
* U psychoanalityka: 
– …a wieczorem, gdy będzie pan kładł się spać, proszę 
zostawić wszystkie problemy za drzwiami – mówi lekarz. 
– Niemożliwe. Żona i teściowa nigdy nie zgodzą się spać 
na wycieraczce. 

* * *
* Leśniczy spotyka babcię, zbierającą w lesie grzyby.  
– Niech pani wyrzuci te grzyby! – woła zaglądając do 
koszyka. – Nie nadają się do jedzenia!!! 
– Panie, ale to nie do jedzenia, tylko na handel. 

* * *
* Żona do męża: 
– Wiesz, właśnie wróciliśmy z urlopu i mam pomysł: 
spędźmy fantastyczny, niezapomniany weekend! 
– Znakomity pomysł! – ożywia się nagle mąż. – Do 
zobaczenia w poniedziałek! 

* * *
* – Dzieci – pyta katechetka – kto z was ostatnio zrobił 
dobry uczynek? 
– Ja – woła Agatka. – W dodatku aż dwa! Jak przyje-
chaliśmy w sobotę do cioci, to się bardzo cieszyła, a jak 
wyjeżdżaliśmy w niedzielę, to jeszcze bardziej! 

* * *
* – Panie doktorze, czy może mi Pan przepisać coś na 
ręce? Cały czas się trzęsą. 
– Ale czy dużo pan pije? 
– Skądże! O wiele więcej rozlewam!

ZUPA PIECZARKOWA
Składniki:
500 g pieczarek 
600 ml bulionu warzywnego 
200 ml śmietanki 18% 
1 łyżka masła 
2 ząbki czosnku 
1 cebula 

Etapy przygotowania:
W garnku roztopić połowę masła, 
dodać pokrojoną w kosteczkę 
cebulę i czosnek i zeszklić je od 
czasu do czasu mieszając. Pieczarki 
dokładnie umyć, pokroić na grube 
plasterki, dodać do przesmażonej 
cebuli i czosnku, smażyć dopóki 

woda z pieczarek nie odparuje. 
Dodać bulion oraz suszone zioła, 
zagotować, zmniejszyć ogień, przy-
kryć i gotować na wolnym ogniu 
przez ok. 20 minut. Zupę zmiksować 
na gładki krem, następnie dodać 
śmietankę, sól i pieprz do smaku. 
Zupa pieczarkowa smakuje najlepiej 
podana z kleksem kwaśnej śmietany 
lub z grzankami.

FASZEROWANE PIECZARKI 
PORTOBELLO

Składniki:
9 pieczarek portobello  
1 puszka pomidorów krojonych z 
cebulą i czosnkiem  
1 czerwona papryka  
1 mała cebula  
1/4 cukinii  
2 łyżki startego parmezanu  
1 łyżka oliwy z oliwek  
sól  
do podania listki świeżej bazylii 

Etapy przygotowania:
Pomidory przełożyć do rondelka 
i podgrzewać, aby sos nieco się 
zredukował i zgęstniał. Piekarnik 
nagrzać do 220 stopni. Blachę 

wyłożyć papierem do pieczenia. 
Pieczarki portobello obrać i usunąć 
nóżki. Każdą pieczarkę nasmaro-
wać oliwą i oprószyć solą. Ułożyć 
na blasze, wstawić do piekarnika 
i piec ok. 8-10 minut, aż zaczną 
puszczać sok. Paprykę przekroić 
na pół, usunąć gniazda nasienne i 
pokroić w kostkę. Cebulę pokroić 
w kostkę. Cukinię pokroić w bardzo 
cienkie półplastry. Podpieczone 
pieczarki wyjąć z piekarnika i każdą 
posmarować sosem pomidoro-
wym. Na wierzchu ułożyć paprykę, 

cukinię i posypać cebulą. Ponownie 
wstawić do piekarnika i piec ok. 20 
minut. Na 5 minut przed końcem 
pieczenia piekarnik przełączyć na 
funkcję termoobieg lub grill. Wyjąć 
z piekarnika i posypać parmeza-
nem. Udekorować listkami bazylii. 

CIASTECZKA OWSIANE 
Z SUSZONYMI żURAWINAMI 

I BIAŁĄ CZEKOLADĄ
Składniki:
3/4 szklanki cukru  
1/4 szklanki brązowego cukru  
115g masła o temperaturze poko-
jowej  
1 doże jajko  
1/2 łyżeczki ekstraktu z wanilii  
1/2 łyżeczki cynamonu  
1/2 łyżeczki sody oczyszczonej  
szczypta soli  
1 szklanka maki  
1 1/2 szklanki płatków owsianych  
3/4 szklanki suszonych żurawin  
160g chipsów z białej czekola-
dy lub grubo pokrojonej białej 
czekolady 

Etapy przygotowania:
Piekarnik rozgrzać do 190ºC. Masło 

otrzeć z cukrami na puszysta masę, 
dodać jajko i wanilię i dobrze obić. 
Dodać mąką, sodę, cynamon i 
sól - wymieszać. Wsypać płatki 
owsiane, żurawinę i czekoladę, 
dobrze połączyć z masą. Z ciasta 
formować kulki wielkości orzecha 
włoskiego (można to zrobić wał-
kownicą do ciasteczek) i układać je 
na płaskiej blasze. Piec około 10-12 
minut do momentu aż brzegi za-
czną się lekko rumienić. Wystudzić 
na drucianej siateczce. 
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Wszystkich Świętych oraz Dzień Zaduszny to dni, podczas których 
setki tysięcy Polaków odwiedziło groby swoich bliskich. Złożone 
kwiaty i wieńce oraz zapalone znicze wytworzyły wyjątkową atmos-
ferę symbolizującą pamięć o tych, którzy odeszli. Na cmentarzu w 
Łęczycy reaktywowano kwestę na rzecz ratowania starych nagrob-
ków. Mieszkańcy chętnie wrzucali datki do puszek. 

Pamiętaliśmy...
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Już wkrótce rusza sezon łyżwiarski w OzorkowiePlanowany 
termin otwarcia 16 listopada 

(zależnie od warunków atmosferycznych).
Możliwość wypożyczenia łyżew we wszystkich rozmiarach oraz specjalnych “pingwinów” do nauki jazdy.Planujemy pokazy taneczne w wykonaniu gwiazd łyżwiarstwa figurowego.W okresie ferii zimowych nauka jazdy na łyżwach z instruktorem.Miejsce: Ozorków, u. Traugutta 2 (przy hali sportowej)Zaprasza CSiR “Wodnik” w Ozorkowie

Radni na ostatniej sesji RM 
podjęli uchwałę w sprawie 
stawek opłaty targowej. 
Stawki wejdą w życie 14 
dni po opublikowaniu w 
Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego. W 
tabeli – (patrz obok), stawki 
obecnie obowiązujące i nowe 
stawki (pt. proponowane). 
Radni podjęli też uchwałę o 
wzroście stawki rezerwacyjnej 
na targowisku miejskim z 
50 zł brutto/miesiąc na 65 zł 
brutto/miesiąc. 

Wyszczególnienie Obowiązują-
ce stawki

Propo-
nowane 
stawki

1. Przy sprzedaży z: 

a) 1 szt. samochodu osobowego, 8,00 10,00
b) 1 szt. samochodu osobowego z przyczepą bagażową lub 
campingową, 9,00 11,00

c) 1 szt. samochodu dostawczego o masie całkowitej do 3,5 t., 11,00 13,00
d) 1 szt. samochodu dostawczego i ciężarowego o masie 
całkowitej powyżej 3,5 t., 14,00 15,00

e) 1szt. ciągnika z przyczepą, 12,00 14,00

f) za zajęcie dodatkowej powierzchni obok pojazdu za 1 m², 6,00 8,00

2. Za zajęcie 1m² powierzchni na otwartej przestrzeni. 6,00 7,00

3. Za sprzedaż z ręki, koszyka, skrzynki lub wózka ręcznego. 4,00 5,00
4. Za sprzedaż mięsa i wędlin z 1 szt. samochodu przystoso-
wanego lub przyczepy przystosowanej. 23,00 23,00
5. Za sprzedaż art. spożywczych i przemysłowych z 1 szt. samo-
chodu lub przyczepy gastronomicznej. 15,00 15,00

W Domu Pomocy 
Społecznej jeszcze 

nie było podobnego przypadku. 
Jeden z podopiecznych twier-
dzi, że został siłą umieszczony 
w placówce. Robi wszystko, aby 
opuścić DPS. Sprawą zajął się sąd. 

Józef Równianik trafił do ozor-
kowskiego DPS-u ze wsi pod Czę-
stochową. Tamtejszy ośrodek pomo-
cy społecznej uznał, że mężczyzna 
nie jest w stanie samodzielnie żyć. 

- To bzdura – nie owija w bawełnę 
pan Józef, który bardzo krytycznie 
ocenia opinię ośrodka pomocy w 
wyniku której musiał opuścić ro-
dzinny dom. 

Z rozżalonym podopiecznym 
spotkaliśmy się w DPS-ie. W gabine-
cie dyrektor nie brakowało emocji. 

- Jak tak można? Czuję się jakbym 
był jakimś przedmiotem. Nie chcę 
tu być – mówił zdenerwowany J. 
Równianik. - Zostałem wrobiony 

przez ośrodek pomocy. Niby stwier-
dzono, że w domu urządzane były 
libacje alkoholowe a ja byłem zanie-
dbany i nie miałem co jeść. To nie 
jest prawda. A nawet jeśli wypiłbym 
jedno lub dwa piwa, to czy to jest 
powód do takiego potraktowania 
człowieka? Ile w Polsce żyje takich 
osób? Tysiące. Czy ci wszyscy ludzie 
trafiają do DPS-ów?

Pan Józef zapewnia, że jest w 
stanie sam się utrzymać i o siebie 
zadbać.

- Owszem, poruszam się o kuli. 
Ale chodzę przecież samodzielnie. 
Pójdę do sklepu, zrobię zakupy – 
tak, jak każdy. Nie mam żadnej cho-
roby psychicznej. Nie jestem osobą 
przewlekle chorą. Nie rozumiem, co 
robię w DPS-ie. Czy chodzi jedynie 
o wpływ środków finansowych do 
kasy za każdego podopiecznego? - 
pyta mężczyzna. 

Na miejscu, w obecności dyrektor 
placówki, podopieczny mówił o 
szeregu nieprawidłowościach. 

- Zostałem tu pobity. Gdy powie-
działem o tym, że w moich doku-
mentach są nieprawidłowości, to 
pracownik DPS-u uderzył mnie w 
głowę. Miałem dużą ranę i trafiłem 
do szpitala, gdzie szyto mi głowę. 
Poza tym w DPS-ie okradziono 

TABELA WYSOKOŚCI STAWEK OPŁAT TARGOWYCHNowe 
stawki na 

targowisku 
mnie z karty telefonicznej, zabrano 
kulę – wymienia zarzuty pan Józef. 

Joanna Stopczyk, dyrektor DPS 
w Ozorkowie, ze stoickim spokojem 
słuchała zbuntowanego podopiecz-
nego. 

- Może najpierw odniosę się do 
tego rzekomego pobicia i kradzie-
ży. Nie dotarła do mnie żadna 
informacja, jakoby pan Józef został 
w naszej placówce uderzony w gło-
wę. O sprawie dowiedziałam się z 
toczącego się postępowania policji 
i prokuratury. Po kilku miesiącach 
postępowanie zostało umorzone. O 
rzekomych kradzieżach również nic 
nie wiem – słyszymy. 

Szefowa placówki potwierdza, 
że wie o staraniach podopiecznego 

Pan Józef w dyrektorskim gabinecie mówił, że nie zgadza się na pobyt w DPS-ie

„Zostałem tu uwięziony” - twierdzi 
mężczyzna 

związanych z planami powrotu do 
rodzinnego domu.

- My nie mamy nic przeciwko 
temu. Jednak procedury są takie, 
że to sąd musi zadecydować w tej 
kwestii i orzec, czy mężczyzna 
może opuścić DPS. Sprawa trafiła do 
sądu pół roku temu i obecnie toczy 
się postępowanie. Biegły lekarz na 
pewno się wypowie, czy pan Józef 
może prowadzić samodzielne życie 
– mówi dyrektor Stopczyk. 

Dowiedzieliśmy się, że ponad 
60-letni Józef Równianik jest kawa-
lerem. Nie ma dzieci, a siostra nie 
utrzymuje kontaktu z bratem.

- Podejmowaliśmy próby, aby 
siostra zainteresowała się sytuacją. 
Niestety, nawet ani razu nie od-
wiedziła brata w DPS-ie. Można 

Joanna Stopczyk, dyrektor DPS 
W Ozorkowie - „Nie trzymamy tu 
pana Józefa na siłę. Ale procedury 
są takie, że w sprawie musi 
wypowiedzieć się sąd”.

przypuszczać, że tych kontaktów 
nie będzie także w sytuacji, gdyby 
pan Józef wrócił do rodzinnej miej-
scowości – mówi J. Stopczyk.

W Domu Pomocy Społecznej w 

Ozorkowie Józef Równianik prze-
bywa od 2 lat. Zapowiada, że gdy 
opuści DPS, będzie domagał się 
zadośćuczynienia.

(stop)

Uwięziony w DPS-ie!
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Ozorków Teresa i Zdzisław 
Małolepsi nie kryją 

zadowolenia z powodu decyzji 
starostwa powiatowego. Blisko 
domu małżonków ustawiony ma 
zostać znak zakazujący zatrzy-
mywania się. W zupełnie innym 
nastroju jest właścicielka sklepu 
przy tej samej ulicy, która uważa, 
że taki znak będzie przysłowio-
wym gwoździem do trumny dla 
jej interesu. 

O międzysąsiedzkim sporze pisali-
śmy już w „Reporterze”. 

- Jeśli moi sąsiedzi nadal będą się 
tak zachowywać, to sklep upadnie 
a ludzie stracą pracę – nie ukrywała 
emocji właścicielka jednego ze sklepów 
w centrum miasta, która dla gazety 
wypowiadała się miesiąc temu. 

- Walczymy o swoje i na pewno nie 
odpuścimy – zapewniała druga strona 
konfliktu. 

Niedawno starostwo podjęło decyzję 
o zamontowaniu znaku. 

- Czekamy na ten znak z utęsknie-
niem – słyszymy od pana Zdzisława. 
- Chcemy mieć po prostu spokojne 
życie. Wszystko przez ten sklep. Jest 
hałas i bałagan. Głównym problemem 
są zmotoryzowani klienci sklepu a 

także dostawcy towaru. Bardzo często 
samochody parkują na wprost naszej 
bramy. Wtedy nie można wjechać, ani 
wyjechać z posesji. 

Najprawdopodobniej dostawcy 
towaru będą mogli zatrzymywać się 
przed sklepem. Jednak zmotoryzowani 
klienci już niedługo zmuszeni zostaną 
do parkowania gdzie indziej. 

Warto wspomnieć, że bezskutecznej 
próby załagodzenia konfliktu podjął się 
urząd miasta. Można przypuszczać, że 
montaż znaku nie wpłynie na poprawę 
stosunków między sąsiadami. 

(stop)

Łódzki przewoźnik miejski w 
związku ze zwiększonym za-
potrzebowaniem na autobusy 
ogłasza przetarg na podwyko-
nawstwo na kilku liniach. Część 
z nich to połączenia zastępcze 
uruchomione w zamian za 
zawieszone przewozy tramwa-
jowe na liniach podmiejskich. 
Część to jednak linie będące 
elementem stałego układu 
połączeń. 

Gminna Spółdzielnia „S.Ch.” Ozorków 
zaprasza do swoich 

składów węglowych:
w Ozorkowie, ul. Prosta 11, telefon 42 7181111, 

mail: wegiel@gs-ozorkow.pl

w Parzęczewie, ul. Południowa 7/9, 
telefon 42 2117822, 

mail: baza@gs-ozorkow.pl

Jesteśmy Autoryzowanym sprzedawcą 
Polskiej Grupy Górniczej S.A.

Możliwy jest zakup na dogodne raty.

Oferujemy największy w okolicy wybór 
ekogroszków do pieców z podajnikami!
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Radość miesza się ze smutkiem
W oczekiwaniu na znak

„zetki” do ozorkowa nie pojadąZgodnie z wcześniejszymi zapowie-
dziami łódzkie MPK ponowiło nieroz-
strzygnięty przetarg na podwykonaw-
stwo w przewozach autobusowych. 
Tym razem przewoźnik zdecydował się 
jednak na istotne rozszerzenie zakresu 
współpracy z podmiotem zewnętrz-
nym – poprzednio łódzka spółka pró-
bowała znaleźć firmę, która przejmie od 
niej obsługę jedynie linii zastępczych do 
Zgierza i Ozorkowa. Połączenia ozna-
czone symbolami Z45 i Z46 są obecnie 

przedmiotem jednego z czterech zadań 
wchodzących w skład postępowania.  
Drugą grupę linii, które miałyby 
być obsługiwane przez zewnętrzne 
przedsiębiorstwo, stanowią połączenia 
zastępcze funkcjonujące w zamian 
za zawieszone linie tramwajowe 
do Konstantynowa Łódzkiego i 
Lutomierska (odpowiednio 43A 
i 43B). Trzecie zadanie dotyczy 
obsługi nieistniejącej jeszcze linii 
Z41, która zastąpi tramwaj 41 na 
czas mającej rozpocząć się niebawem 
modernizacji torowiska. Ostatni pakiet 
obejmuje zaś połączenia będące stałym 
elementem siatki komunikacyjnej 
Łodzi: 53 (w wariantach A, B, C, D i 
E) oraz 60 (z wariantami A, B, C i D).  
– Skąd tyle linii? Większy pakiet to 
wynik planowania z pewnym wyprze-
dzeniem – tłumaczy Bartosz Stępień z 
Działu Promocji Miejskiego Przedsię-
biorstwa Komunikacyjnego – Łódź. – O 
ile teraz sprawa jest wiadoma, bo jeździ-
my autobusami zastępczymi po trasach 
tramwajów 43, 45 i 46, to niedługo dojdą 
do tego jeszcze Pabianice – mówi. 

Dodatkowym obciążeniem taboro-
wym dla łódzkiej spółki jest obsługa 
linii zastępczych na terenie samej 
Łodzi, z których przynajmniej dwie 
– Z3 i 59 na wydłużonej trasie na 
Doły – funkcjonować będą latami, 
bo na razie nie rozpoczęły się nawet 
remonty zamkniętych z powodu 
złego stanu technicznego torowisk na 
Wojska Polskiego i na Warszawskiej.  
Czy jeśli znów nie znajdzie się firma, 
która zechce przyjąć zlecenie i spełni 
wymogi formalne, istnieje ryzyko, że 
MPK nie poradzi sobie z obsługą zwięk-
szonej liczby kursów autobusowych. 
– Jeśli nie znajdziemy podwykonawcy, 
przetarg ogłosimy od nowa – zapowie-

dział przedstawiciel MPK. Przypomnij-
my, że poprzednio w postępowaniu 
ofertę złożyła jedynie firma BP Tour. Do 
podpisania kontraktu jednak ostatecz-
nie z przyczyn formalnych nie doszło.  
Linie Z45, Z46 oraz 43, 53 i 60 we 
wszystkich wariantach miałyby być 
obsługiwane przez firmę zewnętrzną 
przez 36 miesięcy, Z41 – przez 24. Kiedy 
miałaby się zacząć obsługa? – Jak naj-
szybciej po rozstrzygnięciu przetargu – 
mówi Bartosz Stępień, zaznaczając przy 
tym, że przed wyjazdem autobusów na 
linie muszą one zostać wyposażone w 
wymagane w przetargu urządzenia 
(m.in. kasowniki). 

Władze Ozorkowa o ogłoszonym 
przetargu na podwykonawstwo do-
wiedziały się od nas. Burmistrz Jacek 
Socha był zaskoczony, choć uspokaja, 

że w zasadzie niewiele powinno się 
zmienić. 

- Są pewne ustalone kryteria dla 
przewoźnika, które nie mogą ulec 
zmianie. Dlatego jest pewność, że 
pasażerowie na zmianie przewoźnika 
nie ucierpią – przekonuje burmistrz J. 
Socha. - W Ozorkowie była już sytuacja, 
że nie jeździły autobusy łódzkiego 
MPK a pojawiły się autobusy zgierskiej 
firmy Markab. Wykonywały te same 
zadania, jeździły taką samą trasą i z 
taką samą częstotliwością. To samo 
będzie dotyczyć nowego przewoźnika. 

Pasażerowie, z którymi rozmawiali-
śmy, mają jednak wątpliwości. 

- Ciekawe, jakie to będą te nowe au-
tobusy? Czy przegubowe, wyposażone 
w klimatyzację? - pytają ozorkowianie. 

(stop)

Łódzkie MPK szuka podwykonawców na linie zastępcze 

DobRy PoLSki 
węgieL

W tym miejscu powinien być znak - 
mówi pan Zdzisław
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Zespół powołany przez burmistrza 
ds. Budżetu Obywatelskiego, po we-
ryfikacji 10 wniosków, zdecydował 
o zakwalifikowaniu do głosowania 
9 wniosków.
Odrzucono projekt dotyczący bu-
dowy toru dla rowerów i hulajnóg 
w okolicach ronda Solidarności; wg 
zespołu wniosek nie spełnia kryteriów 
wymienionych w § 10 ust. 2 Regula-
minu Budżetu Obywatelskiego Gminy 
Miasto Ozorków - komisja oceniła 
projekt negatywnie z uwagi na nie-
doszacowanie wartości inwestycji (wg 
wnioskodawców realizacja miałaby 
kosztować 106 tys. zł). Planowana 
lokalizacja wymagałaby dodatkowo 
kompleksowego zagospodarowania 
terenu w infrastrukturę towarzyszącą 
typu monitoring, ścieżki, ławki, kosze 

na śmieci, co kosztowałoby więcej 
niż wskazana przez wnioskodawców 
kwota 106 tys. zł.  
Na wszystkie zadania, tak jak w latach 
poprzednich, przeznaczono w sumie 300 
tys. zł z możliwością zwiększenia tej kwoty 
na wniosek burmistrza o 10 procent. No-
wością w tym roku jest to, że można było 
zgłosić działania kulturalne i trzy wnioski 
tego rodzaju się pojawiły. 
Lista projektów, na które można głosować, 
została opublikowana na stronie interneto-
wej Urzędu Miejskiego.
Głosowanie potrwa do 22.11.2019 r., 
mogą w nim brać udział osoby pełnolet-
nie, na stałe  zameldowane w Ozorkowie. 
Jedna osoba może głosować tylko na jeden 
projekt. Do realizacji zostaną przekazane 
projekty z największą liczbą głosów.
Ogłoszenie wyników nastąpi 6.12.2019 r. 

Ze zdziwieniem miesz-
kańcy patrzą na słupy 

pozostawione pośrodku ścieżek 
rowerowych przylegających do re-
montowanej ulicy Łęczyckiej. 

- Nie mogłem uwierzyć własnym 
oczom – usłyszeliśmy od pana Piotra, 
który mieszka w pobliżu moderni-
zowanej drogi. - Kilka słupów stoi w 
samym środku traktu wyznaczonego 
dla rowerzystów i pieszych. Przecież to 
jakieś kuriozum. Będą nas pokazywać 
w całej Polsce. 

Z powodu pozostawionych słupów 
utrudnione zadanie mają robotnicy. 

- Tam, gdzie stoją słupy w pasie 
ścieżki rowerowej, niestety nie może-
my kłaść nawierzchni. Pozostawiamy 
to miejsce i kontynuujemy pracę, tam 
gdzie możemy – usłyszeliśmy. 

Oprócz słupów, w pasie ścieżki 
rowerowej, stoi też pokaźna skrzynka 
energetyczna. Te wszystkie przeszko-
dy sprawiają, że inwestycja może być 
oceniana negatywnie. Urząd miasta 
wyjaśnia, że problem słupów, to efekt 
proceduralnych opóźnień ze strony 
Zakładu Energetycznego. 

- Niestety energetycy nie usunęli 
wcześniej tych słupów. Jednak mamy 
zapewnienie, że zostaną przesunięte, 
aby można było bez przeszkód korzy-
stać ze ścieżek rowerowych – mówi 
Michał Miłosz, naczelnik wydziału 
polityki przestrzennej w UM. 

Dodatkowe prace wpłyną na prze-
dłużenie inwestycji. Termin oficjalnego 
odbioru wyremontowanej ul. Łęczyc-
kiej niestety się przesunął.

- Ulica na całej długości powinna 

być przejezd-
na pod ko-
niec listopa-
da. Roboty 
związane 
z przesta-
w i a n ie m 
s ł u p ó w 
spowodu-
ją, że całość, 
łącznie ze 
ścieżkami 
rowerowymi, zostanie za-
kończona w połowie grudnia – infor-
muje M. Miłosz. 

- 2 słupy energetyczne i 1 telekomu-
nikacyjny zostaną przeniesione poza 
ciąg pieszo-rowerowy po podpisaniu 
umowy kolizyjnej z PGE. Opóźnienie 
w wykonaniu tych robót wynika ze 

Budżet obywatelski 2020 LP NAZWA ZADANIA LOKALIZACJA PLANOWANA 
KWOTA ZADANIA 

1. Bajkoludkowy Plac Zabaw Szkoła Podstawowa  nr 5 ul. Konarskiego 2 35 789,90 zł

2. Ozorkowskie Lato Filmowe Zalew Miejski, Boisko na osiedlu przy ul. Mielczar-
skiego, Hala Sportowa przy ul. Traugutta  16 000,00 zł

3. Realizacja chodników ul. Górna 84 000,00 zł

4. Przebudowa chodnika na ul. T. Kościuszki w Ozor-
kowie droga gminna T. Kościuszki 100 000,00 zł

5. Przebudowa/modernizacja komunikacji wewnętrz-
nej przy ul. Zgierskiej 15a PM nr 3 przy ul. Zgierskiej w Ozorkowie 93 800,00 zł

6. Ozorkowianie Czytają! Darmowe E-booki w biblio-
tece

Miejska Biblioteka Publiczna w Ozorkowie, ul. Listo-
padowa 6B wraz z Filiami nr 1 i nr 2 16 690,00 zł

7. O-czytani. Ozorkowskie rozmowy z pisarzami Miejska Biblioteka Publiczna w Ozorkowie, ul. Listo-
padowa 6B wraz z Filiami nr 1 i nr 2 17 000,00 zł

8. Bezpieczna Zatoka Postojowa - Bezpieczne Dziecko ul. Lotnicza naprzeciwko basenu 29 383,50 zł

9
Przebudowa chodnika wraz wjazdami do posesji w 

ulicy Partyzantów na odcinku od ulicy Maszkowskiej 
do ulicy Średniej w Ozorkowie, po stronie numerów 

parzystych 

Ulica Partyzantów na odcinku od ulicy Maszkowskiej 
do ulicy Średniej w Ozorkowie, po stronie numerów 

parzystych 
97 350,00 zł

zmian organizacyjnych 
w zakładzie energetycznym – dodaje 
Izabela Dobrynin, rzecznik burmi-
strza Ozorkowa. 

Przypominamy, że 250-metrowy 
odcinek ul. Łęczyckiej od Drogi Kra-
jowej 91 do granic miasta leży poza 
granicami Ozorkowa i miasto nie może 

prowadzić tam żadnych prac. Kilka 
lat temu, gdy burmistrz Jacek Socha 
planował przebudowę ul. Łęczyckiej, 
zgłosił do starosty zgierskiego wnio-
sek o włączenie tego odcinka drogi 
do inwestycji, jednak okazało się to 
niemożliwe ze względów formalnych.

(stop)

Ścieżka rowerowa będzie też równocześnie chodnikiem dla 
pieszych 

Co te słupy tu robią?! 
Niektóre słupy stoją pośrodku ścieżki rowerowej 
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VIII OZORKOWSKIE  
ŚPIEWANIE PATRIOTYCZNE 

„W wojennej zamieci” 

niedziela,10 listopada 2019  
godz. 17.00  

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY  
W OZORKOWIE 

ul. Wyszyńskiego 43a, 95-035 Ozorków 

WSTĘP WOLNY 

OPTYK
AKUSTYKA SŁUCHU

BADANIE SŁUCHU
APARATY SŁUCHOWE

TANIE BATERIE
Ozorków, ul. Nowe Miasto 4

tel. 789-151-919

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA
o III przetargu ustnym nieograniczonym

WÓJT GMINY OZORKÓW
Informuje o ogłoszeniu III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż 
nieruchomości oznaczonej nr 171/3 położonej w obrębie geodezyjnym i 
miejscowości Sokolniki-Las
Oznaczenie nieruchomości: 
-działka nr 171/3 o pow. 0,1200 ha położona w obrębie geodezyjnym i  
w miejscowości Sokolniki-Las, księga wieczysta KW Nr LD1G/00014148/8;
Cena wywoławcza brutto  – 73 800,00 zł - wadium 7 380,00 zł;
Termin i miejsce III przetargu:  III Przetarg odbędzie się 28 listopada 2019 
roku w siedzibie Urzędu Gminy  Ozorków ul. Wigury 14 sala nr 1  o godz. 1000 ;
Wadium wnosi się w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy na konto 
Urzędu Gminy Ozorków, Bank Spółdzielczy w Ozorkowie Nr 06 8786 0001 
0000 1502 2000 0003 (z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pie-
niężne znalazły się na koncie urzędu najpóźniej do dnia  22 listopada 2019 
roku - włącznie).
4.  Miejsce wywieszenia i pełnej publikacji o III przetargu: 
- na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Ozorków, ul. Wigury 14  w 
Ozorkowie;
- na stronach internetowych urzędu;
- na tablicy ogłoszeń w miejscowości Sokolniki-Las.
Szczegółowych informacji o sprzedawanych nieruchomościach i warunkach 
przetargu można uzyskać w Referacie Administracji i Gospodarowania Mieniem 
pok.14, tel.42 277-14-46 wew.223, w kwestii zagospodarowania przestrzennego 
pok.3 wew.113.

Od stycznia 2020 r. 
stawka wyniesie 25 

złotych miesięcznie od osoby, 
jeżeli odpady są zbierane i odbie-
rane w sposób selektywny. Każdy 
będzie miał obowiązek segregacji 
odpadów, natomiast jeśli okaże 
się, że nie jest prowadzona se-
lekcja śmieci, stawka wyniesie 50 
zł/miesiąc od osoby (w tej chwili 
stawki te wynoszą odpowiednio 
16 i 32 zł). Na sesji podczas gło-
sowania nad nowymi stawkami 
obecnych było 14 spośród 15 
radnych; 7 było za, 5 przeciw, 2 
wstrzymało się od głosu.

Podniesienie stawki jest związane 
z niezależnym od miasta wzrostem 
kosztów gospodarki odpadami 
komunalnymi. Ma na to wpływ 
przede wszystkim narzucany przez 
przepisy coraz wyższy współczyn-
nik odzysku odpadów segregowa-
nych tzw. współczynnik recyklingu 
i wzrastające opłaty środowiskowe. 
Zgodnie z ustawą współczynnik 
recyklingu w 2018 r. wynosił 30%, 
w tym roku wynosi 40%, a w 2020 

więcej za śmieci!
r. wzrośnie do 50%. Samorządy, na 
których terenie wskaźnik ten będzie 
niższy, będą płacić kary finansowe. 

Na terenie Ozorkowa poziom 
odzysku jest niższy niż 40%; obecnie 
wynosi 31% w zabudowie jednoro-
dzinnej i niespełna 20 % w zabudo-
wie wielorodzinnej. Wynika to z 
faktu, że wielu mieszkańców, mimo 
deklaracji o segregacji odpadów, 
nie robi tego wcale albo segreguje 
nieprawidłowo. Biorąc pod uwagę 
niski poziom segregacji w Ozorko-
wie przy jednoczesnym wzroście 
współczynnika recyklingu w 2020 
r., miasto będzie musiało płacić kary 
przewidziane ustawą. 

System gospodarowania od-
padami z założenia ma się sam 
finansować; gminy nie mogą na nim 
zarabiać, ale nie powinny też do nie-
go dopłacać. Niestety, niski poziom 
segregacji i ciągle wrastające opłaty 

oraz kary powodują, że większość 
samorządów dokłada do odbioru 
śmieci z własnych budżetów. Ozor-
ków nie jest jedyną gminą, która 
zmaga się z tym problemem. W tym 
roku miasto dokłada 1,5 mln zł do 
gospodarki odpadami.

Rok 2020 r. z pewnością nie będzie 
łatwy, jeśli chodzi o finansowanie 
przez samorządy gospodarki od-
padami komunalnymi. Zgodnie z 
przepisami, poza wzrostem współ-
czynnika recyklingu i wzrostem 
opłaty środowiskowej, w 2020 r. 
pojawi się nowa, piąta frakcja, czyli 
odpady kuchenne. 

- Jako mieszkaniec Ozorkowa i 

jako samorządowiec uważam, że 
wszystkie samorządy stoją przed 
tym samym dylematem, przed któ-
rym stoi Ozorków, czyli radykalnym 
wzrostem kosztów związanych z 
gospodarką odpadami komunal-
nymi. Kwoty te są bardzo wysokie, 
niemniej muszę zaznaczyć, że są 
one niezależne od działań burmi-
strza i Rady Miejskiej; wynikają 
one z czynników zewnętrznych. 
Wszystkie samorządy w chwili 
obecnej stoją przed identycznym 
dylematem; będą zmuszone czy 
też już musiały podwyższyć stawkę 
opłat za odbiór śmieci. Przykładem 
jest Łódź, a także np. Głowno, gdzie 
Rada Miejska podjęła uchwalę o 
podwyższeniu stawki na kwotę 
33,50 zł. Przykro mi, że w Ozorko-
wie musieliśmy podnieść stawkę do 
25 zł, ale chciałbym, żeby działanie 

to spotkało się ze zrozumieniem. 
Ustawa przewiduje, że gospodarka 
odpadami powinna się samofi-
nansować. Dokładanie z budżetu 
miasta do kosztów związanych z 
odbiorem i zagospodarowaniem 
śmieci może odbywać się tylko z 
wydatków bieżących. Musimy mieć 
na to własne środki, nie możemy na 
to działanie zaciągać kredytów – 
mówi burmistrz Jacek Socha. 

Biorąc pod uwagę możliwości 
finansowe Ozorkowa i zadania, 
które musi realizować miasto, w 
tym inwestycje, dokładanie do 
gospodarki odpadami znacznie 
wyższych kwot niż obecnie spowo-
dowałoby konieczność rezygnacji z 
wielu niezbędnych inwestycji. 

Przetarg na odbiór i zagospodaro-
wanie odpadów ma zostać ogłoszo-
ny w pierwszej połowie listopada.
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Kupon na bezpłatne ogłoszenie
Treść ogłoszenia:

 

Telefon:

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszenia
Ogłoszenie bezpłatne powinno zawierać maksymalnie 10 słów

Oryginalny kupon należy dostarczyć do biura redakcji 
w Łęczycy, ul. Kaliska 42



POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁĘCZYCY,  ul. Sienkiewicza 31, 99-100 Łęczyca, ( 24 721-29-14, fax 24 721-32-78 

OGŁOSZENIA DROBNE

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

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

Kowal 
Wykształcenie podstawowe, 
doświadczenie zawodowe 
na podobnym stanowisku, 
znajomość rysunku technicznego i 
zasad pomiarów kontrolnych
SCHRANER POLSKA Sp. z o.o.
ul. Lotnicza 21g, 
99-100 Łęczyca
Tel: 24 721 02 27

Elektromechanik
Wykształcenie zasadnicze 
zawodowe: mechanika/
elektromechanika, umiejętność 
samodzielnego diagnozowania i 
usuwania usterek mechanicznych 
i elektromechanicznych, 
uprawnienia SEP do 1 KV ( do 15 
KV będzie dodatkowym atutem), 
doświadczenie zawodowe na 
podobnym stanowisku
SCHRANER POLSKA Sp. z o.o.
ul. Lotnicza 21g, 
99-100 Łęczyca
Tel: 24 721 02 27

Pracownik produkcji
Wykształcenie podstawowe, 
doświadczenie zawodowe na 
podobnym stanowisku
SCHRANER POLSKA Sp. z o.o.
ul. Lotnicza 21g, 
99-100 Łęczyca
Tel: 24 721 02 27

Konstruktor technolog
Wykształcenie wyższe: 
automatyka lub podobne, 
znajomość rysunku technicznego 
i programów CAD i CAM, 
znajomość języka angielskiego/
niemieckiego
SCHRANER POLSKA Sp. z o.o.
ul. Lotnicza 21g, 
99-100 Łęczyca
Tel: 24 721 02 27

Automatyk – elektryk
Wykształcenie średnie zawodowe 
4 – letnie – elektryczne, znajomość 
instalacji elektrycznych, obsługa 
sterowników PLC, uprawnienia 
SEP do 1 kV

Ceramika Tubądzin II sp. z o.o.
Ul. Armii Krajowej 20
95-035 Ozorków
Tel: 42 714-06-96
 E-mail: rekrutacjact2@o2.pl

Pracownik produkcyjny
Wykształcenie podstawowe, 
komunikatywność, dobra 
organizacja pracy
Ceramika Tubądzin II sp. z o.o.
Ul. Armii Krajowej 20
95-035 Ozorków
Tel: 42 714-06-96

Operator maszyny
Wykształcenie średnie zawodowe 
4 –letnie, wykształcenie 
zasadnicze zawodowe, sumienne 
i staranne wykonywanie 
obowiązków, chęć do pracy, 
doświadczenie zawodowe na 
podobnym stanowisku pracy, 
HTL-STREFA oferuje przyuczenie 
pracownika, zapewnia bezpłatne 
szkolenia ułatwiające rozpoczęcie 
pracy.
HTL Strefa S. A.
ul. Adamówek 7, 
95-035 Ozorków
Tel: 24 721 92 88

Pracownik fizyczny
Chęć do pracy, umiejętności 
spawacza
„Hamurabi” Mohamed Hayek
Ul. Tęczowa 9
91-502 Łódź
Tel: 601-231-113
Miejsce pracy: Borki 82A, 
99-100 Łęczyca

Szwaczka
Umiejętność szycia
PPHU „Karola”
Grzegorz Pawłowski
Ul. Słowackiego 42
99-100 Łęczyca
Tel: 24 721-37-34, 602-389-972

Technik weterynarii
Wykształcenie średnie – technik 
weterynarii, prawo jazdy kat. B
Gabinet Weterynaryjny
Krzysztof Gajewicz
Ul. H. Sienkiewicza 1
99-100 Łęczyca
Tel: 609-463-157

Pracownik 
ogólnobudowlany
Chęć do pracy
PHU „Gregory” 
Jacek Pachliński
Ul. M. Konopnickiej 4
99-100 Łęczyca
Tel: 795-440-532
Miejscem wykonywania pracy jest 
teren województwa łódzkiego

Magazynier
Dobry stan zdrowia, sprawność 
fizyczna
Top – Design s.c. 
P. Nowak, R. Kornat, D. Łatkowski
Ul. Piłsudskiego 143
92-332 Łódź
E – mail: biuro@topdesignsc.eu
Miejsce pracy: Kozuby 37
99-100 Łęczyca

Magazynier
Wykształcenie gimnazjalne
Agencja Pracy Czasowej TEMPUS 
A Sp. z o.o. SP. K.
ul. Piotrkowska 55, 90-413 Łódź, 
tel.: 501322674, 731787888
Miejsce pracy: ul. Łowicka , Piątek

Kucharz, kucharka
Doświadczenie zawodowe
PHU „Agro – Mon”
Monika Denarska 
Borki 81, 
99-100 Łęczyca
Tel: 603-555-446

Elektryk
Wykształcenie zasadnicze 
zawodowe, mile widziane prawo 
jazdy kat. B, obsługa narzędzi, 
doświadczenie w zawodzie 
elektryka
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

Pielęgniarka
Wykształcenie wyższe: 
pielęgniarstwo lub wykształcenie 
średnie ogólne, doświadczenie 
zawodowe na stanowisku 
pielęgniarka

Dom Pomocy Społecznej w 
Łęczycy
Ul. Kilińskiego 2, 99-100 Łęczyca
Tel: 24 721-30-01
E – mail: dpsleczyca@op.pl

Lakiernik samochodowy
Wykształcenie zasadnicze 
zawodowe, mile widziane prawo 
jazdy kat. B, mile widziane 
doświadczenie w zawodzie
 A.Machudera sp. z o.o.
Ul. Ozorkowskie Przedmieście 73
99-100 Łęczyca
Tel: 609-097-97

Kowal 
Wykształcenie podstawowe, 
doświadczenie zawodowe 
na podobnym stanowisku, 
znajomość rysunku technicznego 
i zasad pomiarów kontrolnych
SCHRANER POLSKA Sp. z o.o.
ul. Lotnicza 21g, 
99-100 Łęczyca
Tel: 24 721 02 27

Pracownik produkcji
Wykształcenie podstawowe, 
doświadczenie zawodowe na 
podobnym stanowisku
SCHRANER POLSKA Sp. z o.o.
ul. Lotnicza 21g, 
99-100 Łęczyca
Tel: 24 721 02 27

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. 
Stan dobry. Tel.: 665-001-182 

Kupię skrzynki po piwie i napojach, 
dojadę, odbiorę. Tel.: 691-589-161

Sprzedam mieszkanie w bloku w 
Ozorkowie koło Tubądzina. M3, 
duży balkon, 48,4mkw. II piętro. 
Słoneczne mieszkanko. Tel.: 513-
273-272

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

Sprzedam 3 ha w Bielawach pod 
uprawę rolną. Tel.: 604-504-149

Sprzedam spawarkę 220 x 380V 
oraz rower elektryczny 26”. Tel.: 
502-851-180

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

Garaż 16,5 m² murowany w cen-
trum Ozorkowa, własność no-
tarialna – sprzedam. Tel.: 500-
336-322

Kafle piecowe i kuchenne. Sprze-
dam b. tanio. Tel.: 500-336-322
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Kupon na bezpłatne ogłoszenie
Treść ogłoszenia:

 Telefon:

Redakcja nie ponosi odpow
iedzialności za treść ogłoszenia

O
głoszenie bezpłatne pow

inno zaw
ierać m
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alnie 10 słów

O
ryginalny kupon należy dostarczyć do biura redakcji 

w
 Łęczycy, ul. Kaliska 42
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Kawa kuloodporna, czyli bul-
letproof coffee jest jednym z 
największych hitów kulinarnych 
ostatnich lat. Kawa kuloodporna, 
poza działaniem pobudzającym 
i dostarczaniem energii, przyczy-
nia się do przyspieszenia redukcji 
tkanki tłuszczowej, zmniejsza łak-
nienie oraz korzystnie wpływa na 
pracę mózgu. Poprawia sprawność 
umysłową, uwagę i koncentrację.

Kawę kuloodporną przygotowuje 
się poprzez dodatek masła i oleju 
kokosowego do zaparzonej, czarnej 
kawy. Przygotowany napój stanowi 
dużą dawkę energii, działa pobudza-
jąco oraz przyczynia się do poprawy 
funkcjonowania mózgu.

Kawa kuloodporna stanowi połą-
czenie czarnej kawy, masła i oleju ko-
kosowego. Głównym propagatorem 
tego kawowego trendu jest Amery-
kanin – David Asprey zajmujący się 
prowadzeniem bloga dotyczącego 
tematyki zdrowego odżywiania i od-
chudzania. Swój pomysł na stworze-
nie kuloodpornej kawy zaczerpnął 
w trakcie pobytu w Tybecie, gdzie 
mieszkańcy przyrządzali herbatę z 
dodatkiem masła wytworzonego z 
mleka jaków. Modyfikując zwyczaj 
tybetańskiej ludności, stworzył nowy 
trend kulinarny, który rozprzestrzenił 

Naturalny antybiotyk, jest świetną 
alternatywą dla sztucznych, które 
pozwalają walczyć z chorobami, 
jednak są też dużym obciążeniem 
dla naszego organizmu. Warto więc 
samodzielnie zrobić taki specyfik z 
naturalnych składników. 

Czemu warto przygotować natural-
ny antybiotyk?

Przygotowanie naturalnego antybio-
tyku wcale nie jest skomplikowane, a 
potrafi on zdziałać cuda. Dzięki niemu 
nasz organizm jest “zmotywowany” do 
walki z wszelkimi bakteriami oraz wi-
rusami. Warto stosować go też zapobie-
gawczo. Najważniejszymi składnikami 
mieszanki są tutaj czosnek oraz chili.

Składniki na naturalny antybiotyk
700 ml octu jabłkowego, 
1/4 szklanki posiekanej cebuli, 
1/4 szklanki posiekanego czosnku, 
dwie ostre papryczki chili, 
1/4 szklanki startego imbiru, 
2 łyżki ostrego chrzanu, 
dwie łyżki zmielonej kurkumy. 

Przepis na naturalny antybiotyk
W celu wykonania mikstury musicie 

wlać ocet jabłkowy do miski, dodać 
wszystkie pozostałe składniki i do-
brze je ze sobą wymieszać. Następnie 
miksturę należy przelać do szklanego 

Zapach cytryn jest świeży i po-budzający, kojarzy się z upalnym latem. Na szczęście możemy je kupować przez cały rok. Przekrojenie cytryn i pozostawia-nie ich w pokoju przez całą noc pomoże złagodzić problemy z od-dychaniem (astma, przeziębienia lub alergie). Następnego dnia rano twoje gardło i kanały oddechowe będą czyste i zdrowe.Jak to działa? Cytryna to prawdziwa bomba witaminowa. Ma wysoką zawartość witaminy C, kompleksy witamin A i B, minerały takie jak: wapń, potas, magnez, miedź, mangan i potężne dawki przeci-wutleniaczy.

Pozostałe zalety aromaterapii cytrynowej:Zmniejsza nudności i wymioty 

Owoc czarnego bzu ma dużą 
zawartość witaminy C. Wykazuje 
działanie przeciwzapalne i pole-
cany jest osobom borykającymi 
się z problemami nerek. Z kwia-
tów bzu przygotowuje się okłady 
do stosowania przy wirusowym 
zapaleniu spojówek. Wykorzy-
stywany jest też do wykonania 
płukanki na ból gardła. Jeżówka 

w kosmetyce jest składnikiem 
preparatów spowalniających 
proces starzenia się skóry. W 
medycynie wykorzystywana jest 
w leczeniu chorób wirusowych, 
bakteryjnych i grzybiczych.
Ten napar ziołowo-owocowy 
wesprze twój organizm w okresie 
gorszego samopoczucia i osłabio-
nej odporności.

Napój ten nie tylko przyspieszy 
odchudzanie, ale też pomoże 
pozbyć się toksyn, zbędnych 
produktów przemiany materii 
i ułatwi zasypianie. Aby go 
przygotować, wystarczy mieć w 
domu banany, cynamon i wodę. 
I pamiętać, by wypić go przed 
położeniem się spać. Poznajcie 
przepis na bananowy napój 
odchudzający i zasady jego 
działania. 

Cynamonowo-bananowy kok-
tajl odchudzający - przepis

Przygotuj dwie szklanki wody, 
łyżeczkę cynamonu i jednego doj-
rzałego banana, najlepiej z uprawy 
ekologicznej.

W niewielkim garnku zagotuj 
wodę, zmniejsz ogień (do mini-
mum), dodaj obranego banana 
(może być pokrojony, ale nieko-
niecznie) i łyżeczkę cynamonu. 
Trzymaj miksturę na wolnym 

ogniu przez ok. 10 minut. Po tym 
czasie całość przecedź. Zebrany 
płyn wlej do szklanego naczynia 
(unikaj plastikowych). Ciepły 
napój wypij przed położeniem 
się spać.

Jak działa bananowo-
cynamonowy koktajl 

odchudzający?

Swoje działanie napój zawdzię-
cza doskonałemu zestawieniu 
składników. Od dawna wiadomo, 
że cynamon to przyprawa która 
przyspiesza metabolizm: pomaga 
spalić tłuszcz, pobudza trawienie, 
a także hamuje apetyt. Banany zaś 
to świetne źródło błonnika, dzięki 
czemu korzystnie wpływają na 
procesy trawienia, zapobiegając 
m.in. zaparciom. Zawierają też 
sporo magnezu i potasu, co ułatwi 
ci wyciszenie się przed snem, oraz 
serotoninę, która zapewnia dobre 
samopoczucie i radosny nastrój.

Przekrój kilka cytryn i umieść je przy łóżku w sypialni

Poprawia wydajność mózgu Uspokaja i zapobiega astmie Łagodzi zapalenie oskrzeli Odświeża powietrze bez szkodliwych substancji chemicznych, które mogą powodować problemy ze skórą i oddechami oraz zaburzenia hormonalne 
Odstrasza owady 

Zmieszaj trzy składniki i wypij przed 
snem. Szybko stracisz kilogramy 

Pij herbatę ziołową 
z owocem czarnego bzu 

i liściem jeżówki 

Najmocniejszy naturalny antybiotyk. 
Zrobisz go samodzielnie 

słoja w taki sposób, by wypełniła ona 
2/3 jego objętości. Resztę “dopełnijcie” 
octem jabłkowym, zakręćcie słój i od-
stawcie go na ok. dwa tygodnie.

Tak “odstaną” miksturę można 
przyjmować. Warto jednak pamiętać 
o odpowiednim dawkowaniu - w celu 
ochrony przed infekcjami i wzmoc-
nienia odporności, najlepiej pić po 
łyżce dwa razy dziennie. Ważne, żeby 
rozcieńczyć eliksir - łyżkę rozrobić w 
kieliszku letniej wody. Jeśli dopadła 
nas grypa, możemy spożywać ten 
naturalny antybiotyk jak syrop - kilka 

razy dziennie po łyżce. Naturalny lek 
przypomina nieco dressing do sałatek, 
dlatego można go też stosować właśnie 
w ten sposób.

kawa kuloodporna - co to takiego 
i czy naprawdę warto ją pić? 

się niemal po całym świecie. Kawa ku-
loodporna zyskała dużą popularność 
wśród wielbicieli czarnego naparu. Jest 
ceniona nie tylko za swoje właściwości, 
ale również za oryginalny smak z 
delikatnym kokosowym aromatem.  

Właściwości kawy kuloodpornej

Kawę kuloodporną zaleca się pić 
przede wszystkim w godzinach po-
rannych, gdyż jest źródłem dużej 
dawki energii. Napój ten przeznaczo-
ny jest głównie dla sportowców oraz 
osób wykonujących pracę umysłową. 
Najczęściej spożywany jest przed 
intensywnym treningiem lub przed 
ważnym egzaminem, gdyż poza 
likwidowaniem uczucia zmęczenia 
i senności stymuluje również mózg 
do pracy. Kawa kuloodporna dzięki 
zawartości kofeiny wykazuje właści-
wości pobudzające, które odczuwane 
są przez długi czas. Energetyczne 
działanie kawy kuloodpornej jest spo-
tęgowane przez dodatek tłuszczu, co 
sprawia, że jej właściwości pobudzające 
przewyższają tradycyjną kawę. Ten 
innowacyjny napój działa również 
odchudzająco, gdyż tłuszcz obecny w 
maśle hamuje łaknienie i daje długo-
trwałe uczucie sytości, zapobiegając 
podjadaniu między posiłkami, a tym 
samym zmniejszając ilość kalorii przyj-
mowanych przez organizm w ciągu 

dnia. Kawa kuloodporna dostarcza 
także oleju kokosowego będące-
go źródłem średniołańcuchowych 
kwasów tłuszczowych. Związki te 
przyspieszają procesy przemiany 
materii, przyczyniając się do szybszej 
redukcji tkanki tłuszczowej.

Jak przygotować kawę 
kuloodporną?

Kawa kuloodporna wykazuje 
pobudzające, odchudzające i proz-
drowotne właściwości wyłącznie 
wtedy, gdy przyrządzana jest ze 
składników najwyższej jakości. 
Do jej przygotowania nie należy 
używać kawy rozpuszczalnej oraz 
bezkofeinowej. Zalecana jest nato-
miast czarna kawa arabica, najlepiej 
ze świeżo zmielonych ziaren. Zgod-
nie z podstawowym przepisem na 
kawę kuloodporną należy zaparzyć 
100-200 mililitrów espresso. Następ-
nie do kawowego wywaru dodaje 
się co najmniej jedną łyżkę klarowa-
nego, niesolonego masła oraz jedną 
lub dwie łyżki nierafinowanego ole-
ju kokosowego. Wszystkie składniki 
powinno się ze sobą zmiksować za 
pomocą blendera, aż do uzyskania 
gładkiej konsystencji. Niewskazane 
jest dodawanie do kawy kulood-
pornej cukru oraz śmietanki, które 
zwiększają jej kaloryczność. 
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ciekawie i na weSoŁo

największy bajgiel najcieńszy drapacz chmurniezła rodzinka!

44-latka spodziewa się dwudziestego drugiego dziecka. 
Kobieta po raz pierwszy zaszła w ciążę, gdy miała 14 
lat Największa rodzina w Wielkiej Brytanii znowu się 
powiększy. 44-letnia Sue i jej 48-letni mąż Noel ogłosili, 
że spodziewają się 22. dziecka. Małżeństwo Radfordów 
jeszcze rok temu, kiedy na świat przyszło 21. dziecko, za-
pewniali, że to już ostatnie. Okazało się, że na deklaracji się 
skończyło. - Więc teraz już wiecie, będziemy mieli kolejne 
dziecko – powiedziała na nagraniu 44-letnia Sue Radford. 
Kobieta powiedziała, że jest w 15. tygodniu ciąży i wkrótce 
pozna płeć dziecka. Nowy członek rodziny dołączył do: 
Chrisa, Zofii, Chloe, Jacka, Daniela, Luke’a, Millie, Katie, 
Jamesa, Ellie, Aimee, Josha, Maxa, Tillie, Oscara, Caspera, 
Halliego, Phoebe, Archie i Bonnie-Raye.

Największy bajgiel śniadaniowy w Polsce, który ustanowił 
oficjalny Rekord Polski ważył dokładnie 146,9 kg! Powstał 
w lokalu Margaret Bajgle i Koktajle w Radzyminie, a nad 
jego przygotowaniem pracowała cały zespół Cukierni 
Małgosia, która była również organizatorem rekordowego 
przedsięwzięcia. Rekord był ustanawiany w ramach pro-
mocji i reklamy nowo otwartej w Radzyminie restauracji 
z bajglami w roli głównej. Zespół piekarzy chciał w rekor-
dowy sposób sprawdzić swoje umiejętności piekarskie i 
udało się zdobywając oficjalny Rekord Polski. Największy 
bajgiel śniadaniowy z dodatkami miał wymiary 153 cm 
na 147 cm.  Całe wydarzenie zakończyło się rekordową 
degustacją, a uczestnicy Rekordu Polski zgodnie twierdzili 
że rekordowy bajgiel był po prostu przepyszny.

Najcieńszy drapacz chmur świata, ma jedynie 18 metrów 
szerokości i aż 435 metrów wysokości. Stosunek wysoko-
ści do szerokości budynku wynosi aż 24:1 (to pierwszy taki 
przypadek w historii architektury). Budowa wciąż trwa, 
ale drapacz chmur już teraz wygląda naprawdę niesa-
mowicie. Na zdjęciach można zobaczyć też fasadę tego 
luksusowego budynku mieszkalnego. Po jego wschodniej 
i zachodniej stronie widać rzędy terakotowych płytek 
i zakrzywione złote ramy, które nadają fasadzie nieco 
staromodnego charakteru. Północna i południowa części 
fasady są natomiast wykonane w całości ze szkła, w któ-
rym odbija się Central Park i panorama Nowego Jorku. 

Zestaw 
grillowy

Kiedy wstajesz 
rano i marzysz 
o powrocie do 
łóżeczka

Coś dotknęło 
mojego kopyta!

To się nazywa 
ciekawość!

Jak to 
poniedziałek? 
To weekend 
się już 
skończył?


