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sprawie, które 
są szeroko 
komentowane. 
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Łęczyca

Łęczyca

Łęczyca

Iwona Porczyńska 
pod koniec miesiąca 

przestanie pełnić funkcję szefo-
wej Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Łęczycy. Na dyrek-
torskim fotelu zastąpi ją Marcin 
Kupiecki, dotychczasowy kierow-
nik Sekcji Pomocy Środowisko-
wej i Sekcji Świadczeń Pomocy 
Społecznej w łęczyckim ośrodku.

Iwona Porczyńska pracę zakoń-
czy z dniem 27 grudnia. Pożegna-
nie z posadą będzie jednocześnie 
początkiem zasłużonej emerytury. 
Praca dyrektora ośrodka pomocy 
społecznej z pewnością do łatwych 
nie należy. Podopieczni zgłaszają się 
z różnymi problemami oczekując 
czasem natychmiastowej pomocy, 
inni potrafią mieć pretensje, nie 
zawsze uzasadnione. Rolą szefa 
ośrodka jest bowiem nie tylko po-
dejmowanie urzędniczych decyzji, 
ale też indywidualne podejście do 
każdego człowieka, uważne słucha-
nie, udzielanie rad i wskazówek. 

- Przepracowałam na stanowisku 
kierownika a następnie dyrektora 
MOPS w Łęczycy ponad 23 lata. 
Praca ta choć, trudna i odpowie-
dzialna sprawiała mi dużo satysfak-
cji. Wspieranie ludzi znajdujących 
się w trudnej sytuacji życiowej to 
zadanie bardzo odpowiedzialne, 
wymagające profesjonalizmu, zaan-
gażowania, ale również wielkiego 
serca i życzliwości. Niesienie pomo-
cy osobom samotnym oraz rodzi-
nom to nie tylko realizowanie obo-
wiązków służbowych, ale przede 
wszystkim wypełnianie życiowej 
misji – przyznaje odchodząca na 
emeryturę I. Porczyńska. - Korzy-
stając z okazji chciałabym bardzo 

podziękować pod-
opiecznym ośrod-
ka, którzy w niektó-
rych, czasem skom-
plikowanych przy-
padkach wykazali 
się cierpliwością 
i zrozumieniem, 
d z iękuję  t a k że 
przedstawicielom i 
pracownikom służb 
mundurowych, in-
stytucji oraz placó-
wek oświatowych 
funkcjonujących w 
Łęczycy, z którymi 
mogłam współ-
pracować podczas 
w y k o n y w a n i a 
codziennych obo-
wiązków.

Iwona Porczyń-
ska zapytana o 
swojego następcę, 
bez cienia wątpliwości mówi, że to 
dobry wybór. Jako dotychczasowa 
szefowa Marcina Kupieckiego przy-
znaje, że jest on doświadczonym 
pracownikiem, który w ośrodku 
przeszedł szczeble wewnętrznego 
awansu, obecnie jest kierownikiem 
Sekcji Pomocy Środowiskowej i Sek-
cji Świadczeń Pomocy Społecznej.

- Przede wszystkim nie jest osobą 
z zewnątrz. Ma duże doświad-
czenie. Myślę, że sprawdzi się na 
stanowisku dyrektora, bo dobrze 
zna nasz ośrodek, wszystkich pra-
cowników, także większość pod-
opiecznych – dodaje I. Porczyńska.

Marcin Kupiecki stanowisko 
objąć ma 28 grudnia. Wygrał ogło-
szony przez urząd miejski konkurs 
na stanowisko dyrektora MOPS w 

Łęczycy. W ocenie komisji przedsta-
wił ciekawą koncepcję funkcjono-
wania Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej oraz wykazał się bardzo 
dobą znajomością prawa z zakresu 
pomocy społecznej. 

„Ponadto kandydat posiada bar-
dzo dobrą wiedzę ogólną niezbędną 
do objęcia stanowiska Dyrekto-
ra Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Łęczycy. Podczas 
rozmowy kwalifikacyjnej komisja 
konkursowa stwierdziła, że kan-
dydat posiada odpowiednie pre-
dyspozycje, wiedzę i umiejętności 
gwarantujące prawidłowe wykony-
wanie powierzonych obowiązków 
na w/w stanowisku” - czytamy w 
uzasadnieniu wyboru.

(zz)

Osiedle przy ulicy Bel-
wederskiej 38 już nie 

jest ograniczone jedynym wyjaz-
dem. Kilka dni temu miasto zrobiło 
wyjazd alternatywny za blokiem 
nr 38e. Czy mieszkańcy są zado-
woleni?

To, że wyjazd/
wjazd na osiedle 
stanowi jedna we-
wnętrzna uliczka 
już od dawna było 
problemem. Kiedy 
w 2017 roku radni 
miejscy planowali, 
by Zieleń Miejska 
zrobiła remonty 
na osiedlu, m.in. 
chodziło o mo-
dernizację drogi 
wjazdowej, ów-
czesny dyrektor 
jednostki nie pod-
jął się tej części in-
westycji. Barierą w 
tej sprawie był właśnie fakt, że nie 
można rozkopać jedynego wjazdu 
na osiedle, chociażby z uwagi na swo-
bodny przejazd karetki czy straży 

Teren boiska „Orlik” 
przy Szkole Podsta-

wowej nr 3 w Łęczycy już został 
przekazany wykonawcy w celu 
montażu lodowiska. Z tafli lodo-
wej będzie można korzystać od 
19 grudnia br. do końca lutego 
2020r. w godz. 10.00 – 21.00 przez 
cały tydzień. 

Dla uczniów łęczyckich placówek 
oświatowych (dla których organem 
prowadzącym jest miasto Łęczyca): 

od poniedziałku do piątku w godz. 
10.00 – 16.00 oraz w soboty w godz. 
10.00 – 13.00 wejście będzie bezpłatne.
Opłaty za korzystanie z lodowiska:
1.  za godzinę korzystania z lodo-

wiska: 
– od poniedziałku do piątku: dzieci 
– 5 zł, dorośli – 7 zł
– od soboty do niedzieli i w święta: 
dzieci- 6 zł, dorośli: 8 zł
2. Za godzinę najmu pary łyżew: 6 zł
3. Serwis łyżew para – 10 zł.

171 podpisów popar-
cia zebrano pod wnio-

skiem o nadanie tytułu Honoro-
wego Obywatela Miasta Łęczyca 
dla Stanisława Augusta Thugutta.

Wniosek w imieniu mieszkań-
ców złożył w urzędzie miejskim 
mł. bryg. w st. spocz. Krzysztof 
Graczyk. W uzasadnieniu wniosku, 
jego pomysłodawcy zaznaczyli, że 
jest on naturalną konsekwencją wie-
lu działań wybitnego męża stanu, 
spółdzielcy i krajoznawcy.

Łęczyca już uznała Thugutta za 
człowieka godnego wyróżnienia 
poprzez nadanie jego imienia jednej 
z ulic w mieście. Stanisław August 
Thugutt należał do najbardziej 
znanych polityków II Rzeczypo-
spolitej, był członkiem rządu w 
dwóch pierwszych gabinetach 
odrodzonego państwa polskiego, 
ministrem spraw wewnętrznych, 

Pod koniec ubiegłego tygodnia 
łęczycka starówka rozświetliła się 
ponownie bożonarodzeniowymi 
dekoracjami. Pracownicy Zieleni 
Miejskiej od początku tygodnia 
montowali świąteczne iluminacje 

Szykuj się na lodowisko

Świąteczna Łęczyca

na latarniach, świetlną, zjawiskową 
fontannę, ustawili wielką bombkę 
oraz ramkę do zdjęć przy ratuszu. 
Rozbłysła też ulica Zamkowa. Świą-
teczna atmosfera zadomowiła się 
już w Łęczycy. Do pełni najpiękniej-
szych, bożonarodzeniowych wra-
żeń brakuje jeszcze tylko śniegu.

(zz) 

Wystąpili o honorowe obywatelstwo
Łęczyca

Krzysztof Graczyk złożył stosowny 
dokument w urzędzie miejskim
wicepremierem i posłem na Sejm 
RP. Był też autorem kilku książek 
poświęconych spółdzielczości, 
popularyzacji idei krajoznawstwa i 
ochrony zabytków. 

(mku)

Alternatywny wyjazd z osiedla

Nie wszyscy chętnie korzystają z nowego wyjazdu. 
Kierowcy boją się jeździć po gruzie
pożarnej. Teraz 
dodatkowy prze-
jazd jest możliwy 
od strony torów 
kolejki wąsko-
torowej. Miesz-

kańcy z dużym 
dystansem patrzą jednak na nową 
alternatywę. Wyjazd z osiedla zro-
biono poprzez wysypanie gruzu. 
Duże kawałki zniechęcają do jazdy 

samochodem po takim podłożu. Póki 
co, tak zostanie.

„Gruz we wskazanym miejscu 
został wysypany, aby umożliwić 
mieszkańcom bloku przy ul. Belwe-
derskiej 38e przejazd. W bieżącym 
roku prace w tym zakresie zostały 
zakończone” - informuje Wiolett Ste-
faniak, kierownik wydziału promocji, 
kultury i sportu w UM Łęczyca.

(zz)

zmiany w MopS

Iwona Porczyńska po świętach przestanie pełnić 
funkcję dyrektora MOPS w Łęczycy
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Tylko do 21 grudnia
ODSETKI 0 zł!

KUPUJESZ TERAZ A SPŁACASZ DOPIERO OD KWIETNIA 2020 ROKU!

SALONY MEBLOWE SIADACZKA Krystyna Siadaczka występujący w roli pośrednika kredytowego sporządza i zawiera umowy o kredyt 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 oraz udziela wyjaśnień 
dotyczących treści wymienionych dokumentów. Niniejsza propozycja nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Decyzja o przyznaniu i warunkach kredytu z 
uwzględnieniem oceny aktualnej sytuacji Klienta zostanie podjęta przez Bank. O szczegóły pytaj sprzedawcę lub sprawdź na www.santanderconsumer.pl
Dla propozycji kredytu na zakup towarów i usług z karencją w spłacie pierwszej raty do 3 miesięcy, oferowanego przez Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we 
Wrocławiu, wyliczenia na podstawie przykładu reprezentatywnego na dzień 02.12.2019 r. są następujące: cena towaru 1800 zł, stała stopa oprocentowania kredytu: 0%, 
całkowity koszt kredytu: 129,60 zł obejmuje: prowizję: 129,60zł; Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) 10,36 %, całkowita kwota kredytu (bez 
kredytowanych kosztów): 2000 zł; czas obowiązywania umowy: 13 miesięcy; całkowita kwota do zapłaty: 1929,60 zł; wysokość 10 miesięcznych równych rat 192,96 zł. 
Propozycja kredytu obowiązuje dla umów zawartych w terminie od dnia 02.12.2019 r. do dnia 21.12.2019 r. 
Niniejsza propozycja nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Decyzja o warunkach i przyznaniu kredytu na zakup towarów i usług z karencją w spłacie 
pierwszej raty, z uwzględnieniem oceny aktualnej sytuacji Klienta zostanie podjęta przez Bank. O szczegóły pytaj sprzedawcę lub sprawdź na www.santanderconsumer.pl

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!
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Łęczyca O trudnej sytuacji fi-
nansowej łęczyckiego 

szpitala wiadomo już od dłuższe-
go czasu. W przeprowadzonym 
audycie wskazano na słabe strony 
placówki wiążące się głównie z 
sytuacją finansową. Dyrektor 
Krzysztof Kołodziejski został 
zobowiązany do opracowania i 
przedstawienia radzie powiatu 
łęczyckiego planu naprawczego. 
Założenia skrytykował radny 
Zbigniew Marczak.

Dokument został zaprezento-
wany podczas ostatniej sesji rady 
powiatu łęczyckiego. Opiera się 
głównie na kwestiach finansowych, 
ale nie tylko.

- Nowością, którą chcemy wpro-
wadzić w ramach programu napraw-
czego jest autonomiczne rozliczanie 

każdej placówki i oddziału funk-
cjonującego w strukturze szpitala. 
Wiedza ta pozwoli na realną ocenę 
sytuacji finansowej, będziemy wie-
dzieli kto daje zysk a kto przynosi 
stratę. Na pewno też wzmocnimy 
system informatyczny zarówno pod 
kątem sprzętowym jak i kadrowym 
- mówił starosta Janusz Mielczarek.

Przedłożony program naprawczy 
nie wzbudził entuzjazmu u wszyst-
kich radnych. Zdaniem radnego 
Zbigniewa Marczaka, założenia 
poprawy sytuacji łęczyckiego ZOZ 
powinny być bardziej ukierun-
kowane na samo lecznictwo oraz 
pacjentów a nie jedynie na finanse.

- Jako radny słucham opinii pa-
cjentów, z której wynika, że najwię-
cej wątpliwości budzi dyscyplina 
pracy lekarzy, ludzie skarżą się na 

permanentne spóźnienia specjali-
stów, co naraża chorych na długi 
czas oczekiwania, wydłuża kolejki 
i jest powodem wielu stresów - mó-
wił radny Zbigniew Marczak. 

W odpowiedzi na uwagę radnego 
dyrektor K. Kołodziejski wskazał, 
że zamierza wprowadzić system 
monitorowania pracy lekarzy, ale 
w pierwszej kolejności przedstawi 
go załodze.

(mku)

33-latek dwukrotnie masturbował 
się na oczach nieletnich. Do gor-
szących sytuacji doszło w rejonie 
zalewu miejskiego. O zdarzeniach 
powiadomieni zostali policjan-
ci, którzy kilka dni temu złapali 
zboczeńca przy następnej próbie 
podjęcia czynności seksualnych.

Do kolejnego skandalicznego za-
chowania 33-latka niewiele brako-
wało. W ubiegłym tygodniu wrócił 
w rejon zalewu miejskiego, żeby 
ponownie onanizować się na oczach 
dzieci. Tym razem mu się nie udało, 
wpadł w zasadzkę.

- Funkcjonariusze z łęczyckiej 
komendy zostali zawiadomieni o 
dwóch przestępstwach 

RAdny kRytykuje

Lekarze będą kontrolowani

zboczeniec w Łęczycy!
na tle seksualnym, których sprawca 
miał dokonać na terenie Łęczycy. 
Jak wynikało ze wstępnych ustaleń, 
nieznany mężczyzna w celu zaspo-
kojenia seksualnego prezentował 
małoletnim poniżej 15 roku życia 
inne czynności seksualne. Pierwsze-
go przestępstwa dokonał pod koniec 
października, a kolejnego w połowie 
listopada – informuje asp. Mariusz 
Kowalski, oficer prasowy z KPP 
w Łęczycy. - Śledczy dysponowali 
jedynie opisem ubioru, gdyż sprawca 
podczas tych czynów zasłaniał twarz 
czapką zrobioną na wzór kominiarki. 

Policjanci potraktowali sprawę 
priorytetowo, chodziło o bezpieczeń-

stwo dzieci. Kryminalni spraw-
dzali wszelkie informacje, aby 
ustalić kim może być zbocze-
niec znad zalewu. W rezultacie 
3 grudnia policjanci zatrzymali 
sprawcę, kiedy powrócił na 
miejsce przestępstwa. Wpadł 
w przygotowaną zasadzkę, 
a zdradziła go czapka komi-
niarka. Dzięki determinacji 
śledczych tym razem nikt nie 
ucierpiał. 

- Zatrzymanym okazał 
się 33-letni mieszkaniec po-
wiatu zgierskiego. W chwili 
zatrzymania był trzeźwy. 
Następnego dnia usłyszał 

dwa zarzuty dotyczące prezento-
wania małoletnim poniżej 15 roku 
życia czynności seksualnych. Za takie 
przestępstwo grozi kara do 3 lat wię-
zienia. Podejrzany nie był wcześniej 
notowany za przestępstwa – dodaje 
asp. M. Kowalski.

(zz)
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Petycja miesz-
kańców sołectwa 

Kozuby i Gawrony dotycząca 
budowy drogi asfaltowej była 
rozpatrywana przez komisję re-
wizyjną, gdzie członkowie organu 
ocenili ją jako zasadną. Następnie 
dokument zaprezentowano na 
sesji rady gminy, podczas której 
samorządowcy już nie poparli 
zasadności inwestycji.

W petycji mieszkańcy „żądają od 
wójta i radnych rady gminy Łęczyca 
budowy drogi asfaltowej łączącej 
drogę powiatową relacji Topola Kró-
lewska – Nędzerzew – Witonia z 

droga krajową: Topola Królewska 
– Kutno, we wsi Kozuby.” Autorzy i 
popierający petycję wskazują, że od 
wielu lat czują się dyskryminowani 
poprzez brak na ich terenie jakich-
kolwiek inwestycji drogowych, 
mimo wręcz palących potrzeb w 
tym zakresie. Popierający petycję 
mieszkańcy domagają się równego 
traktowania. Obawy mieszkańców 
budzi też element tzw. wykluczenia 
komunikacyjnego, szczególnie w 
chwili  rozpoczęcia remontu drogi 
krajowej relacji Topola Królewska 
– Kutno, dlatego proszą o ujęcie 

zadania drogowego w 
budżecie na 2020 rok. 

Petycję w całości po-
piera radny Grzegorz 
Góra podkreślając 
liczne niebezpieczeń-
stwa na wskazanej 
drodze.

Wynik głosowania 
samorządowców był 
zaskakujący zarówno 
dla mieszkańców jak 
i dla G. Góry. Rad-
ni 10 głosami byli 
przeciwni inwestycji, 
tylko dwóch radnych 

poparło zadanie drogowe, dwóch 
wstrzymało się od  głosu a jeden nie 
wziął udziału w głosowaniu.

- Nie rozumiem, jak można wcze-
śniej podczas obrad komisji uznać 
zasadność petycji a potem na sesji 
głosować przeciw jej realizacji - ko-
mentuje radny Grzegorz Góra.

Opinie w sprawie petycji są po-
dzielone. Choć potrzebę remontu 
drogi popierają chyba wszyscy 
mieszkańcy, to nie wszyscy apro-
bują sposób jej przedstawienia. 
Zdaniem niektórych petycja była 
nazbyt roszczeniowa, a czasami 
lepiej prosić niż żądać. 

(mku)

Przed budynek łę-
czyckiej policji po-

nownie zawitał mobilny punkt 
poboru krwi. Tym razem policjan-
ci chcąc uczcić dzień św. Mikołaja 
wraz z przedstawicielami Klubu 
HDK PCK „Strażak” połączyli siły, 
aby nieść pomoc potrzebującym. 

Na miejsce zbiórki zgłosiły się 24 
osoby. Po weryfikacji, 21 darczyńców 
wcielając się w rolę św. Mikołaja, od-
dało po 450 ml życiodajnego płynu. 
Dodatkowo, poza oddaniem części 

siebie, krwiodawcy wspomogli Dom 
Małego Dziecka w Łodzi przekazu-
jąc na jego rzecz najpotrzebniejsze 
przedmioty. Miłym akcentem towa-
rzyszącym akcji było wręczenie, w 
dowód uznania za najpiękniejszy dar 
humanitarny – bezinteresowne od-
dawanie krwi - Odznaki III Stopnia 
Zasłużony Honorowy Dawca Krwi 
funkcjonariuszowi KPP w Łęczycy. 
Otrzymał ją asp. Krzysztof Góra, 
który ma już na swoim koncie oddane 
ponad 7 litrów krwi.W Wilczkowicach 

na drodze woje-
wódzkiej 703 dachowała osobówka. 
37 – letni kierowca trafił do szpitala. 

2 grudnia około godz. 18.40 policjanci 
z łęczyckiej komendy zostali powia-
domieni o wypadku drogowym w 
miejscowości Wilczkowice na drodze 
W-703. 

- Jak wynika ze wstępnych ustaleń, 
kierowca opla astry jadąc w kierun-
ku Poddębic na łuku drogi stracił 
panowanie nad pojazdem, wypadł z 
jezdni, samochód dachował. Służby 
ratunkowe powiadomili świadkowie, 
którzy zauważyli wywrócony pojazd 
i leżącego poza nim kierowcę – rela-
cjonuje asp. Mariusz Kowalski z KPP 
w Łęczycy.

Kierowcą opla był 37 – letni miesz-
kaniec pow. łęczyckiego, który z 
obrażeniami ciała został przetrans-

Wiesława Bednarek 
nie ukrywa rozżalenia, 

gdy mówi o krzywdzącej, w jej 
ocenie, decyzji sądu rejonowego 
w Łęczycy. Za złamaną w wyniku 
potrącenia kość podudzia, zasą-
dzono na jej rzecz 2 tysiące zło-
tych. Kwota, zdaniem łęczycanki, 
nie jest adekwatna do doznanych 
obrażeń i późniejszych proble-
mów zdrowotnych. W dodatku 
pokrzywdzona nie może odwołać 
się od wyroku.

Wiesławę Bednarek w lipcu spo-
tkała nieprzyjemna sytuacja. Gdy 
weszła na przejście dla pieszych 
przy miejskim targowisku, kie-
rowca samochodu osobowego nie 
zauważył jej i najechał na jej stopę. 
78-letnia mieszkanka przez dwa 
miesiące nosiła gips. Jednak z uwa-
gi, przede wszystkim na wiek, noga 
nie wróciła do pełnej sprawności. 

Prawie 10 litrów
Łęczyca

Gm. Łęczyca

Łęczyca

Gm. Łęczyca
Groźny wypadek w Wilczkowicach

portowany do szpitala. Innych osób, 
poza kierującym, nie było w pojeź-
dzie. Aby wykluczyć działanie alko-
holu od kierowcy pobrano krew do 
badań. Droga nie była zablokowana, 
a na miejscu pracowały wszystkie 

służby ratunkowe. Policjanci apelują – 
zwolnijmy, zachowajmy maksimum 
ostrożności, aby na naszych drogach 
nie dochodziło do niepotrzebnych 
tragedii.

(zz)

kontrowersyjna petycja

Na zdjęciu radny Grzegorz Góra

2 tysiące złotych nawiązki. 
To skandal! - mówi 78-latka

odebrałam to pismo, od razu wnio-
słam o odwołanie i wyznaczenie 
nowego terminu rozprawy, ale sąd 
się nie zgodził – relacjonuje W. Bed-
narek. - Argumentowali, że termin 
na odwołanie minął 7 listopada, a 
mój wniosek w tej sprawie wpłynął 
21 listopada. To dla mnie niepojęte. 
Jak mogłam odwołać się w terminie 
7 dni, skoro nie wiedziałem kiedy 
była rozprawa? Sąd pozbawił mnie 
możliwości odwołania i walczenia 
o swoje.

Pani Wiesława w rozmowie z 
ortopedą usłyszała, że w tej sprawie 
powinna wnioskować o około 20 
tys. złotych, bo niestety, ale nie ma 
co liczyć, że odzyska sprawność 
sprzed potrącenia, wręcz przeciw-
nie, może być coraz gorzej.

- Ktoś tu próbuje mnie oszukać, 
ale nie pozwolę na to. Zamierzam 
zgłosić sprawę do ogólnopolskiej 
telewizji, bo to, co się tu stało, prze-
chodzi ludzkie pojęcie - dodaje 
78-latka.

Dziś pani Wiesława ma problem z 
chodzeniem, wspomaga się kulą, 
w dodatku zaczyna ją boleć kolano. 
Obawia się też problemów z bio-
drem, które było operowane kilka 
lat temu.

- Nie mam pretensji do tego kie-
rowcy, mimo że zrobił mi krzywdę. 
Jest młody, pewnie się zagapił i mnie 
nie zauważył, zdarza się. Po tym jak 
przejechał mi po stopie zachował 
się jak należy. Sam zadzwonił po 
policję i pogotowie. Czuję się na-
tomiast skrzywdzona przez sąd w 
Łęczycy. Zasądzono na moją rzecz 

nawiązkę w kwocie dwóch tysięcy  
złotych. To jak policzek biorąc pod 
uwagę, ile już wydałam na leki oraz 
to, że pewnie już do końca życia 
będę chodzić z kulą. O terminie 
rozprawy nie byłam informowana, 
sprawa była prowadzona z urzędu, 
nie byłam osobą skarżącą nie mam 
tez żadnego prawnika. Nie wie-
działam, kiedy będzie odczytanie 
wyroku. Okazało się, że było to 30 
października. Sąd przysłał do mnie 
odpis wyroku dopiero 14 listopada 
z informacją, że wyrok uprawo-
mocnił się w dniu 7 listopada. Gdy 

Pani Wiesława od czasu potrącenia 
porusza się z kulą inwalidzką

Pytania w sprawie pani Wiesławy 
wysłaliśmy e-mailem do sądu w 
Łęczycy. Czy jest jeszcze możliwość 
odwołania? Czy sąd nie wysłał 
informacji o terminie rozprawy? 
Czekamy na odpowiedź.

(zz)

Samochód najechał na stopę Wiesławy Bednarek na przejściu dla pieszych



59 GRUDNIA 2019
Nowy 
Tygodnik 
Regionalnyogłoszenie

Warunki przetargu nieograniczonego ustnego – licy-
tacji:
1.  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wnie-

sienie wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej 
brutto. Wadium wnosi się wyłącznie w pieniądzu w 
kasie przedsiębiorstwa (czynne poniedziałek-piątek 
7.00 – 14.00, przerwa 10.00 – 10.20). W przypadku 
przystępowania do przetargu na więcej niż jedną ma-
szynę wadium należy wpłacić oddzielnie dla każdego 
przedmiotu przetargu.  

2.  Wadium wniesione przez uczestników, którzy nie wygrali 
przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknię-
ciu przetargu.

3.  Wadium wniesione przez nabywcę zostanie zaliczone na 
poczet ceny nabycia.

4. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy:
a)  żaden z uczestników przetargu nie zaoferował co naj-

mniej ceny wywoławczej,
b)  uczestnik przetargu, który wygrał przetarg uchyli się od 

zawarcia umowy.
5.  Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia nie-

zwłocznie po udzieleniu mu przybicia bądź w terminie 
wyznaczonym przez prowadzącego licytację, nie dłużej 
niż 7 dni.

6.  Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje 
niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.

Termin przetargu – licytacji:
Przetarg odbędzie się w siedzibie Ozorkowskiego Przed-
siębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Ozorkowie 
przy ul. Żwirki 30, pokój 217 w dniu 9 grudnia 2019 r. o 
godzinie 9.00.
OPK Sp. z o.o. zastrzega, że organizatorowi przetargu 
przysługuje prawo odstąpienia od przetargu w każdym 
czasie bez składania wyjaśnień, co do przyczyn tego 
odstąpienia.

Informacje dodatkowe:
1.  Brak jest dokumentacji maszyn, instrukcji obsługi, kata-

logów części, itp. 

Lp. Nazwa, marka, typ, 
model,wersja

Numer 
seryjny/

fabryczny
Rok 

produkcji
Cena 

wywoławcza brutto
Wadium 
(5% ceny 

wywoławczej)

1.
Frezarka 

dolnowrzecionowa 
FAMOT FJNe

2090 1963 3 400,00 zł 2 830,00 zł 141,50 zł

2. Strugarka 
grubościowa HENE6 526 1957 6 050,00 zł 5 050,00 zł 252,50 zł

3. Wyżłobiarka 
STOLBUT 135 1977 1 250 zł 1 050 zł 52,50 zł

4.
Ostrzałka do noży 
KOFAMA-WUTEH 

OLNF-7
1761/35 1984 2 950,00 zł 2 460,00 zł 123,00 zł

5. Pilarka taśmowa 
ŻEFAM DRSD-80 989 1981 3 800,00 zł 3 200,00 zł 160,00 zł

6. Szlifierka taśmowa 
SAFO DZJA200 6751 1982 4 050,00 zł 3 390,00 zł 169,50 zł

7. Wiertarka poziomo-
wa PEMAL DWLB-25 9133 1985 4 200,00 zł 3 510,00 zł 175,50 zł

8.
Frezarka górnowrze-

cionowa ZICNICA 
DMP1-300/S

3172 1984 3 990,00 zł 3 330,00 zł 166,50 zł

9. Dłutarka łańcuszko-
wa KOFAMA DFLC 156 1989 3 550,00 zł 2 960,00 zł 148,00 zł

10. Frezarka 
dolnowrzecionowa x x 1 250,00 zł 1 050,00 zł 52,50 zł

1 2 3

4 5

6 7

8 9

10

Ozorkowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. ul. Żwirki 30, 95-035 Ozorków
OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym ustnym – licytacji na sprzedaż 

Przedmiot przetargu można oglądać od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00 na terenie OPK Sp. z o.o. 
ul. Żwirki 30 Ozorków po uprzednim kontakcie telefonicznym tel. 533 312 379.



6 9 GRUDNIA 2019
Nowy 
Tygodnik 
Regionalny ŚWiąteczna atMosfera 

m
at

er
ia

ł p
ro

m
ov

yj
ny

 „Kaczka dziwaczka” i „Słoń Trą-
balski”’- ona szalona, on zapo-
minalski. „Kłamczucha” i „Samo-
chwała” – jedna kłamała, druga w 
kącie stała…

Wszyscy oni, i nie tylko oni, byli bo-
haterami imprezy czytelniczej „Kla-
syka dla smyka”, która odbyła się 3 
grudnia 2019 r. w Szkole Podstawowej 
w Wieleninie. W myśl słów Wisławy 
Szymborskiej: „Czytanie książek to 
najwspanialsza zabawa, jaką sobie 
ludzkość wymyśliła” corocznie w 
naszej szkole obchodzimy Dzień Gło-
śnego Czytania. Główną rolę, obok 
uczestni-
cząc ych 
w  e du-
kacyjnej 
zabawie 
d z i e c i , 
pełnił Jan 
Brzechwa 
i  Ju l ian 
Tu w i m , 
któr yc h 
kultowe 
w iersz e 
towarzy-
szyły najmłodszym w tym wyjątko-
wym dniu. W magiczny świat poezji 
uczniów wprowadzili: organizatorka 
– Jolanta Kwaśniewska, zaproszeni 
goście i nauczyciele naszej szkoły – 
Pan Janusz Kosmalski, Pan Witold 
Owczarek, Pan Wojciech Głowacki, 
Pan Piotr Kozłowski, Pani Elżbieta 
Goszczyk, Pani Beata Czerwińska i 
Pani Marzena Antczak.

Imprezę czytelniczą rozpoczęliśmy 
wysłuchaniem pięknego utworu 
Czesława Niemena „Wspomnienie”. 
Wielu z nas nuci jesienią wersy „Mi-

mozami jesień się zaczyna…” nie 
wiedząc nawet, że są to słowa Juliana 
Tuwima. „Nagle – gwizd! Nagle – 
świst! Para – buch Koła – w ruch!…” 
I tak ruszyła Lokomotywa. W wyjąt-
kowej scenerii uczniowie wysłuchali 
znanego wiersza Juliana Tuwima. Na 
scenie nie zabrakło dymiącej, mkną-
cej lokomotywy”.  Oj, przydałby się 
ktoś na przyczepkę…” – to kolejny 
utwór, który został odczytany przez 
naszych lektorów. Następnie czyta-
jący wspaniale zagrali role warzyw 
w przedstawieniu wiersza „Na stra-
ganie”, a na zakończenie zaprezento-

wali swoje 
zdolności 
aktorskie, 
czytając 
i ndy w i-
du a l n i e 
n a j b a r -
dziej po-
pu la r ne 
wiersze. 
Uśmiech 
na t wa-
rzy dzieci 
podcza s 

czytania tłumaczył wszystko – podo-
bało się! Uczniowie entuzjastycznie 
też odpowiadali na liczne pytania 
„Zgaduj - zgaduli” dotyczące prze-
czytanych tekstów.

Celem naszego spotkania było 
zachęcanie dzieci i młodzieży do 
sięgania po książkę, jako sposobu 
na pożyteczne spędzanie wolnego 
czasu, bo ciekawie jest przenieść się 
w świat wyobraźni, w którym kto 
czyta, ma piękne sny… Pamiętaj-
my: „Dzień bez książki jest dniem 
straconym”.

Mikołajkowy weekend w Uniejowie 
pozwolił poczuć atmosferę zbliżają-
cych się świąt Bożego Narodzenia. W 
tym roku oprócz Mikołaja, do grodu 
termalnego zawitali wyjątkowi go-
ście: Poseł na Sejm Rzeczypospolitej 
Piotr Polak oraz Marszałek Woje-
wództwa Łódzkiego  - Grzegorz 
Schreiber.

Tradycyjnie, 6 grudnia do Uniejowa 
zawitał św. Mikołaj, który przywiózł 
ze sobą worek prezentów. Ponieważ 
śnieg o tej porze roku w naszym rejonie 
należy do rzadkości już od wielu lat, 
zamiast sani ulubiony święty wybrał 
bryczkę jako środek lokomocji.

Na spotkanie z brodatym Jegomo-
ściem przybyli uczniowie ze Szkoły 
Podstawowej w Uniejowie, Wieleninie, 
Wilamowie, Spycimierzu, podopieczni 
Powiatowego Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Czepowie oraz z 

Miejskiego Przedszkola w Uniejowie.
Wydarzenie uświetniła obecność 

wielu znamienitych gości: m. in.: 
Posła Piotra Polaka oraz Marszałka 
- Grzegorza Schreibera. Marszałek 
otworzył uroczyście Jarmark Bożona-
rodzeniowy, którego oficjalna nazwa 
brzmi Jarmark Produktów Lokalnych, 
Ekologicznych i Tradycyjnych, organi-
zowany przez Urząd Marszałkowski 
Województwa Łódzkiego.

W Uniejowie zaczynamy przygoto-
wania do świąt. Intensywnie myślimy, 
co położymy na stol, co podarujemy 
bliskim i w tym zalewie propozycji, 
które otrzymujemy w sklepach, trudno 
znaleźć produkty zdrowe, ekologiczne. 
Dlatego postanowiłem zaprosić do 
Uniejowa lokalnych artystów, produ-
centów żywności, którzy podsuną 
nam wiele ciekawych pomysłów na 
prezent i przygotowanie świątecznego 

Tegoroczne Mikołajki rozpoczę-
ły się dość nietypowo. Dzieci ze 
szkół z terenu Gminy Uniejów 
oraz zaproszeni goście posadzili 
sadzonki choinek świerkowych.

Kilkadziesiąt sadzonek nowych 
drzewek posadzono w pobliżu 
Aparthotelu w piątek 6 grudnia. 
W fachowym sadzeniu pomagał 
opiekun ze strony Nadleśnictwa 
Turek – pan Witold Lewandowski.

Akcja odbyła się z inicjatywy 
Lasów Państwowych Nadleśnictwa 
Turek w ramach świątecznej akcji 
„Posadź swoje drzewko”. Nadleśnic-
two Turek od lat prowadzi sprzedaż 
choinek świerkowych, a w tym roku 
proponuje nowy sposób na drzewko 
świąteczne.

Pomyśleliśmy, że przy okazji 
świąt można by posadzić choinki 
zamiast je wycinać i sprzedawać. 
Każdy kto chce i ma miejsce, by 
zasadzić drzewko, może się do nas 
zgłosić po nieodpłatną sadzonkę, 
która przez ok. 5 lat będzie zabierała 
dwutlenek węgla dając w zamian 
tlen, a za kilka lat może posłużyć 
za drzewko świąteczne. Nie mówiąc 
o tym, że drzewko będzie cieszyło 
swoim widokiem. To pierwsza taka 
akcja, ale ku naszej dużej radości, 
ludzie chętnie włączają się w inicja-
tywę i rozdaliśmy już ponad 1000 
sadzonek – mówi pan Witold Le-
wandowski z Nadleśnictwa Turek.

Zamiast ścinać choinki, posadzili je

Również w związku z piątko-
wym wydarzeniem, wszystkie 
sadzonki Nadleśnictwo przekazało 
nieodpłatnie. Dlaczego właśnie 
świerk?

To najbardziej znane i najbardziej 
rozpowszechnione drzewko świą-
teczne. Przynajmniej w naszym 
rejonie, bo np. na południu Polski 
króluje jodła – dodaje pan Lewan-
dowski.

Głównym celem przedsięwzięcia 
jest zwiększenie powierzchni tere-
nów zadrzewionych i zakrzewio-
nych. Akcja doskonale wpisuje się 
w ogólny trend związany z ochroną 
środowiska, a poza tym jest zapowie-

dzią przyszłorocznych działań, które 
będą przeprowadzone na terenie 
naszej gminy, a którym wspólnym 
mianownikiem będzie ekologia.

W wydarzeniu wzięli udział 
m.in.: Starosta Powiatu Poddę-
bickiego – Małgorzata Komajda, 
Zastępca Burmistrza Uniejowa – 
Janusz Kosmalski, Przewodniczący 
Rady Miejskiej w Uniejowie – Mi-
rosław Madajski oraz radni, sołtysi 
i uczniowie szkół podstawowych z 
terenu gminy Uniejów.

Oprócz sadzonek Nadleśnictwo 
podarowało kilkadziesiąt folderów 
z opisem Leśnej Ścieżki Dydak-
tycznej.

Dzień Głośnego Czytania w Wieleninie

Termalne Mikołajki z Marszałkiem
stołu - podkreślał Marszałek Grzegorz 
Schreiber.

Jarmark potrwa aż trzy dni, do 
niedzieli włącznie. W godzinach 12-18 
na terenie przed „Termami Uniejów” 
będzie można zaopatrzyć się w pro-
dukty z gospodarstw ekologicznych 
i tradycyjnych 
prowadzonych 
na terenie wo-
j e w ó d z t w a 
łódzkiego oraz 
domowe dania 
przygotowane 
przez Koła Go-
spodyń Wiej-
skich. Będzie też 
można kupić 
unikalne ozdo-
by świąteczne i 
upominki wy-
konane przez 
lokalnych twórców ludowych.

Bardzo się cieszymy, że spotykamy 
się w Uniejowie i otwieramy ważne 
wydarzenie na skalę wojewódzką, a 
którego organizatorem jest Urząd 

Marszał-
k o w s k i . 
Cieszymy 
się, że w 
ten sposób 
możemy 

promować 
zdrową polską żywność, polskie ręko-
dzieło artystyczne i ludowe, wszystko 
to, co nasi ludowi twórcy i rolnicy 
potrafią wyprodu- kować i pokazać 

– mówił Poseł 
Piotr Polak.

O p r ó c z 
uroczystego 
otwarcia Jar-
marku, za-
proszeni go-
ście przystro-
ili choinkę 
bombkami z 
logo Uzdro-
w i s k a 
Uniejów, a 
ks. Infułat 

Andrzej Ziemieśkiewicz poświęcił 
Bożonarodzeniową Szopkę, którą od 6 
grudnia aż do święta Trzech Króli bę-
dzie można odwiedzać przy Termach. 
Zwierzęta z urokliwego żłóbka nie były 
jedyną „żywą dekoracją”. Świątecznej 
atmosfery dopełniły przystrojone w 
czerwone kokardy owce z pobliskiej 
Zagrody Młynarskiej.

Na zakończenie wystąpiła lokalna 
Kapela „Spod Baszty”, która zaśpiewała 
kilka znanych kolęd.

W wydarzeniu, ponadto, udział 
wzięli: Zastępca Burmistrza Uniejowa 
– Janusz Kosmalski, Przewodniczący 
Rady Miejskiej w Uniejowie – Mirosław 
Madajski, Starosta Powiatu Poddębic-
kiego – Małgorzata Komajda, Dyrektor 
Departamentu Programów Rozwoju 
Obszarów Wiejskich - Edyta Michalska, 
Członek Zarządu Powiatu - Beata Przy-
bylska, Radna Sejmiku Województwa 
Łódzkiego - Dorota Więckowska, 
dyrektorzy placówek oświatowych, 
radni, sołtysi oraz mieszkańcy.
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Gm. Poddębice

Poddębice

Piotr Majer, Wicestarosta Poddę-
bicki, wraz z Prezesem Stowarzy-
szenia Przedsiębiorców Powiatu 
Poddębickiego Andrzejem Pa-
bichem oraz Członkiem Zarządu 
Waldemarem Piserą  złożyli wizytę 
w Publicznym Przedszkolu w Pod-
dębicach na ul. Miłej i ul. Przejazd. 

Wszyscy milusińscy z obu pla-
cówek, w ten szczególny dzień, 
jakim są Mikołajki zostały ob-
darowane świątecznymi upo-
minkami.
Przedsiębiorcy przygotowali 
ponad 300 paczek dla dzieci z 
terenu Gminy Poddębice. 

Wizyta w przedszkolu w Poddębicach 

Ta j e m n i c z y 
przedmiot wi-

szący na sznurku, z wyglądu przypo-
minający małą kamerę, zaintereso-
wał kierowcę, który zaparkował auto 
na leśnym parkingu w Zakrzewie.

- Zatrzymałem się akurat przed 
drzewem z gałęzi którego wisiał sznu-
rek z tym owalnym przedmiotem. 
Pomyślałem, że jest to kamera. Tylko 
dlaczego została w tak dziwaczny 
sposób zaczepiona i właściwie w jakim 
celu znajduje się w tym miejscu? - pyta 
nasz czytelnik. 

O sprawie rozmawialiśmy z Ja-
nuszem Młynarczykiem, zastępcą 
nadleśniczego.

- Lasy i nasze niektóre obiekty są 
monitorowane, ale tak szczerze mó-
wiąc, to po raz pierwszy słyszę, aby 
kamera wisiała na sznurku. Jeśli ktoś ją 
tam rzeczywiście zawiesił, to zrobił to 
bezprawnie. Na pewno to sprawdzimy 
– zapewnia J. Młynarczyk. 

Zgodnie z sugestią wysłaliśmy zdję-
cie do nadleśnictwa w Poddębicach 
tajemniczego przedmiotu. 

- Sfotografowany przedmiot jest ele-
mentem instalacji hydraulicznej – infor-
muje nadleśniczy Robert Krokowski. 
- Jest to przypadek zaśmiecania lasu, 
dodatkowo stwarzający zagrożenie 
dla odwiedzających nasz parking gości, 
dlatego dziękujemy redakcji za wska-
zanie tej osobliwej instalacji.

(ps)

Ogromne emocje 
wzbudza sposób 

w jaki remontowane jest rondo 
na wylocie z Poddębic w stronę 
Uniejowa. Jeden z przedsiębior-
ców nie szczędzi słów krytyki 
mówiąc o ekipie remontowej, 
która najpierw zrobiła podjazd 
dla radnej. 

- Nie można tego inaczej nazwać, 
niż skandalem – grzmi Zenon Spi-
kowski. - Jestem właścicielem skle-
pu, który znajduje się w sąsiedztwie 
pani radnej. Proszę sobie wyobrazić, 
że w pierwszej kolejności wyremon-

towany został podjazd prowadzący 
do domu radnej. A pod sklepem od 
prawie tygodnia jest pozostawiona 
ogromna wyrwa po zerwaniu 
starego betonu. Szczególnie starsi 
klienci mają duży problem z robie-
niem zakupów. Część rezygnuje. 
Jestem bardzo zdenerwowany, że w 
naszym mieście jest takie podejście. 
Jak widać, są równi i równiejsi. 

Nasz reporter spotkał się z robot-
nikami na placu budowy. Panowie 
byli zdezorientowani i wyraźnie 
zakłopotani pytaniem, dlaczego w 
pierwszej kolejności wyremontowa-

Zarządzeniem prezesa Rady Mini-
strów Mateusza Morawieckiego 
przyznano wojewodzie łódzkie-
mu środki finansowe w wysoko-
ści 383 742 zł z ogólnej rezerwy 
budżetowej z przeznaczeniem 
dla gminy Dalików na realizację 
zadania pn. „Rozbudowa budyn-
ku Zespołu Szkół w Dalikowie”.

Rozbudowa szkoły rozpoczęła 
się jesienią 2018 roku. W grudniu 
została odebrana pierwsza część 
inwestycji, w ramach której wyko-
nano roboty rozbiórkowe, przygoto-
wawcze oraz fundamentowe.

Główny problem szkoły sta-
nowiła zbyt mała powierzchnia 
użytkowa budynku w stosunku 

Wsparcie finansowe dla Zespołu Szkół w Dalikowie

placówka zyska kilka dodatkowych 
pracowni wyposażonych w nowo-
czesny sprzęt.

Wojewoda Tobiasz Bocheński 
jest przekonany, że inwestycja przy-
czyni się do uwolnienia kreatywno-
ści uczniów, a także zwiększy ich 
motywację do nauki i samodziel-
nego poszerzania wiedzy.

W wyniku prac powstaną pra-
cownie:  geograficzna, matematycz-
na-przyrodnicza, fizyko-chemicz-
na, informatyczna-językowa, sale 
edukacyjno-multimedialne, sale dla 
oddziałów przedszkolnych, zaple-
cze kuchenne, jadalnia oraz szatnie. 

(ps)

do liczby dzieci uczęszczających na 
zajęcia. Dzięki realizacji inwestycji 

kto nas podgląda?

Skandal przy rondzie!
ny został podjazd do domu radnej. 

- Tak mieliśmy w projekcie. Kie-
rownik powiedział, żebyśmy naj-
pierw zrobili ten podjazd i tak 
też się stało. Nie wiemy dla kogo 
robimy i tak szczerze mówiąc, to dla 
nas nie ma znaczenia, czy akurat 
mieszka w tym domu radna – usły-
szeliśmy. 

Z taką argumentacją nie zgadza 
się pan Zenon. 

- Na pewno dobrze wiedzieli dla 
kogo robią ten podjazd. Poza tym 
jest dla mnie oczywiste, że interes 
społeczny powinien być ważniejszy 
od interesu jednego człowieka. Ze 
sklepu na pewno korzysta więcej 
mieszkańców, niż liczba domow-
ników z sąsiedniego domu pani 
radnej. Ciekawe, jakby jakiś klient 
sklepu złamał nogę na tych nierów-

nościach? Wtedy może dopiero by 
się zastanowili, że zrobili błąd. 

Robotnicy powiedzieli nam w 
ub. poniedziałek, że teren przed 
sklepem wyremontują w ciągu 
dwóch – trzech dni. Na placu bu-
dowy kierownika nie zastaliśmy. 

(ps)

Trudne dojście do sklepu z powodu głębokiego wykopu

Robotnicy zapewniali, że wkrótce wyremontują teren Podjazd do pobliskiej posesji został już zrobiony



8 9 GRUDNIA 2019
Nowy 
Tygodnik 
Regionalny rozMaitoŚci

Rozwiązanie krzyżówki z numeru 361: Sobą nie mierz drugich.
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Oryginalne potrawy i porady kulinarne

* Do apteki wpada blady, drżący 
chłopiec: 
- Czy ma pani jakieś środki prze-
ciwbólowe? 
- A co cię boli chłopcze? 
- Jeszcze nic, ale ojciec właśnie oglą-
da moje świadectwo. 

* * * 
* Podczas Świąt Jasio woła do mamy: – Mamo, mamo, 
choinka się pali! – Nie mówi się pali, tylko świeci – po-
ucza go mama. – Mamo, mamo, firanki też się świecą!

* * * 
* Wbiega mąż do domu i krzyczy:  
- Mam informację! W tym roku będziemy płacili mniej-
sze podatki...  
- To świetnie!  
- ...niż w roku przyszłym. 

* * *
* Bandyta włamał się w nocy do domu biznesmena i 
dobiera się do sejfu.  
Nagle zauważa, że obserwuje go żona bogacza.  
- No to jak robimy? - pyta kobieta - albo krzyczę wnie-
bogłosy i budzę męża, albo dzielimy się po połowie. 

* * * 
* Dwóch Polaków kłóci się przed monopolowym:  
- Wezmę dwie, damy rade...  
- Nie no co Ty, nie damy rady wypić dwóch...  
- Nie no wezmę dwie damy rade.  
Wchodzi do monopolowego i mówi:  
- Poproszę skrzynkę wódki i dwie lemoniady. 

* * * 
* Mąż rano patrzy w lustro i mówi do żony:  
- Co sobie pomyślałaś wczoraj, jak przyszedłem do 
domu pijany i na dodatek z tym sińcem?  
- Jak przyszedłeś do domu, to jeszcze go nie miałeś! - 
odpowiada żona. 

* * *
* Przychodzi baba do lekarza i mówi:  
- Panie doktorze mam cukrzycę, niedowład prawej ręki, 
grzybicę , miażdżycę, reumatyzm, skoliozę...  
- Mój Boże, a czego pani nie ma?  
- Zębów panie doktorze. 

TOSKAńSKA ZUPA fASOLOWA 
ZE SZPINAKIEM

Składniki:
6 szklanek wody (1 i 1/2 litra)  
20 dag suchej fasoli Jaś  
10 dag świeżego szpinaku  
2 marchewki  
2 łodygi selera naciowego  
1 czerwona cebula  
3 ząbki czosnku  
4 łyżki oleju  
2 łyżki koncentratu pomidorowego  
1 łyżka suszonego tymianku  
1 łyżka suszonego majeranku  
5 ziarenek czarnego pieprzu  
3 ziarenka ziela angielskiego  
3 liście laurowe 
Etapy przygotowania:
Fasolę Jaś namocz w dużej ilości zim-
nej wody przez noc. Następnie odlej 
wodę, fasolę przełóż do rondelka i 
zalej świeżą wodą. Dodaj tymianek 

i majeranek. Wymieszaj i gotuj na 
średnim ogniu przez ok. 35-40 minut, 
aż fasola będzie miękka. Marchewkę 
obierz i pokrój w plastry. Cebulę pokrój 
w piórka. Czosnek obierz. Selera nacio-
wego pokrój w plastry. Szpinak umyj 
i osusz. W garnku rozgrzej olej. Smaż 
na nim cebulę, czosnek, marchewkę 
oraz selera. Często mieszaj i smaż ok. 
10 minut. Dodaj liście laurowe, ziarenka 
pieprzu i ziela angielskiego. Zalej wodą 
i zagotuj. Zmniejsz ogień i gotuj, aż 
marchewka będzie miękka. Połowę 
ugotowanej fasoli Jaś zmiksuj na gładko. 
Dodaj do garnka z zupą. Wymieszaj. 
Dodaj koncentrat pomidorowy, resztę 
fasoli i szpinak. Wymieszaj i zagotuj. 
Garnek zdejmij z ognia. Zupę nakładaj 
do miseczek i podawaj na gorąco. 

PIERSI Z KURCZAKA W SOSIE 
Z SUSZONyCH POMIDORóW

Składniki:
4 filety z piersi kurczaka  
1-2 łyżki oliwy z oliwek (można użyć 
tej z pomidorów suszonych)  
5-6 ząbków czosnku, pokrojonego w 
cieniutkie paseczki  
1 szklanka białego wytrawnego wina  
2/3 szklanki śmietanki kremówki  
1/2 szklanki suszonych pomidorów w 

oliwie, cieniutko pokrojonych  
garść świeżej, posiekanej bazylii
Etapy przygotowania:
Piersi kurczaka umyć, dobrze osuszyć, 
lekko osolić i popieprzyć. Rozgrzać oliwę 
na sporej patelni i obsmażyć na rumiano 
z obu stron. Dodać czosnek i jeszcze 
chwilkę smażyć uważając, aby czosnek 
się nie przyrumienił za mocno. Dodać 
wino, śmietankę i pokrojone pomidory 
- zagotować. Przykryć patelnię, zmniej-
szyć ogień i dusić chwilę, około 3-5 
minut. Mięso wyjąć na ogrzany talerz, 
zwiększyć ogień pod patelnią, dodać 
bazylię do sosu i chwilę gotować aż sos 
zgęstnieje, około 2-4 minut. Przyprawić 
sos do smaku solą i pieprzem, polać 
filety i podawać. 

SERNIK BOUNTy NA ZIMNO
Składniki:
spód:  
15 dag herbatników z czekoladą  
30 g masła  
masa kokosowa:  
2 i 1/2 szklanki wiórków kokosowych  
1 puszka mleczka kokosowego  
1 szklanka drobnego cukru  
25 dag serka mascarpone  
3 łyżki żelatyny + 1/2 szklanki wrzątku  
2 łyżki cukru z prawdziwą wanilią  
polewa czekoladowa:  
10 dag czekolady deserowej  
2 łyżki oleju roślinnego 
Etapy przygotowania:
Spód: Masło rozpuść w rondelku. Her-
batniki zmiel. Dodaj masło i wymieszaj. 
Powstałą masą herbatnikową równo-
miernie wyłóż dno tortownicy. Wstaw 
do lodówki. 
Masa kokosowa: Do rondelka wlej 
mleczko kokosowe i zagotuj. Zmniejsz 
ogień, dodaj wiórki kokosowe i wymie-
szaj. Gotuj ok. 5 minut. Od czasu do 
czasu zamieszaj. Wsyp cukier i cukier 
z prawdziwą wanilią. Podgrzewaj 2-3 
minuty, często mieszając. Rondelek 
zdejmij z ognia. Żelatynę zalej wrząt-
kiem i wymieszaj. Odstaw na 5 minut. 
Serek mascarpone ubij na puszystą 

masę. Stopniowo dodawaj masę ko-
kosową. Miksuj na średnich obrotach. 
Cały czas miksując, delikatnie wlej 
żelatynę. Miksuj 2-3 minuty. Masę 
kokosową przełóż na herbatnikowy 
spód. Wierzch wyrównaj szpatułą. 
Wstaw do lodówki na 2-3 godziny. 
Polewa czekoladowa: Czekoladę po-
łam na kawałki i przełóż do rondelka. 
Wlej olej. Podgrzewaj na małym 
ogniu, aż czekolada się roztopi i 
połączy z olejem. Rondelek zdejmij 
z ognia i odstaw. 
Ułożenie sernika: Sernik wyjmij z 
lodówki i zdejmij obręcz. Polewę 
rozprowadź na wierzchu i bokach 
sernika. Wygładź szpatułą. Odstaw 
na 30 minut, aż polewa zastygnie.
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W Łęczycy spotkali się miko-
łaje z różnych stron powia-
tu łęczyckiego. Zainicjowany 
przez kierownika ds. turystyki 
z urzędu miasta, Jacka Ziół-
kowskiego pomysł przyjął się 
i na stałe wpisał w tradycję 
miasta i powiatu. Mimo wręcz 
fatalnej, prawdziwie jesiennej 
aury temperatura spotkania na 
łęczyckim rynku była wysoka. 
Uśmiechy, okrzyki, prezenty to-
warzyszyły wszystkim uczestni-
kom przedświątecznej imprezy. 

Tekst i fot. 
Mirosława Kupis - Urbaniak

XV RAjd MiKoŁAjKowy
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Zapraszamy 
na lodowisko!

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, 
ul. Traugutta 2 

(przy hali sportowej)
Zaprasza CSiR “Wodnik” w Ozorkowie
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Lodowisko 
czynne 
codziennie 
w godzinach 
11.00-21.00, 

przerwa 
technologiczna 
16.00-17.00

Dominik Gabrysiak, asystent 
burmistrza Ozorkowa, niedawno 
został zastępcą starosty powiato-
wego w Zgierzu. 

Cz y możn a mów ić  o  n ie -
spodziance? Ci, którzy znają 
młodego polityka, wiedzą, że 
od kilku lat radny powiatowy 
jest blisko spraw związanych 
z naszym regionem. Podejmo-
wał ważne decyzje w wydziale 
organizacyjno – administracyj-
nym urzędu miasta na stanowi-
sku zastępcy naczelnika i z całą 
pewnością nie jest nowicjuszem 
na politycznej scenie. Od 9 lat 
był bl iskim współpracowni-
kiem burmistrza Jacka Sochy. 
Teraz będzie musiał pożegnać 
się z pracą w ozorkowskim 
mag ist rac ie.  Jest  pewne,  że 
Ozorków wciąż jest ważny dla 

Dominika Gabrysiaka.
- Ozorków jest moim mia-

stem. Tu mieszkam, mam wielu 
prz y jac ió ł ,  z n a m problemy 
mieszkańców. Mam nadzieję, 
że w mojej nowej pracy jeszcze 
skuteczniej będę mógł spożyt-
kować swoje doświadczenie 
dla rozwoju Ozorkowa i in-
nych miejscowości w naszym 
powiecie – mówi wicestarosta 
Gabrysiak. 

D o m i n i k  Gab r y s i a k  n ie 
ukrywa, że praca na stanowisku 
wicestarosty w obecnej sytuacji 
powiatu to niełatwe wyzwanie.

- Obecnie powiat zmaga się 
z wieloma problemami, m.in. 
z trudną sytuacją budżetową. 
Moim priorytetem będzie upo-
rządkowanie tych kwestii i po-
prawa stanu finansów powiatu 
– dodaje wicestarosta. – Poza 
tym stawiam na współpracę z 
samorządami lokalnymi z tere-
nu powiatu zgierskiego, w tym 
oczywiście na dobrą współpra-
cę z Ozorkowem, co przełoży 
się na podjęcie wspólnych ini-
cjatyw na rzecz mieszkańców 
Ozorkowa.   

Bardzo prawdopodobne, że 
Ozorków skorzysta na zmia-
nach we władzach powiatu.

- Liczę na to, że zmiany, które 
zaszły w zarządzie powiatu 
i fakt, że wicestarostą został 
Dominik Gabrysiak - miesz-
kaniec Ozorkowa, spowodują, 
że relac je między powiatem 
i miastem ulegną poprawie, 
zarząd powiatu będzie wyka-
zywał zrozumienie dla potrzeb 
społeczności Ozorkowa i wszel-

wicestarosta z ozorkowa!
kie ewentualne kwestie sporne 
będą wyjaśniane w sposób kon-
struktywny, z dbałością o dobro 
mieszkańców – mówi burmistrz 
Jacek Socha. 

Niedawna sesja powiatowa 
była niezwykle emocjonująca. 
Do końca ważyły się losy sta-
rosty Bogdana Jaroty, który 
ostatecznie pozostał na swoim 
stanowisku. Zakończyła się 
jednak w powiecie koalicja PO 
– PSL. Starosta i zarazem prezes 
Polskiego Stronnictwa Ludowe-
go w powiecie porozumiał się 

z Prawem i Sprawiedliwością. 
Prawdopodobnie to właśnie ta 
koalic ja będzie teraz rządzi-
ła największym powiatem w 
Polsce. 

- Kibicuję nowej koalic ji  – 
powiedziała odwołana wice-
przewodnicząca Rady Powiatu 
Lidia Elert. 

(stop)
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Ozorkowianie wybrali 
Najwięcej głosów (1123) w tegorocznej 
edycji Budżetu Obywatelskiego uzyskał 
projekt związany z budową chodników 
przy ul. Górnej. II zadanie (z liczbą 
głosów 1045) to budowa bezpiecznej 
zatoki postojowej przy ul. Lotniczej 
naprzeciwko basenu. III zadanie – (965 
głosów), przebudowa/modernizacja 
komunikacji wewnętrznej przy ul. 
Zgierskiej 15, IV zadanie (916 głosów) 
bajkoludkowy plac zabaw przy Szkole 
Podstawowej nr 5, V zadanie – (500 
głosów), przebudowa chodnika wraz 
wjazdami do posesji w ulicy Partyzan-

tów na odcinku od ulicy Maszkowskiej 
do ulicy Średniej w Ozorkowie, po 
stronie numerów parzystych. 
W tym roku głosowało znacznie wię-
cej mieszkańców, ponieważ każdy 
mieszkaniec mógł głosować (nie było 
ograniczeń ze względu na wiek). W 2020 
r. w ramach BO zostanie zrealizowanych 
5 projektów spośród 9, na które można 
było głosować. 4 projekty, które nie 
zostaną zrealizowane, nie zostały od-
rzucone, tylko uzyskały mniej głosów. 
O tym, czy projekt będzie realizowany 
czy nie, decydowała liczba głosów, a 

Pismo władz miejsco-
wej spółdzielni miesz-

kaniowej jest szeroko komento-
wane przez lokatorów. Jedni nie 
kryją zaskoczenia, drudzy wręcz 
przeciwnie – uważają, że taka re-
akcja spółdzielni jest jak najbardziej 
odpowiednia. Chodzi o to, aby za-
pobiec ewentualnemu zagrożeniu 
wybuchem. Dlatego spółdzielcy 
muszą teraz uważać, co składują 
w piwnicach i garażach.

Problem dotyczy przede wszyst-
kim magazynowaniu paliw, które są 
trzymane w kanistrach lub też innych 
pojemnikach. Najbardziej komento-
wany jest zapis mówiący o tym, że 
garażowane pojazdy nie mogą mieć 
w bakach benzyny lub też ropy. 

„Zarząd Ozorkowskiej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej w Ozorkowie w 
związku z naruszeniem zapisów $ 
1 ust. 2 umowy najmu wzywa do 
niezwłocznego usunięcia materia-
łów łatwopalnych znajdujących się 
w boksie motocyklowym, w tym 
również do usunięcia paliwa ze 
zbiorników pojazdów w terminie 14 

dni od dnia otrzymania niniejszego 
pisma, ewentualnie w tym terminie 
do zwrotu opróżnionego zgodnie z 
umową pomieszczenia. Nieprze-
strzeganie zasad bezpieczeństwa 
przy przechowywaniu materiałów 
niebezpiecznych pożarowo i gara-
żowanie pojazdu silnikowego z nie-
opróżnionym zbiornikiem paliwa 
stanowi wykroczenie”... to fragment 
pisma wysłanego do spółdzielców, 
które wywołało falę komentarzy.

-  Czy przed każdym wjazdem sku-
tera do boksu mam spuszczać paliwo 
z baku? To jakiś absurd! - denerwuje 
się jeden z mieszkańców.

Problem komentowany jest głównie na Sucharskiego 

czego boją Się 
SpóŁdzielcy?

Drugi dodaje.
- Cóż... na logikę nie ma co tego brać, 

bo z logiką to nie ma wiele wspólne-
go. Trzeba by się zapytać spółdzielni, 
czy w takim razie po spuszczeniu 
paliwa, nie będą się bać oparów po-
zostałych w baku. 

Larum podnoszą przede wszyst-
kim lokatorzy z bloków przy ul. 
Sucharskiego. To właśnie tam zloka-
lizowane są boksy.

- Te boksy przy blokach są już 
ponad 50 lat. Na umowie najmu jest 
przeznaczenie pod motor. Tylko teraz 
komuś się coś nie podoba i wynajduje 
– mówi lokator.

Piotr Piętka, prezes SM w Ozor-
kowie, nie ukrywa, że zdaje sobie 
sprawę z faktu, iż temat jest szeroko 

kwota przeznaczona na wszystkie pro-
jekty do realizacji nie mogła przekraczać 
300 tys. zł.
Zespół ds. BO odrzucił 1 projekt spo-
śród 10-u. Odrzucono projekt dotyczą-
cy budowy toru dla rowerów i hulajnóg 
w okolicach ronda Solidarności; Zespół 
ocenił projekt negatywnie z uwagi na 
niedoszacowanie wartości inwestycji.

komentowany wśród spółdzielców. 
- To nie są nowe przepisy – słyszy-

my od szefa spółdzielni. -  Miesz-
kańcy zaczęli jednak teraz bardziej 
restrykcyjnie patrzeć na takie kwestie. 
Obawiają się wybuchu, bo wiedzą, 
że w podziemnych boksach przy 
blokach magazynowane jest w kani-
strach paliwo i że stoją tam zatanko-
wane motocykle. Według przepisów 
przeciwpożarowych boksy nie są 
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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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dobRy polSKi 
węgiel

przystosowane do przechowywania 
w nich pojazdów z paliwem.

Dowiedzieliśmy się, że sprawa 
stanęła ostatnio na ostrzu noża. Jeden 
z lokatorów postraszył zarząd spół-
dzielni prawnikiem, jeśli temat nie 
zostanie należycie załatwiony.

(stop)

INFORMACJA  
o wywieszeniu wykazów nieruchomości  

Wójt Gminy Ozorków informuje, że zgodnie z art.35 ust.1 ustawy o 
gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (Dz.U. z 
2018 r. poz.2204 z późn. zm.), sporządzono i podano do publicznej 
wiadomości wykazy nieruchomości położonych w miejscowościach:

- Sokolniki-Las, oznaczonej nr ewid.2592/5 przeznaczonej do użyczenia 
na okres 7 lat, 
-Leśmierz, oznaczonej nr ewid.15/9 przeznaczonej do użyczenia na 
okres do 3 lat,
-Modlna, oznaczonej nr ewid.52 przeznaczonej do użyczenia na okres 
do 3 lat,
-Pełczyska, oznaczonej nr ewid.410 przeznaczonej do użyczenia na 
okres do 3 lat,
-Małachowice-Kolonia, oznaczonej nr ewid.205 przeznaczonej do wy-
dzierżawienia na czas nieokreślony,
-Helenów, oznaczonej nr ewid.14/13 przeznaczonej do sprzedaży w 
trybie bezprzetargowym
 Wykazy wywieszone zostały na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy 
Ozorków, ul. Wigury 14, a także na stronach internetowych urzędu.
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PROMOCJA! 

BRYKIET DRZEWNY, DREWNO OPAŁOWE!  

+48 515 270 453 

TARTAK BME SP. Z O. O. SP. K. 

UL. TARTACZNA 2,  

95-35 OZORKÓW 

W ub. czwartek, 5 
grudnia, zainstalowano 

iluminacje świąteczne na latarniach 
przy ul. Wyszyńskiego, natomiast 
w piątek, 6 grudnia, zamontowane 
zostały kolejne ozdoby, tj. podświe-
tlana instalacja na rondzie 100-lecia 
Odzyskania Niepodległości, 3-me-
trowy anioł na placu Jana Pawła 
II, podświetlona choinka na placu 
Jana Pawła II, świąteczne iluminacje 
na latarniach na placu Jana Pawła 
II, podświetlana instalacja na miej-
scu wyłączonej na okres zimowy 
fontanny na placu Jana Pawła II 
oraz iluminacje na latarniach na ul. 
Starzyńskiego.

Na początku grudnia, po kilkunastu 
latach, zostały zdjęte lampki ze świerku 
na placu Jana Pawła II. Zrobiono to ze 
względów bezpieczeństwa. Po wspól-
nych oględzinach pracowników UM 
i strażaków JRG PSP okazało się, że 
lampki i kable, na których są zamoco-
wane, po tak wielu latach użytkowania 
nie są już w odpowiednim stanie 
technicznym i w przypadku, np. sil-
nego wiatru, mogą zostać przerwane, 
co naraziłoby na niebezpieczeństwo 
osoby przechodzące w pobliżu choinki. 

Ze względu na ograniczone środki 
budżetowe, w tym roku miasto nie 
planuje zakupu nowych dekoracji 
świątecznych. 

Klienci dyskontu skarżyli się, że 
maskotki od wielu tygodni trudno 
było dostać. Zawiedzeni klienci 
swoje niezadowolenie wyrażali m.in. 
na facebooku sieci Biedronka. O 
interwencję poprosili również naszą 
redakcję. 

- Moja córeczka marzy o Słodziaku. 
Mam już skompletowane naklejki, 
ale niedawno w sklepie dowiedzia-
łam się, ze maskotek już nie ma i 
nie będzie. Powiem szczerze, że 
podskoczyło mi ciśnienie. Naprawdę 
nie wiedziałam, jak to wytłumaczyć 
kilkuletniej córeczce – usłyszeliśmy 
od ozorkowianki.

Skarżą się też inni klienci dyskontu, 
którzy tuż przed końcem akcji regular-
nie robili wyprawy do Biedronki. 

- Jestem wściekła, bo czuję, że dałam 
się nabić w butelkę – mówi pani Ewa. - 
Sieć zakpiła sobie z uczuć moich dzieci. 

Biedronka oczywiście zapisała w 
regulaminie, że akcja trwa do wyczer-
pania zapasów. Nie potrafię natomiast 
zrozumieć, dlaczego napędzali sobie 
klientów, kusząc dodatkowymi naklej-
kami, gdy pluszaków już w sklepach 
brakowało.

Odwiedziliśmy Biedronkę w Ozor-
kowie. Kierowniczka potwierdziła, 
że pluszaków już nie ma. Nie chciała 
udzielić szerszego komentarza. Ode-
słała nas do biura prasowego. 

Biedronka, widząc falę niezadowo-
lenia, postanowiła wyjść naprzeciw 
rozżalonym klientom. 

„Po akcji zebraliśmy z naszych skle-
pów z całej Polski wszystkie pozostałe 
maskotki i książki, aby przekazać je 
Wam” - czytamy na stronie akcji. 

„Jeżeli dysponujecie więc kartą z 
odpowiednią liczbą naklejek prosimy 
o kontakt z Biurem Obsługi Klienta 

(bok@biedronka.eu). W zgłoszeniu 
prosimy o podanie imienia, nazwi-
ska, telefonu kontaktowego, adresu, 
numeru karty kolekcjonerskiej (nr 
kodu kreskowego na ostatniej stronie) 
oraz wybranej nagrody (Słodziak, 
Junior - wraz z podaniem prefero-
wanego rodzaju lub książka), a w 
temacie „Gang Słodziaków”.

Sieć dyskontów informuje, że 
zgłoszenia będą rozpatrywane 
według kolejności ich wpłynięcia, 
a liczba maskotek i książek jest 
ograniczona.

Aby odebrać nagrodę, trzeba mieć 
prawidłowo wypełnioną kartę ko-
lekcjonerską z odpowiednią liczbą 
naklejek. Każdy klient będzie mógł 
odebrać maksymalnie dwa Słodziaki 
i dwie książki. 

Zgłoszenia przyjmowane będą do 
18 grudnia.

Świąteczna iluminacja 

biedronka jednak rozda pluszaki
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W związku z przygotowaniem 
projektu budżetu miasta na  
2020 r., czuję się zobowiązany do 
podzielenia się z mieszkańcami 
Ozorkowa najważniejszymi infor-
macjami dotyczącymi wyzwań i 
problemów, jakie czekają miasto 
w przyszłym roku. 

Chciałbym także przy okazji odnieść 
się do sprawy poruszonej na łamach ty-
godnika „Reporter” (w numerze 360/19 
z dnia 25 listopada 2019 r.), dotyczącej 
podwyżek stawek podatków, które 
czekają Ozorków w przyszłym roku. 
Problem podwyższenia podatków 
lokalnych dotyczy wszystkich samo-
rządów, nie tylko Ozorkowa, i zwią-
zany jest z koniecznością zapewnienia 
dochodów bieżących związanych z 
utrzymaniem miasta i umożliwieniem 
jego niezakłóconego funkcjonowania. 

Czuję się w obowiązku przedstawić 
mieszkańcom szerszą informację na 
temat tego, jak będą wyglądać finanse 
naszego miasta w przyszłym roku. 
Zdaję sobie sprawę, jak niepopularny 
jest temat podwyżek; wiem, że tego 
typu decyzje nigdy nie spotkają się z 
zadowoleniem społecznym. Muszę jed-
nak zwrócić uwagę na fakt, że podatki 
w tym mieście nie były podnoszone od 
2012 r., również opłata targowa nie była 
zmieniana od kilku lat.  

Wszyscy widzimy, że następuje 
wzrost cen, m.in. energii elektrycznej, 
jest to kwestia niezależna od samo-
rządu, ale musimy zmierzyć się z 
tym faktem i zapewnić środki, które 
umożliwią nam niezakłócone funkcjo-
nowanie miasta. W naszych miejskich 
placówkach, czyli m.in. w szkołach, 
przedszkolach, bibliotece, MOK-u, 
MDK-u, CSiR „Wodnik” opłata za 
energię elektryczną będzie wyższa o 

50 procent, a my musimy mieć środki 
na pokrycie rachunków. Konieczność 
zwiększenia wydatków bieżących 
wiąże się też ze wzrostem płacy mini-
malnej i w związku z tym mamy obo-
wiązek podniesienia wynagrodzenia 
pracownikom, którzy otrzymują taką 
płacę.

Odnosząc się do kwestii wydatków 
w oświacie przyznam, że osobiście 
rozumiem postulaty tego środowiska, 
praca nauczyciela to odpowiedzialne 
i trudne zajęcie, a osobom wykonują-
cym ten zawód należy się szacunek. 
Problem wydatków na oświatę doty-
czy wszystkich samorządów w kraju, 
mam nadzieję, że w przyszłości uda 
się go rozwiązać poprzez wyższą niż 
obecnie kwotę subwencji oświatowej. 
Przypomnę przy okazji, że gdy wpro-
wadzono reformę oświaty, likwidującą 
gimnazja, zrobiłem wszystko, by nikt z 
pracowników pedagogicznych i niepe-
dagogicznych nie stracił pracy. Bardzo 
mi na tym zależało, ponieważ, jak już 
wcześniej wspomniałem, bardzo cenię 
to środowisko i jego zaangażowanie 
w edukację i kształtowanie postaw 
młodzieży. Wspólnie z dyrektorami 
będę robić wszystko, żeby sprostać 
wyzwaniom, jakie stoją przed miastem 
w obszarze oświaty. 

Chciałbym zwrócić uwagę na fakt, 
że rok 2020 będzie rekordowym, jeśli 
chodzi o wydatki inwestycyjne. Ja, 
obejmując stanowisko burmistrza, 
przyjąłem założenie, że należy nadrobić 
wieloletnie zaległości w infrastrukturze 
miejskiej Ozorkowa. Wszyscy pamięta-
my, jak jeszcze kilka lat temu wyglądały 
ulice w naszym mieście, z pewnością 
nie przypominały dróg na miarę XXI 
w. Moje działania spowodowały, że 
stopniowo, ale konsekwentnie stan 

naszych dróg i chodników się popra-
wia, co roku remontujemy kolejne 
ulice, a nie zauważają tego tylko osoby, 
które, kierując się złą wolą, nie chcą tego 
zauważyć.

Ozorków się zmienia; mamy coraz 
lepszą infrastrukturę drogową, nowe 
chodniki, ścieżki rowerowe, place 
zabaw, siłownie plenerowe, boiska 
wielofunkcyjne i boiska do piłki nożnej, 
wyremontowaną halę sportową i salę 
gimnastyczną w Szkole Podstawowej 
nr 2. Przyszły rok to kolejne inwestycje, 
a nakłady na nie będą rekordowe – wy-
niosą ponad 25 mln zł. Jeszcze nigdy w 
historii Ozorkowa nie przeznaczyliśmy 
tak dużej kwoty na wydatki inwesty-
cyjne. 

Nie bez znaczenia jest fakt, że realiza-
cja wielu inwestycji jest możliwa dzięki 
naszym skutecznym działaniom w 
pozyskiwaniu środków zewnętrznych. 
Na nasze projekty otrzymujemy dofi-
nansowanie rzędu od 65 do 80 procent 
kosztów.

Mieszkańcy oczekują, że miasto 
będzie się zmieniać. Chcą nowoczesnej, 
przyjaznej infrastruktury, a ja zamie-
rzam tym oczekiwaniom sprostać, re-
montując kolejne ulice, chodniki, place 
zabaw, skwery, budując i modernizując 
obiekty sportowe. 

Muszę jednak zaznaczyć, że nie da 
się zrobić wszystkiego naraz, tak na-
prawdę poprawa stanu technicznego 
miasta i jego wyglądu musi być rozłożo-
na w czasie. Tego rodzaju problemy nie 
dadzą się rozwiązać natychmiast; na 
to potrzeba dłuższego okresu, z uwagi 
nie tylko na kwestie finansowe, ale też 
organizacyjne. Nie możemy zamknąć 
jednocześnie wszystkich strategicz-
nych ulic na czas remontu, ponieważ 
unieruchomimy miasto. Prowadzone 

179 prac z całego województwa 
łódzkiego wpłynęło na Przegląd 
Tradycji Bożonarodzeniowych or-
ganizowany przez Polskie Stowa-
rzyszenie Ludzi Cierpiących na 
Padaczkę. 5 grudnia w kościele pw. 
św. Józefa w Ozorkowie wręczono 
nagrody twórcom najlepszych prac, 
a zgromadzeni goście i mieszkańcy 
Ozorkowa mogli obejrzeć wykonane 
przez uczestników Przeglądu szopki, 
bombki, choinki, karty i inne dekora-
cje bożonarodzeniowe. W tym roku 
wydarzenie było organizowane w 
ramach Budżetu Obywatelskiego 
Samorządu Województwa Łódz-

burmistrz jacek Socha o finansach

w ostatnich miesiącach remonty poka-
zały, jak inwestycje drogowe utrudniają 
ruch w mieście.

Poza poprawą infrastruktury miej-
skiej i sportowej, modernizujemy też 
nasze placówki, w ciągu trzech lat 
przeprowadziliśmy gruntowny re-
mont trzech miejskich przedszkoli, nie 
ograniczając się tylko do prac termomo-
dernizacyjnych. Przed nami moderni-
zacja kolejnego przedszkola – PM nr 1. 
W tym roku przeprowadziliśmy także 
rewitalizację zabytkowego budynku 
przy ul. Listopadowej 6, czyli dawnej 
Motarnii, należącej do kompleksu 
fabrycznego Schlosserów.

W Szkole Podstawowej nr 2 ucznio-
wie mają do dyspozycji nowoczesną 
salę sportową z odpowiednią wen-
tylacją i profesjonalną nawierzchnią. 
Przeprowadziliśmy także termo-
modernizację hali sportowej CSiR 
„Wodnik”, a w 2020 r. czekają nas 
kolejne duże inwestycje w zakresie 
infrastruktury sportowej. Czeka nas 
termomodernizacja pływalni „Wod-
nik”, chcemy również przystąpić do 
modernizacji boiska sportowego 
przy ul. Łęczyckiej - na zadanie to 
otrzymaliśmy już dofinansowanie z 
budżetu państwa. 

Przed nami kolejne inwestycje dro-
gowe, m.in. przebudowa ulic Traugutta, 
Żeromskiego i Stypułkowskiego oraz 
Konopnickiej i Orzeszkowej.  Przy-
pomnę, że na modernizację tych ulic 
otrzymaliśmy już dofinansowanie i 
wybraliśmy wykonawców, którzy lada 
dzień przystąpią do prac.  

W przyszłym roku zakończymy tak-
że kompleksową rewitalizację Parku 
Miejskiego; miejsce to bardzo się zmie-
ni, zyska nowe ścieżki, ławki, miejsca 
rekreacji, nad Bzurą pojawi się nowy 
mostek. Rozpoczniemy również tak 
ważną dla naszego miasta rewitalizację 
Pałacu Schlosserów oraz kompleksowo 
przebudujemy ul. Listopadową. 

Zdaję sobie sprawę z wielu potrzeb; 
wiem, że inwestycje ważne dla miesz-
kańców to nie tylko remonty dróg i 
budowa obiektów sportowych czy re-
kreacyjnych. Przed nami bardzo duże 
wyzwanie, jakim jest kompleksowy 
remont zasobu komunalnego. To bar-
dzo kosztowne przedsięwzięcie, biorąc 
pod uwagę fakt, że większość domów 
i kamienic komunalnych powstała na 
początku XX w., a niektóre jeszcze w 

XIX w. i od tego czasu nie przechodziły 
gruntownego remontu.

Pamiętajmy, że miasto to nie tylko 
drogi, ulice i budynki; to także działa-
nia i imprezy kulturalne, rekreacyjne i 
sportowe, utrzymanie czystości i zie-
leni; każdy chciałby, żeby miasto było 
czyste, żeby odbywały się w nim różne-
go rodzaju imprezy. Ale na te wszystkie 
działania potrzebne są środki, dlatego 
decyzja o podniesieniu stawek podatku 
od nieruchomości i opłat targowych, 
o których była mowa we wspomnia-
nym artykule, to nie przejaw złej woli 
ze strony burmistrza. Takie działanie 
wymusza na nas konieczność zapew-
nienia niezakłóconego funkcjonowania 
miasta w obecnej sytuacji. 

Decydując się na zwiększenie 
stawek podatku od nieruchomości, 
chciałbym zauważyć, że nie jest to 
skok radykalny, kwoty te w naszym 
mieście wzrosły od 4,7 do 11,1 procent, 
a część ze stawek nie została w ogóle 
podwyższona, natomiast te, które 
wzrosły, nadal będą niższe niż np. 
w Łodzi, czy też niektóre stawki w 
Zgierzu bądź w Łęczycy. Np. podatek 
za m2 gruntów związanych z prowa-
dzeniem działalności gospodarczej 
wzrośnie w Ozorkowie z 0,81 zł do 
0,85, natomiast w Łęczycy do 0,90, w 
Zgierzu do 0,85, a w Łodzi do 0,93. 
Podatek za m2 gruntów wzrośnie z 
0,28 do 0,35, taka sama stawka będzie 
w Zgierzu i Łęczycy, natomiast w 
Łodzi wzrośnie do 0,49. Podatek za m2 
budynków mieszkalnych wzrośnie w 
Ozorkowie z 0,68 do 0,71, natomiast 
w Łodzi do 0,79, a podatek za m2 
budynków niemieszkalnych, czyli 
np. komórek, garaży itp., wzrośnie 
w naszym mieście z 5,40 za m2 do 
6,00, natomiast w Łęczycy do 7,50, w 
Zgierzu do 7,00 zł, a w Łodzi do 7,90 zł.

Przyjmując takie kwoty stawek na 
2020 r., z jednej strony dążyliśmy do 
tego, by mieszkańcy nie odczuli w 
sposób radykalny skutków tych pod-
wyżek, z drugiej strony jednak ciąży 
na nas obowiązek troski o całościowe 
funkcjonowanie miasta, o to, by we 
właściwy sposób zapewnić źródło 
dochodów bieżących.

Jeszcze raz podkreślam, że stawki 
tych podatków nie wzrastały od 2012 
r., a ich podwyżka wymuszona jest 
przez czynniki zewnętrzne, niezależne 
od burmistrza.

Przegląd Tradycji Bożonarodzeniowych

kiego i tradycyjnie towarzyszyło mu 
radosne kolędowanie przy choince. 
Patronat nad imprezą objęli przed-

stawiciele wielu instytucji z terenu 
województwa, a także władze woje-
wództwa, powiatu zgierskiego oraz 
burmistrz Ozorkowa Jacek Socha.
Szopki i pozostałe prace będzie 
można zobaczyć na wystawie w 
Izbie Historii Miasta Ozorkowa, ul. 
Wigury 14, w terminie od 09.12.2019 
r. do 06.01.2020 r. Odbiór szopek z 
wystawy rozpocznie się 7 stycznia 
2020 r. Chętnych do oglądania wy-
stawy prosimy o wcześniejszy kon-
takt w celu umówienia terminu z Da-
mianem Redlickim – pracownikiem 
Wydziału Sportu, Oświaty i Spraw 
Społecznych Urzędu Miejskiego w 
Ozorkowie, nr telefonu 42 710 32 19.
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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

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
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

Agent – sprzedawca
Wykształcenie  średnie 
zawodowe, obsługa kasy fiskalnej, 
obsługa komputera, mile widziane 
doświadczenie w zawodzie 
„Społem” PSS „Mazur” Łęczyca 
Pl. T. Kościuszki 11, 99-100 Łęczyca
Tel: 24 721 24 82 lub 505 266 210

Kierowca autobusu
Wykształcenie podstawowe, 
prawo jazdy kat. D + kwalifikacje 

Dynamic Travel Sp.j. 
Ul. Klonowa 43,
99-200 Poddębice 
Tel: 603 960 871
Praca: Łęczyca / Łódź 

Mechanik samochodowy
Wykształcenie zasadnicze 
zawodowe: mechanik 
samochodowy, prawo jazdy kat. 
B, mile widziane doświadczenie 
w zawodzie
A.Machudera sp. z o.o.
Ul. Ozorkowskie Przedmieście 73
99-100 Łęczyca
Tel: 24 721-50-88, 
609-097-973

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: 24 721-50-88

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 śrutownik, opryskiwacz 
400 litrów. Tel.: 667-713- 348

Sprzedam dwa silniki 7,7 i 5,5 oraz 
spawarkę i maszynę do szycia. Tel.: 
667-713-348

Sprzedam samochód Ford Fiesta, 
benzyna. Tel.: 667-713-348

Sprzedam opony zimowe 145-70 
R13, 155-70 R13. Tel.: 667-713-348

Sprzedam ciągnik URSUS C-330. 
Stan dobry. Tel.: 665-001-182 

Sprzedam niedrogo: ławę, tap-
czan, segment, szafę. Tel.: 665-
835-564

Sprzedam 10ha ziemi w Jarochów-
ku. Tel.: 721-146-834

Poszukuję pokoju do wynajęcia w 
Łęczycy, płatne z góry. Tel.: 502-
851-180

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

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

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

Działki budowlane Łęczyca, Karko-
sy. Tel.: 606-283-528

Sprzedam, wynajmę budynek. 
Łęczyca ul. Górnicza. Tel.: 606-
285-528

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

Garaż 16,5 m² murowany w cen-
trum Ozorkowa, własność notarial-
na – sprzedam. Tel.: 500-336-322
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Zaleca się picie 8 szklanek wody dziennie (2 litry), kiedy próbu-

jemy pokonać chorobę. Odpowiednie nawodnienie organizmu 

pomaga nawilżyć nabłonek nosa i gardła, co sprawia, że łatwiej 

pozbyć się wydzieliny z nosa. 
Unikaj napojów kofeinowych i alkoholowych, gdyż powodują 

one odwodnienie.Jak suszyć i prostować włosy, 
aby ich nie zniszczyć? Dowiedz 
się, jak w prosty sposób zadbać 
o włosy, by stylizacja na gorąco 
nie wiązała się z ich wysuszeniem 
i rozdwojeniem końcówek. 

Stylizacja na gorąco to jeden z naj-
większych wrogów zdrowych wło-
sów. Jeśli jednak nie możemy z niej 
zrezygnować, warto zastosować 
się do kilku reguł, które sprawią, 
że zabiegi te będą bezpieczniejsze. 

Jak suszyć włosy, by ich nie 
zniszczyć?

Nawet, jeśli nie stylizujemy wło-
sów, bardzo często musimy sięgnąć 
po suszarkę, w wielu przypadkach 
nawet codziennie. Warto w związ-
ku z tym zainwestować w suszarkę, 
która posiada regulację temperatu-
ry oraz funkcję jonizacji włosów.

Zanim zaczniemy suszyć włosy, 
odsączmy z nich wodę za pomocą 
ręcznika. Pamiętajmy jednak, by 
nie trzeć ich mocno o materiał, po-
nieważ możemy je wtedy połamać. 

Ustawmy suszarkę na średnią 
temperaturę i podsuszmy włosy, 
zaczynając od dolnych partii fryzu-
ry. Jeśli zależy nam na gładkiej tafli 
włosów suszmy je zgodnie z kie-
runkiem wzrostu, od góry do dołu. 

Gdy ważniejsza jest dla nas ob-
jętość fryzury i odbicie włosów od 
nasady powinny one być suszone 
głową w dół. 

Jeśli zamierzamy modelować 
włosy na szczotce, należy spryskać 
je specjalnym preparatem zabezpie-
czającym przed działaniem wyso-
kich temperatur. Do modelowania 
wybierzmy gorące powietrze. Pa-
miętajmy wówczas, aby trzymać 
suszarkę w odległości około 15-20 
centymetrów od głowy, tak aby nie 
osłabić delikatnych cebulek i skóry, 
co mogłoby spowodować wypada-
nie włosów lub ich przetłuszczanie. 

Na koniec utrwalmy fryzurę 
chłodnym powietrzem z suszarki. 

Pozwoli to na domknięcie łusek 
włosów i nadanie fryzurze blasku. 

Jak bezpiecznie prostować i 
kręcić włosy?

Bezpieczne kręcenie i prostowa-
nie włosów to mit. Nie ma magicz-
nego sposobu, który sprawiłby, 
że stylizacja za pomocą gorącego 
urządzenia nie odbije się negatyw-
nie na kondycji naszych włosów. 
Kategorycznie nie powinno się ko-
rzystać z tych urządzeń codziennie, 
a jedynie okazyjnie. Pamiętając o 
kilku prostych zasadach możemy 
zminimalizować efekty stylizacji 
włosów na gorąco.

Po pierwsze, kupując lokówkę czy 
prostownicę wybierajmy taką, która 
posiada regulację temperatury, aby 
mieć możliwość korzystania z niż-
szych temperatur. Koniecznie przed 
przystąpieniem do stylizacji należy 
wysuszyć włosy. Najzdrowsze jest 
oczywiście suszenie naturalne, 
jednak gdy nie mamy na to czasu 
należy wysuszyć włosy suszarką. 
Zetknięcie prostownicy czy su-
szarki z mokrym włosem mogłoby 
skutkować jego spaleniem.

Gdy włosy już wyschną dzieli-
my je na pasma i każde dokładnie 
pokrywamy warstwą kosmetyku 
termoochronnego, który otoczy 
włosy ochronnym filmem i obroni 
włosy przed działaniem temperatu-

ry. Następnie pasmami prostujmy 
lub kręćmy włosy, zwracając uwagę 
na to, by ich styczność z gorącą 
powierzchnią była jak najkrótsza.

Pielęgnacja włosów po stylizacji

Po stylizacji włosów na gorąco 
zazwyczaj nakładamy na nie jesz-
cze produkty mające wykończyć 
fryzurę i utrzymać ją w ryzach 
– czyli spraye nabłyszczające, si-
likonowe mgiełki i lakiery. Warto 
po zakończeniu pracy nad fryzurą 
wsmarować w końcówki włosów 
kilka kropel ulubionego olejku 
do włosów, który odżywi je wni-
kając wewnątrz. Pod koniec dnia 
należy pamiętać o dokładnym 
myciu włosów, tak aby pozbyć się 
wszystkich substancji chemicznych 
pochodzących z tych kosmetyków. 
W przeciwnym wypadku podczas 
następnej stylizacji pozostałości 
kosmetyków oraz zanieczyszczenia 
mogłyby za sprawą temperatury 
wniknąć wewnątrz.

Po każdym myciu należy używać 
odżywki nawilżającej, a przed su-
szeniem psikać włosy silikonową 
mgiełką, która dodatkowo ochroni 
włosy. Jeśli włosy są bardzo znisz-
czone, co najmniej raz w tygodniu 
należy przeprowadzić na nich 
dodatkowe zabiegi pielęgnacyjne, 
czyli olejowanie i nakładanie rege-
nerujących masek.

Jeżeli odczuwasz pierwsze objawy zat-
kanego nosa i inne symptomy przezię-
bienia, suplementy takie jak cynk mogą 
pomóc. Suplementy z cynkiem łączą się 
z receptorami cynku znajdującymi się 
w wirusie przeziębienia i grypy i poten-
cjalnie zmniejszają ilość wirusa krążące-
go w ciele. Ważne jest, aby zażyć takie 
środki w ciągu 24 godzin od pojawienia 
się pierwszych objawów. Cynk skraca 
czas trwania choroby, jednak nie ma 
właściwości obkurczających 

Nawilżające maseczki domowe mają 
za zadanie nawodnienie naskórka i 
dostarczenie mu odpowiednich na-
wilżających substancji. Mogą z nich 
korzystać posiadacze każdego typu 
cery. Domowe maseczki nawilżające 
na twarz zapobiegają utracie wilgot-
ności i zwiększają przyswajalność 
wody. Są one pomocne wtedy, kiedy 
przesuszymy skórę, np. przy kąpielach 
w słonej wodzie czy po opalaniu. 
Działanie nawilżające mają popularne 
owoce, takie jak kiwi, mango czy tru-

skawki. Najprostszą formą maseczki 
jest rozgniecenie owoców i nałożenie 
papki na wysuszoną cerę. Mus z tych 
owoców można połączyć z miodem 
czy śmietaną, co dodatkowo wzmoc-
ni działanie nawilżające maseczki. 
Świetnym sposobem na nawilżenie 
cery jest także ułożenie na twarzy 
plasterków świeżego zielonego ogór-
ka lub arbuza, które wcześniej można 
schłodzić w lodówce, co dodatkowo 
odpręży i zmniejszy zmęczenie wi-
doczne na twarzy.

Ser cheddar to jeden z najpopular-
niejszych i najczęściej spożywanych 
serów na świecie. Charakteryzuje 
się wyrazistym smakiem i aro-
matem, gładką konsystencją oraz 
białym, jasnożółtym lub pomarań-
czowym kolorem. Sprawdź, jakie 
są właściwości sera cheddar oraz 
ile ma kalorii. 

Czy ser cheddar jest zdrowy?

Ser cheddar spożywany w 
umiarkowanych ilościach jest ko-
rzystny dla zdrowia, bo jest bo-
gaty w białko, składniki mineral-
ne i witaminy, które warunkują 
jego dobroczynne właściwości.  
Białko sera cheddar to białko pełno-
wartościowe i łatwo przyswajalne 
(24,25 g/100 g), które pełni funkcje 
budulcowe, uczestniczy w proce-
sach metabolicznych i bierze udział 
w regeneracji mięśni. Dodatkowo 

białko jest głównym źródłem energii. 
Spośród składników mineralnych 
ser cheddar wyróżnia się wysoką 
zawartością wapnia (711 mg/100 g) 
i fosforu (460 mg/100 g), 100 g sera 
pokrywa dzienne zapotrzebowanie 
na te składniki odpowiednio w 71% 
i 66 %. Wapń i fosfor to pierwiastki 
warunkujące zdrowie kości i zębów. 
Odpowiednia ich podaż z dietą zapo-
biega wystąpieniu krzywicy u dzieci 
oraz osteoporozy u osób dorosłych. 
Dodatkowo ser cheddar jest dobrym 
źródłem selenu (28,3 µg/100 g), który 
zwiększa odporność organizmu.

Ser cheddar jest też bogaty w wi-
taminę B12 (0,88 µg/100 g) biorącej 
udział w produkcji czerwonych krwi-
nek, dzięki temu może być pomocny 
w prewencji anemii. Jest też dobrym 
źródłem witaminy B2 (0,434 mg/100 
g) i witaminy A (263,0 µg/100 g), które 
wpływają korzystnie na skórę, drogi 
oddechowe i błony śluzowe.

Chorujesz? Pij dużo płynów

Domowe nawilżające maseczki

Ser cheddar - właściwości, kalorie

Wartość kaloryczna sera cheddar wynosi 410 kcal na 100 g prosuktu

Cynk na katar

czy suszenie i prostowanie 
niszczy włosy?
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ciekaWie i na Wesoło

najdłuższy maraton gotowania krowy w goglachtulili misie

Z okazji Dnia Pluszowego Misia pewna grupa bardzo 
dzielnych i odważnych osób ustanowiła nowy Rekord 
Polski na najwięcej osób przytulających maskotki jed-
nocześnie. Oficjalna próba ustanowienia Rekordu Polski 
na najwięcej osób przytulających maskotki jednocześnie 
odbyła się 25 listopada 2019 roku w Parku Powstańców 
Warszawskich w Słupsku. W rolach głównych wystąpiły 
dzieci z Przedszkola Ekologiczno -Językowego Poziomka 
oraz ich ulubione pluszowe misie. Dzięki rekordowemu 
przedsięwzięciu we wspólnym świętowaniu udział wzięły 
dzieci ze Słupska oraz Gminy Słupsk, a także wszyscy 
chętni mieszkańcy, którzy tego dnia pojawili się w Parku 
Powstańców Warszawskich. Dzieci przez całe 60 sekund 
przytulały swoje pluszowe misie. W próbie udział wzięły 
dokładnie 343 osoby. 

Obecną rekordzistką Guinnessa w kategorii na najdłuższy 
maraton gotowania indywidualnie jest Lata Tondon z 
Rewa w Indiach. Lata jest zapaloną szefową kuchni, która 
poprzeczkę postawiła bardzo wysoko. Jej najdłuższe, 
rekordowe gotowanie trwało aż 87 godzin i 45 minut. 
Rekordowa próba rozpoczęła się o godzinie 9 rano dnia 
3 września 2019, a zakończyła o 12.46 dnia 7 września. 
Rekordowo długie gotowanie odbywało się w Hotelu Star 
w Rawa w Indiach. Podczas wydarzenia szefowa kuchni 
Lata Tondon ugotowała ponad 1600 kg produktów spo-
żywczych. W tym znalazło się 400 dań indyjskich vada-pav, 
250 kanapek i wiele innych lokalnych przysmaków. To 
wszystko w ciągu czterech dni! Jedzenie zostało wydane 
grupie ponad 20 000 odwiedzających osób, w tym dzie-
ciom z domów dziecka i uczniom szkół dla niewidomych 
oraz członkom domów starców.

W gospodarstwie RusMoloko w Rejonie Ramieńskim 
krowy dostały zmodyfikowane gogle do rzeczywistości 
wirtualnej. By zmniejszyć odczuwany przez nie lęk, wy-
świetla im się symulację letniego pola. W komunikacie 
Ministerstwa Rolnictwa i Żywności Obwodu Moskiew-
skiego zaznaczono, że w przemyśle mleczarskim coraz 
większą wagę przywiązuje się nie tylko do nowatorskich 
rozwiązań technicznych, ale i do stanu emocjonalnego 
zwierząt. W Rosji, a szczególnie w okolicach podmo-
skiewskich, w oborach instaluje się ponoć systemy do 
nadawania muzyki klasycznej. Zabieg ten ma działać re-
laksująco i sprawiać, że krowy będą dawać więcej mleka. 
Ostatnio dzięki wspólnemu przedsięwzięciu pracowników 
jednego z największych gospodarstw mlecznych Obwo-
du Moskiewskiego, studia VR oraz lekarzy weterynarii 
powstał prototyp gogli do rzeczywistości wirtualnej dla 
krów. Podczas pierwszych testów odnotowano podobno 
spadki lęku i poprawę nastroju stada. 

Sedno sprawy

Słodziutka rączka

Czujnik cofania


