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 Atak hakera 
na serwer urzędu.

Dane petentów 
zostały utracone

Kolejki w wydziałach 
komunikacji.

Zdenerwowani 
właściciele aut

Burzliwa dyskusja 
o nowych stawkach za śmieci 

w Łęczycy   
Radni z komisji gospodarki i mienia rozmawiali o opłatach 
w ramach gospodarki śmieciowej. Wkrótce lokalny samorząd 
zadecyduje w tej sprawie. Czego mogą spodziewać się 
mieszkańcy?

Sprawa śmieci 
budzi emocje. 
Burmistrz Paweł 
Kulesza zdaje 
sobie z tego 
sprawę

Nie da się ukryć, że istniejące od ponad 
30-lat przedsiębiorstwo konfekcyjne 
Modesta jest w trudnym momencie. 
Pierwszy niepokojący dla klientów firmy 
symptom miał miejsce kilka miesięcy 
temu, gdy zlikwidowany został salon 
z kolekcją. Niedawno podjęta została 
decyzja o likwidacji sklepu firmowego. 
Czy Modesta przetrwa?

Czy Modesta 
przetrwa?
To tu robiła 
zakupy 
Pierwsza 
Dama!

Pamiętajmy 
o babciach 
i dziadkach

str. 2
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Łęczyca
Gm. Grabów, Gm. Świnice Warckie

Zgodnie z obowiązującą od po-
czątku roku nowelizacją prawa o 
ruchu drogowym policjanci mają 
obowiązek sprawdzać i spisywać 
stan licznika kontrolowanych 
pojazdów, a odczytane wska-
zania drogomierza przesłać do 
Centralnej Ewidencji Pojazdów i 
Kierowców. W powiecie łęczyc-
kim policjanci też sprawdzają, czy 
liczniki nie są „cofane”.

- 13 stycznia na terenie gminy 
Witonia policjanci wydziału ruchu 
drogowego z łęczyckiej komendy 
zatrzymali do kontroli drogowej 
osobowego forda. Mundurowi dzia-
łając w ramach nowych uprawnień 
skontrolowali aktualny stan drogo-

mierza. Po zweryfikowaniu danych 
w systemie informatycznym oka-
zało się, że przebieg forda podczas 
ostatniego badania technicznego 
był większy o ponad 3 tysiące ki-
lometrów. Nie jest to pierwszy taki 
przypadek ujawniony na terenie 
naszego powiatu. W kontrolowa-
nym fiacie licznik mógł zostać „cof-
nięty” o ponad tysiąc kilometrów 
-informuje asp. Mariusz Kowalski, 
oficer prasowy z KPP w Łęczycy. 
- Policjanci pionu kryminalnego 
będą teraz wyjaśniać, jak doszło do 
zmiany wskazań drogomierza i kto 
ponosi za nią odpowiedzialność.

W myśl aktualnie obowiązują-
cych przepisów jakakolwiek inge-

rencja we wskazania drogomierza 
w pojeździe stanowi przestępstwo 
zagrożone karą pozbawienia wol-
ności do 5 lat. Takiej samej karze 
podlega zarówno osoba, która cofa 
licznik pojazdu, jak i ta, która taką 
korektę zleca.

(zz)

Krajowa Administracja Skarbowa odbiera sygnały, że podatnicy otrzymu-
ją na skrzynki mailowe zawiadomienia o wszczęciu kontroli przez urząd 
skarbowy (treść zawiera liczne błędy, nie wskazuje na konkretny urząd). W 
każdym przypadku zawiera odnośnik – załącznik do pobrania, zawierający 
prawdopodobnie szkodliwe oprogramowanie. - Prosimy nie odpowiadać na 
takie maile i nie otwierać dołączonych plików – apeluje  Agnieszka Pawlak, 
rzecznik prasowy IAS w Łodzi.

Wirusa ptasiej grypy zidentyfikowano 
w fermie drobiu w Zalesiu, w gminie 
Dąbie (woj. Wielkopolskie). W związku 
z tym na terenie dwóch gmin powiatu 
łęczyckiego: Grabów i Świnice Warckie 
wyznaczono strefy zagrożenia.
- Na szczęście na tych obszarach nie 
odnotowano przypadków zachorowań 
na ptasią grypę, ale konieczne są dzia-
łania profilaktyczne – mówi Agnieszka 
Rybińska z Kutnowskiego Inspektoratu 
Weterynarii.
Strefą zagrożenia objęto następujące 
miejscowości: Leszno, Nagórki, Piaski, 
Byszew, Goszczędza, Celinów, Grabów, 
Bugaj, Biała Góra, Pieczew, Stanisławki, 
Besiekiery, Srebrna, Jamy, Polamy, Janów, 
Ostrówek, Smardzew, Osiny, Jastrzębia, 
Kadzidłowa, Kępina, Piotrkówek. W 
zakresie działań profilaktycznych trzeba 
pamiętać o zapobieganiu bezpośrednich 
kontaktów drobiu z dzikim ptactwem 
oraz przestrzeganiu higieny i stosowaniu 
dezynfekcji w pomieszczeniach dla dro-
biu. Wójtowie zagrożonych gmin zostali 
zobowiązani do wprowadzenia działań 
profilaktycznych.
- Zgodnie z zaleceniami służb wetery-
naryjnych prowadzimy liczenie drobiu, 
zarówno w małych jak i w dużych stadach 
- mówi wójt gminy Grabów, Janusz Jago-
dziński. - Czekamy na dalsze wskazania w 
ramach działań profilaktycznych.

(mku)

Asia Cuper
- Życzę moim babciom i dziadkowi 
dużo zdrowia, szczęścia i mnóstwo 
dobrej zabawy ze mną. Uwielbiam, 
kiedy spędzamy razem czas, ry-
sujemy i pieczemy. Mamy wtedy 
dużo frajdy. Babcia Jola gotuje 
najlepszy rosół na świecie a babcia 
Jadzia robi przepyszny kompot z 
truskawkami. Dziadek Bartek jest 
bardzo wyrozumiały. Mam wspa-
niałych dziadków. Bardzo mocno 
ich kocham.

Olek Kubas
- Wszystkiego najlepszego i dużo 
zdrówka dla babć Tereski i Danusi 
oraz dziadków Tadka i Piotrka. 
Życzę im, żeby byli zawsze bardzo 
szczęśliwi, bo bardzo ich kocham. 
Z dziadkiem Tadkiem gram na 
dworze w piłkę, a dziadek Piotrek 
skacze ze mną na trampolinie. Z 
babcią Tereską lubię chodzić na 
spacery a babcia Danusia gotuje 
pyszne kluski z sosem. Mam super 
dziadków!

Gabrysia Antczak
- Moi dziadkowie są bardzo kochani, 
rozmawiają ze mną, kiedy jestem 
smutna. Zawsze mogę na nich liczyć. 
Życzę im dużo zdrowia i szczęścia, żeby 
byli zawsze uśmiechnięci i żeby dostali 
dużo prezentów, ja już wiem, co im dam 
z okazji ich święta. Z dziadkiem Bolkiem 
lubię chodzić na spacery, zabieramy na 
nie pieska i dziadek kupuje mi gofry z 
cukrem pudrem. Z babcią Jadzią bawię 
się w berka, gramy w piłkę i w gry plan-
szowe. Czas spędzony z dziadkami jest 
naprawdę fajny.

Ola Domagała
- Z okazji dnia Babci i Dziadka życzę 
zdrowia, szczęścia, miłości, samej 
radości i żadnych smutków. Kocham 
mojego dziadka Andrzeja, lubię, kiedy 
razem oglądamy bajki. Dziadek gotuje 
też najlepszą zupę pomidorową. Bab-
cia Dorotka jest bardzo wyrozumiała, 
kiedy wariuję z moim bratem Adasiem 
a latem kupuje nam lody. Babcia Sabi-
na daje nam ciasteczka i kieszonkowe 
a z babcią Izą uwielbiam grać w moją 
nową grę. Cieszę się, kiedy spędzam 
czas z moimi dziadkami, kocham ich.

Ewa Przybysz
- Mojemu dziadkowi Andrzejowi 
życzę dużo zdrowia i szczęścia i 
żeby żył 100 lat. Spędzamy razem 
dużo czasu, bo dziadek zawsze go 
dla mnie ma. Bawimy się razem, 
jeździmy na rowerze, spacerujemy, 
gramy w gry planszowe. Mój dzia-
dek bardzo dobrze gotuje. Kiedy 
robi dla mnie naleśniki, to są tak do-
bre, że można je jeść bez dodatków. 
Jestem dziadka małą księżniczką, 
wiem,  że bardzo mnie kocha i ja też 
go kocham.

Radni w ubiegłym 
tygodniu poruszali 

drażliwy temat odbioru odpa-
dów komunalnych. Podczas ko-
misji Gospodarki i Mienia rady 
miejskiej w Łęczycy padło wiele 
gorzkich słów.

Większość radnych obecnych 
na komisji pozytywnie zaopinio-
wała projekt uchwały dotyczący 
nowych stawek. Jeśli podczas 
sesji uchwała zostanie podjęta, 
mieszkańcy zapłacą 29 złotych od 
osoby miesięcznie przy śmieciach 
zbieranych selektywnie oraz 58 
złotych miesięcznie od osoby za 
śmieci niesegregowane. Takie 
stawki mogą szokować. Przeciętna 
czteroosobowa rodzina segregują-
ca odpady będzie płaciła miesięcz-
nie 116 złotych. Nowe stawki mają 
obowiązywać od marca.

Życzenia z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka z PM nr 2 w Łęczycy

Krajowa Administracja Skarbowa 
ostrzega przed fałszywymi mailami

Powiat łęczycki 
w strefie zagrożenia„To jest dramat”

- Jeżeli jest 5 osób w domu, a teraz 
mamy płacić po 29 złotych od osoby 
na miesiąc, to jest to tragedia dla ludzi, 
którzy mają najniższe dochody i na 
pewno nie będę głosowała za tą uchwa-
łą. Jestem przerażona – powiedziała 
radna Zofia Wodzyńska.

Jest to opinia jaką podzielają chyba 
wszyscy mieszkańcy. Także burmistrz 
Paweł Kulesza przyznał radnej rację. 

- Ja też tak uważam, jest to dramat. 
Też jestem przerażony, ale musimy 
stawiać czoła problemom, które nie 
my stworzyliśmy. Nikt nas się nie 
będzie pytał. My mamy zapłacić i 
już. Niedługo będziemy płacili za 
śmieci prawie tyle ile płacimy za 
czynsz. Ktoś się w ogóle nie zasta-
nowił a najgorsze jest to, że tego 
problemu nie próbuje rozwiązać 
– mówił burmistrz. - Dlaczego my 
mamy się denerwować i szukać 

Radny Zenon Koperkiewicz stwier-
dził, że winę za drastyczny wzrost 
stawek za śmieci w całej Polsce ponosi 
Unia Europejska, a nie polski rząd. 

- To przed laty zostały ustalone przez 
Unię Europejską przepisy o stopniowym 
dochodzeniu do konkretnych poziomów 
segregacji śmieci. To Unia pewnych spraw 
nie przewidziała – skomentował samo-
rządowiec.

Zaproponowane nowe stawki, choć 
bardzo wysokie i tak nie zbilansują 
kosztów odbioru odpadów komunal-
nych z terenu miasta. 

Pierwszy przetarg na odbiór odpa-
dów został unieważniony z powodu 
zbyt wysokiej ceny. 

(zz)

rozwiązania skoro to nie my ten 
problem stworzyliśmy? Też się 
na to nie zgadzam, ale nawet jeśli 
zagłosujemy przeciwko nowym 
stawkom, to i tak będziemy musieli 
zapłacić.

Nowe przepisy, dokładniejsze kontrole, pierwsze „wpadki”
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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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Łęczyca Przybywa kamer mo-
nitoringu montowa-

nych przez osoby prywatne. O ile 
monitorowanie własnej posesji 
szczególnego zainteresowania nie 
wzbudza, o tyle nagrywanie miesz-
kańców w przestrzeni publicznej 
wywołuje niepokój. Po co ktoś na-
grywa ludzi idących chodnikiem?

O sprawie poinformował nas jeden 
z mieszkańców, który zastanawia się, 
dlaczego sąsiad w oknie zamontował 
kamerę.

- Czy to legalne? Prywatna kame-
ra nagrywa ludzi przechodzących 
pod blokiem, 

utrwala się ich wizerunek. Ja osobi-
ście nie chciałbym, żeby ktoś mnie 
nagrywał. Monitoring miejski to co 
innego, bo mają do niego dostęp tylko 
służby. W tym przypadku jest inaczej. 
Przecież nie wiadomo, do czego takie 
nagranie zostanie wykorzystane – 
usłyszeliśmy.

Przepisy stanowią, że nagrywanie 
w przestrzeni publicznej jest legalne 
w celu zapewnienia bezpieczeństwa 
osób albo mienia, ale jeżeli nie docho-
dzi do jakiegoś incydentu, np. włama-
nia czy dewastacji, gdzie nagranie 
mogłoby być przydatne w celu ujęcia 

sprawcy, to nagrania części 
wspólnych powinno usuwać 
się niezwłocznie. Komendant 
straży miejskiej w Łęczycy 
potwierdza, że prywatne 
kamery w przestrzeni pu-
blicznej mogą funkcjonować.

- Prywatne osoby, nawet 
mieszkające w blokach, 
montują kamery głównie 
z uwagi na bezpieczeń-
stwo. Zazwyczaj kamera 
skierowana jest na stojący 
pod blokiem samochód. W 
takim przypadku chodzi 
o zwiększenie bezpieczeń-
stwa mienia. Nie jest to nie-
legalne. Oczywiście nagra-
nia, na których utrwala się 
wizerunek ludzi powinny 
być w krótkim czasie usu-
wane. Jeśli właściciel pry-

watnej kamery upubliczniłby gdzieś 
nagranie, na którym rozpoznawalna 
jest czyjaś twarz, wówczas może mieć 
spore problemy – wyjaśnia Tomasz 
Olczyk.

W Łęczycy zauważyliśmy m.in. 
dwie kamery zamontowane w 
oknach. Jedna na osiedlu przy ulicy 
Belwederskiej, druga na osiedlu przy 
ul. Konopnickiej. Ich ustawienie suge-
ruje, że skierowane są na parking pod 
blokiem a nie na chodnik. Prywatny 
monitoring znajduje się też w jednej 
z kamienic w centrum miasta. Dwie 
kamery zostały zamontowane na 
klatce schodowej i rejestrują osoby 
wchodzące na piętro. 

- Zdecydowałam się na monitoring, 
ponieważ 3 lata temu zamontowałam 
przy schodach windę. Jestem osobą 
poruszającą się na wózku inwa-
lidzkim i nie jestem w stanie zejść 
po schodach z pierwszego piętra 
kamienicy. Ta winda była bardzo 
droga. Dzięki monitoringowi jestem 
spokojna, że nikt jej nie uszkodzi – 
powiedziała nam właścicielka kamer. 
- Moim sąsiadom to nie przeszkadza, 
wręcz przeciwnie, mogą czuć się 
bardziej bezpieczni. Administrator 
budynku także nie miał nic przeciw-
ko kamerom.

Pozostaje mieć zaufanie do osób, 
które nagrywają, że utrwalony wi-
zerunek mieszkańców nie zostanie 
w żaden sposób wykorzystany.

(zz)

Na tę informację mieszkańcy Łęczy-
cy długo czekali. Krajówka wreszcie 
będzie wyremontowana. Choć 
obecność drogowców spowoduje 
spore utrudnienia w ruchu, po za-
kończeniu prac przez Łęczycę będzie 
przejeżdżać się o wiele bezpieczniej i 
bardziej komfortowo.

Jak informuje Maciej Zalewski z 
GDDKiA w Łodzi, prace obejmą 
niemal czterokilometrowy fragment 
trasy od granicy z Topolą Królewską do 
południowej granicy miasta. Poprawi 
się nie tylko komfort i bezpieczeństwo, 
ale także nośność drogi, co oznacza, 
że będą mogły po niej jeździć nawet 
najcięższe dopuszczone do ruchu 
pojazdy bez ryzyka jej uszkodzenia. 
W mieście wprowadzone zostaną 
rewolucyjne zmiany. Na wlotach do 
Łęczycy, zarówno od południa, jak i 
od północy, wybudowane będą ronda, 

co nie tylko upłynni ruch, ale także po-
zwoli wygodnie i bezpiecznie włączyć 
się jadącym drogami podporządkowa-
nymi. Wszystkie skrzyżowania zostaną 
skanalizowane, co oznacza, że pojawią 
się tam prawo i lewoskręty, wysepki 
i azyle dla pieszych. Skorygowana 
zostanie geometria skrzyżowania z 
ulicą 18 Stycznia, zaś skrzyżowanie z 
ulicą Belwederską zyska dodatkowy 
wlot od strony wschodniej i sygna-
lizację świetną. Nowe sygnalizatory 
zostaną również ustawione u zbiegu 
ze Staromiejską. Wjazd na dworzec 
PKS-u będzie przeniesiony z DK 91 na 
ulicę Belwederską, co przełoży się na 
poprawę bezpieczeństwa. Od dworca 
do południowej granicy miasta będzie 
poprowadzony ciąg pieszo-rowerowy, 
co także poprawi komfort i bezpieczeń-
stwo niechronionych uczestników 
ruchu. 

Umowa na rozbudowę DK 91 
w Łęczycy podpisana

Prywatny monitoring wzbudza kontrowersje
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Gm. Łęczyca

Łęczyca Gm. Łęczyca

Gm. Grabów

Mieszkańcy Sie-
dlca – Kolejowa 

długo walczyli o asfaltową drogę i 
kiedy po wielu latach, jeszcze za ka-
dencji poprzedniego wójta powstał 
odcinek łączący drogę kłodawską z 
najdalej usytuowanymi zabudowa-
nia tej wsi, ich radość była ogromna. 
Sytuacja ta jednak diametralnie się 
odmieniła, kiedy w bezpośrednim 
sąsiedztwie powstała duża firma 
Animex.

Sąsiedztwo ogromnej firmy wiąże 
się z niedogodnościami. Mieszkańcy 
zwracają uwagę nie tylko na wzmożo-
ny ruch pojazdów, ale też na kwestię 
niszczenia drogi prowadzącej przez 
wieś.

- Wyremontowany odcinek drogi 
kończył się wraz z ostatnim zabudo-
waniem Siedlca – Kolejowej - mówi 
Katarzyna Olejniczak, jedna z miesz-
kanek. - Właściciele zakładu dobudo-
wali dalszy odcinek drogi łącząc ją z 
trasą 91. Inwestycja bardzo potrzebna, 
gdyby nie kilka szczegółów. Jeszcze 
podczas trwania inwestycji obiecywa-
no nam – mieszkańcom, że w ramach 
rekompensaty za ewentualne uszko-
dzenia tzw. naszej drogi przez ciężki 

tabor samochodowy, na mocy poro-
zumienia z wójtem gminy Łęczyca, 
Animex wybuduje także drogę przez 
wieś. Tymczasem, nie dość, że dziś 
chyba już nikt nie pamięta o honorowej 
umowie, to nasza droga jest niszczona 
przez przejazdy ciężarówek od bazy w 
Siedlcu do zakładu w Krężelewicach. 
Trudno też nie wspomnieć o ryku 
silników o 3 nad ranem i kosmicznych 
prędkościach rozwijanych przez pojaz-
dy zarówno osobowe jak i ciężarowe 
-  dodaje pani Katarzyna. - Czy władza 
gminy zajmie się tą sprawą? - pytała 
mieszkanka podczas ostatniej sesji rady 
gminy Łęczyca.

- Przypominałem prezesowi Ani-
mexu o obietnicach, ale jak do tej 
pory bez efektu. Będziemy musieli 
zabezpieczyć środki na budowę tego 
odcinka w budżecie gminy, co nie 
oznacza, że zrezygnujemy z naszych 
roszczeń wobec firmy - mówił wójt 
Jacek Rogoziński.

Sołtys Ryszard Mielcarek również 
jest zaniepokojony obecną sytuacją. 

- Zwracałem się do władzy gminnej 
w imieniu mieszkańców, składałem 
pisma, w których wskazywaliśmy na 
zagrożenia wynikające chociażby z 

braku poboczy. Wąski pas drogowy 
wystarcza na szerokość ciężarówki, 
sytuacja ta jest groźna szczególnie dla 
dzieci, podczas wymijania się dwóch 
pojazdów również jest niebezpiecznie 
- mówi sołtys. - Teraz mamy rozjechane 
mostki i skruszony asfalt. Żal patrzeć, 
jak wybudowana wspólnymi siłami 
droga coraz bardziej niszczeje.

(mku)

Łęczycanie po raz kolej-
ny okazali dobre serce 

i otworzyli portfele. W tym roku 
padł kolejny rekord zbiórki pienię-
dzy w ramach Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. W sztabie 
WOŚP przy urzędzie miejskim w 
Łęczycy, po zakończeniu prac nad 
liczeniem pieniędzy przekazanych 
przez mieszkańców Łęczycy i powia-
tu łęczyckiego, podsumowano, że w 
ramach 28. finału zebrano rekordo-
wą kwotę 61 471,63 zł. 

Dla porównania, w ubiegłym 
roku w Łęczycy zebrano 50 202,60 
zł, a podczas finału WOŚP w 2018 
roku - 45 208,43 zł. Z roku na rok 
mieszkańcy są coraz bardziej hojni. 
Wspierają wszyscy, którzy chcą i 
mogą, również osoby, zawdzię-
czające własne życie sprzętom 
zakupionym dzięki fundacji Jurka 
Owsiaka. Tak jest w przypadku 
Anny Włodarczyk z Łęczycy.

Podczas ubiegło-
tygodniowej sesji 

rady gminy Łęczyca podjęto dwie 
uchwały intencyjne w sprawie 
likwidacji szkół podstawowych w 
Siedlcu i w Błoniu. W ich miejsce 
mają powstać filie szkoły w Topoli 
Królewskiej. Na sesję przyszło 
wielu rodziców z transparentami 
oraz nauczyciele.

- Z uwagi na brak środków finan-
sowych na urządzenie pracowni 
czy zbudowanie sal, jak również 
konieczność dofinansowywania 
oświaty gminnej na kwotę ok.  
6 000 000 zł, co pozbawia samo-
rząd możliwości realizacji innych 
inwestycji, zostaliśmy w pewien 
sposób zmuszeni do wyjścia z 
takim projektem uchwały - mówił 
wójt Jacek Rogoziński podczas 
środowej sesji. - Oferujemy w miej-
sce zlikwidowanych szkół w pełni 
doposażoną bazę i dowóz uczniów 
z klas 4-8 do Szkoły Podstawowej w 
Topoli Królewskiej.

Trwającej prawie dwie godziny 
dyskusji między przedstawicielami 
gminy a rodzicami i nauczycielami 
towarzyszyły duże emocje.

- Podkreślam, że do funkcjono-
wania naszej szkoły gmina dokłada 

niewielkie środki w porównaniu z 
Leźnicą Małą czy Wilczkowicami - 
argumentowała dyrektor błońskiej 
placówki, Agnieszka Szczech.

Opinię dyrektorki podzielił w 
swojej wypowiedzi dyrektor szkoły 
w Siedlcu, Piotr Pakuła.

Rodzice zarzucali wójtowi i ra-
dzie gminy, że nikt z przedstawicieli 
władz nie spotykał się z nimi wcze-
śniej, aby wyjaśnić szczegółowe 
obliczenia dotyczące utrzymania 
poszczególnych placówek.

- Ile zyska gmina z tytułu li-
kwidacji szkół? - dopytywał jeden 
z rodziców. - Dlaczego nikt nas 
wcześniej nie informował?

Rodzice podnosili m.in. aspekt 
tradycji tych placówek, uważają też, 
że pozostawienie w nich oddziałów 
przedszkolnych i klas 1-3 to tylko 
opcja tymczasowa.

- Za 2, góra 3 lata, z powodu małej 
liczby dzieci, filie zostaną zamknię-
te, a to już znacznie bardziej prosta 
procedura niż likwidacja szkoły - 
komentowała jedna z matek. 

Ostatecznie w głosowaniu radni 
przyjęli obie uchwały 7 głosami 
„za”, 5 „przeciw”, przy 1 głosie 
wstrzymującym i 1 niebiorącym 
udziału w głosowaniu. Teraz 

czeka gminę wprowadzenie całej 
procedury polegającej na uzyska-
niu pozytywnej opinii Łódzkiego 
Kuratora Oświaty, podjęciu uchwa-
ły właściwej oraz całkowitym 
zakończeniu procesu likwidacji 
ośmioklasowych szkół  podstawo-

wych i powołaniu z 

dniem 1 wrze-
śnia 2020 roku 
szkół  filial-
nych z klasami 
1-3 i oddziała-

mi przedszkolnymi. Rodzice nie 
składają broni i zapowiadają dalsze 
działania zmierzające do uratowa-
nia szkół przed likwidacją.

(mku)

Padł kolejny rekord

- Pompy infuzyjne zakupione dzięki 
WOŚP uratowały mi życie – mówi 
Anna Włodarczyk

- Kiedy dwa lata temu moje nerki 
przestały pracować, życie uratowały 
mi pompy infuzyjne, na których 
przyklejone były serduszka WOŚP. 
Po powrocie do zdrowia napisałam 
do Jurka Owsiaka podziękowanie, 
za pracę, którą wykonuje. To zdarze-
nie tylko utwierdziło mnie, że warto 
pomagać, bo nie wiadomo, kiedy 
sami będziemy pomocy potrzebo-
wać. Orkiestrę wspierałam zawsze 
i będę to robić do końca życia. Obec-
nie jestem osobą niepełnosprawną, 
nie mogłam wyjść z domu podczas 
finału WOŚP, dlatego zadzwoni-
łam do straży miejskiej w Łęczycy 
i poprosiłam, aby przyjechali do 
mnie z wolontariuszami. Zależało 
mi bardzo, aby wrzucić do puszki 
pieniądze – mówi A. Włodarczyk.

(zz)
Wolontariusze WOŚP przyjechali do 
pani Anny ze strażą miejską

Niszczą nam drogę – mówią mieszkańcy

Na zdjęciu sołtys Ryszard Mielcarek

Nowy sprzęt w OSP
Sprzęt o wartości 
24600 zł pozyskali 

strażacy z OSP w Sławęcinie w ra-
mach projektu realizowanego przez 
Fundusz Prewencyjny PZU SA.

- Zakupu poszczególnych urządzeń 
dokonywaliśmy w okresie od maja do 
grudnia ubiegłego roku. Za pozyskane 

pieniądze wzbogaciliśmy bazę sprzę-
tową o 2 przecinarki spalinowe łańcu-
chowe, 1 pilarkę spalinową tarczową, 
agregat prądotwórczy i pneumatyczny 
maszt oświetleniowy - mówi prezes 
Dariusz Sawicki. - Wszystkie te sprzęty 
są niezbędne w prowadzeniu akcji 
ratunkowych, ponieważ zwiększają 

szansę na skuteczne ich przeprowa-
dzenie, jak również gwarantują w 
znacznym stopniu bezpieczeństwo 
ratowników.

(mku)

Rada gminy zdecydowała
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Łęczyca Dokładnie 5 milio-
nów 310 tysięcy zło-

tych. Tyle wynosi łączna kwota 
zadłużenia lokatorów zasobu 
mieszkaniowego miasta. Kwota 
robi wrażenie, niestety w nega-
tywnym kontekście. Co gorsza, 
na palcach jednej ręki można 
policzyć mieszkańców, którzy 
wyjść z długów naprawdę chcą. 
Mimo oferowanego wsparcia 
przez władze miasta, problem 
nie maleje.

W zasobach komunalnych 
miasta Łęczyca znajduje się 801 
lokali o łącznej powierzchni 
użytkowej 30022mkw. Blisko 
250 najemców zalega z opłata-
mi za użytkowanie mieszkań. 
Niechlubne podium przypada 
rekordzistom z zadłużeniem 
sięgającym blisko 115 tysięcy 
złotych, 105 tysięcy złotych 
oraz ponad 90 tysięcy złotych. 
Zadłużenie mieszkania na tak 

ogromne kwoty przy czynszu 
w wysokości 61 groszy za 1 
mkw wydaje się być niemal-
że niemożliwe. Nic bardziej 
mylnego.

- Z przykrością zauważamy, 
że niektórzy mieszkańcy przy-
zwyczaili się, że nie regulują 
opłat wobec miasta już od wielu 
lat. Można powiedzieć, że przy-
jęli taki styl życia. Jest to po-
stawa trudna do zrozumienia i 
niemożliwa do zaakceptowania. 
Stawka za czynsz w mieszka-
niach socjalnych jest naprawdę 
n iska – przyznaje Wojciech 
Czaplij, zastępca burmistrza 
Łęczycy. -  Brak zdecydowa-
nych dzia łań m iasta wobec 
zadłużonych lokatorów zasobu 
mieszkaniowego Łęczycy mógł 
przyczynić się do poczucia bez-
karności. Do tej pory eksmisji 
w y n ikających z zadłużen ia 
lokalu miasto praktycznie nie 
realizowało.

Będą eksmisje

Władze miasta zapowiadają, 
że już niedługo skończy się lo-
katorska beztroska. Zadłużeni 
muszą liczyć się z poważnymi 
konsekwencjami.

- Zarówno mieszkańcy regulu-
jący na bieżąco swoje zobowią-
zania, jak i radni Rady Miejskiej 
w Łęczycy sugerują, że powin-
niśmy podejmować bardziej 
zdecydowane działania wobec 
wieloletnich dłużników. Miasto 
niedługo będzie zmuszone roz-
począć sporządzanie wniosków 
eksmisyjnych – dodaje W. Cza-
plij. - Oczywiście wolelibyśmy, 
aby dłużnicy zwrócili uwagę na 
fakt, że nie płacąc za mieszkanie, 
po prostu są nie w porządku 
wobec miasta, które lokal im 
przyznało. Dajemy różne możli-
wości, aby zadłużenia nie było. 
Ostatnio Rada Miasta podjęła 
uchwałę abolicyjną, zadłużenie 

można odpracować w miejskich 
jednostkach. Dług rozkładamy 
też na raty. Ważne jest, żeby za-
dłużeni mieszkańcy wykazali się 
chęcią współpracy.

Uregulowanie kwestii miesz-
kaniowych jest szczególnie waż-
ne wobec planów władz miasta 
dotyczących budowy nowego 
budynku socjalnego przy ulicy 
Wrzosowej. Lada dzień zostanie 
ogłoszony przetarg na realizację 
inwestycji. W dyspozycji miasta 
będzie o 12 mieszkań socjalnych 
więcej. Nowy budynek, niestety 
i tak nie wystarczy, żeby zapew-
nić lokale socjalne wszystkim, 
którzy złożyli wnioski. Na liście 
obecnie jest 37 mieszkańców 
oczekujących na przydział lo-
kalu, w tym 28 na przyznanie 
lokalu socjalnego i 9 na lokal 
mieszkalny. Oprócz nich, w 
Łęczycy jest 13 bezdomnych 
mieszkańców, którzy także liczą 
na dach nad głową.  

Uchwała abolicyjna

Uchwała Rady Miejskie j  z 
dnia 24 października 2019 roku 
daje zadłużonym mieszkańcom 
szansę na „czystą kartę”. 70% 
długu może zostać umorzone. To 
przełom. Miasto wyciąga rękę do 
dłużników, niezależnie od kwoty 
należności. Zasady są proste – 
w pierwszej kolejności dłużnik 
musi złożyć w Przedsiębiorstwie 
Gospodarki Komunalnej i Miesz-
kaniowej w Łęczycy odpowiedni 
wniosek oraz dołączyć do niego 
dokumenty potwierdzające jego 
sytuację. Należności mogą zostać 
umorzone w wysokości 70% 
kwoty należności dłużnikom, 
którzy w terminie 3 miesięcy od 
daty podpisania porozumienia 
dokonają spłaty 30% kwoty na-
leżności. Drugim warunkiem 
umorzenia jest dokonywanie 
regularnych płatności. Od dnia 
złożenia wniosku o umorzenie, 
przez okres 24 miesięcy lokator 
musi regularnie i terminowo 
wnosić bieżące opłaty czynszo-
we, chyba że nie zamieszkuje już 
w lokalu wchodzącym w skład 
mieszkaniowego zasobu miasta 
Łęczyca. Jeśli dłużnik wywiązuje 
się z warunków porozumienia, 
dług zostanie umorzony po 
upływie 24 miesięcy od daty 
podpisania porozumienia.

- Pracując nad tą uchwałą, by-
liśmy przekonani, że zadłużeni 
lokatorzy będą chętnie podpi-
sywać porozumienia. Okazało 
się, że jest inaczej. Uchwała obo-
wiązuje od 29 listopada i jeszcze 
ani jedna osoba nie złożyła sto-
sownego wniosku o umorzenie. 
Jest to dla nas zaskakujące. Być 
może mieszkańcy po prostu nie 
wiedzą, że miasto daje im taką 
możliwość. Zwracam się do lo-
katorów mających zobowiązania 
czynszowe o przeanalizowanie 
swojej sytuacji i zapoznania się 
z treścią uchwały w sprawie pro-
gramu restrukturyzacji zadłu-
żeń. Nasza uchwała abolicyjna 
ma korzystne warunki – prze-
konuje zastępca burmistrza 
Łęczycy. - Będziemy rozsyłać 
do każdego dłużnika dokład-
ne informacje w tej sprawie 
z prośbą o podjęcie decyzji.

Warto dodać, że termin 
składania wniosków o umo-
rz en ie  upł y wa z  d n iem 
31.12.2020 r., zatem dłużnicy 
mają czas tylko do końca 
roku, żeby zdecydować się na 
uregulowanie zobowiązań 
wobec miasta.

„Odróbka” czynszu

Miasto daje też inną moż-
liwość pozbycia się długu 
czynszowego. Po złożeniu 
wniosku i podpisaniu poro-
zumienia dług można odpra-
cować w jednostkach podle-

głych miastu, zazwyczaj w Zie-
leni Miejskiej. W tym przypadku 
określona jest stawka za godzinę 
pracy.  Podczas podpisania po-
rozumienia dłużnik dokładnie 
wie, jak długo musi pracować, 
żeby wyzerować zobowiązania 
czynszowe. Tzw. „odróbka” po-
lega na zamianie świadczenia 
pieniężnego na niepieniężne. W 
2019 roku złożono ogółem 58 
wniosków o udzielenie ulgi w 
spłacie zadłużenia związanego 
z zamieszkiwaniem w lokalu 
komunalnym, w tym 8 wnio-
sków o odpracowanie zadłu-
żenia. W bieżącym roku wpłynął 
jeden wniosek o odpracowanie 
zadłużenia i jeden o rozłożenie 
zobowiązania na raty.

Z porozumieniami w spra-
wie odpracowania zadłużenia 

różnie bywa. Doprowadzonych 
do końca jest zaledwie kilka 
rocznie. Często zdarza się, że 
dłużnicy do pracy po prostu 
nie przychodzą lub w trakcie 
„odróbki” nie dokonują opłat 
bieżących, co oznacza, że w 
trakcie realizacji założeń poro-
zumienia i tak narastają nowe 
zobowiązania.

Kwestia tak lekkiego podejścia 
mieszkańców do sprawy regu-
larnej spłaty należności wobec 
miasta jest dość niepokojąca. 
Dług z roku na rok jest coraz 
większy. Być może pierwsze eks-
misje zmienią podejście niektó-
rych dłużników. Przynajmniej 
tych, którzy mają pieniądze, by 
czynsz opłacać.

Mieszkańcy nie płacą

W magistracie można złożyć wniosek o rozłożenie zadłużenia na raty, 
podpisać porozumienie w sprawie odpracowania zadłużenia oraz 
zapoznać się z zasadami wprowadzonej kilka tygodni temu uchwały 
abolicyjnej

Zadłużenie lokatorów zasobu 
mieszkaniowego miasta sięga 5 
milionów 310 tysięcy złotych

m
at

er
ia

ł p
ro

m
oc

yj
ny

- Prosimy mieszkańców mających zadłużenie wobec miasta o 
przeanalizowanie swojej sytuacji i rozważenie możliwości skorzystania z 
uchwały abolicyjnej – mówi Wojciech Czaplij, zastępca burmistrza Łęczycy
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W likwidowanym sklepie asortyment sprzedawany jest 
z 70-procentowym upustem 

Piękne wspomnienia, trudna rzeczywistość
problemy zNaNej marki 

re
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Nie da się ukryć, że 
istniejące od ponad 

30-lat przedsiębiorstwo konfek-
cyjne Modesta jest w trudnym 
momencie. Pierwszy niepokojący 
dla klientów firmy symptom miał 
miejsce kilka miesięcy temu, gdy 
zlikwidowany został salon z ko-
lekcją. Niedawno podjęta została 
decyzja o likwidacji sklepu firmo-
wego. Czy Modesta przetrwa?

O Modeście i poniekąd Ozorko-
wie zrobiło się głośno w całej Polsce 
w połowie 2015 roku. 

Agata Duda na zakupy do sie-
dziby firmy przyjechała w drugiej 
połowie lipca, na prawie miesiąc 
przed zaprzysiężeniem jej męża na 
prezydenta. 

- Wybrała jednorazowo aż 22 mo-
dele na kolejny sezon. Z niezwykłą 
starannością i wielką znajomością, 
tzw. dress code dobierała garderobę 
już nie dla siebie prywatnie, ale 
dla pierwszej damy – opowiadała 
wówczas me-
diom Modesta 
Rzepecka-Ko-

złowska, właści-
cielka firmy.

Wybór zakła-
du okazał się 
wymierną ko-
rzyścią marke-
tingową. Agatę 
Dudę zaczęły 
n a ś l a d o w a ć 
inne kobiety, 
głównie parla-
mentarzystki, 
kobiety bizne-
su. 

Dziś Mode-

sta zmaga się z szarą rzeczywisto-
ścią. Najpierw likwidacja salonu, 
później sklepu firmowego. Duży 
szyld informujący o likwidacji i 
70-procentowej obniżce cen rzuca 
się w oczy. 

Czy to już początek końca Mode-
sty – pytają w Ozorkowie?

- Nie likwidujemy produkcji – 
uspokaja Jerzy Kozłowski, mąż 
właścicielki firmy. - Nasza decyzja 

została podyktowana oszczędno-
ściami. Utrzymanie sklepu kosz-
tuje, a klientek, niestety, już nie jest 
tak dużo jak wcześniej. 

Dowiedzieliśmy się, że kolekcje 
Modesty będzie można zobaczyć 
w internecie. 

- Takie czasy – dodaje pan Jerzy. 
- Będzie sklep online. Nie planuje-
my redukcji zatrudnienia. A jaka 
będzie przyszłość dla Modesty? 
Trudno powiedzieć. Trzeba pamię-
tać o tym, że moja żona prowadzi 
firmę od wielu lat i najzwyczajniej 
w świecie jest już zmęczona. 

Czy powodem 
likwidacji sklepu 
firmowego mo-
gła być również 
niedawna drama-
tyczna sytuacja, 
którą szeroko na 
swoim profilu FB 
opisała Modesta 
Rzepecka-Ko-
złowska? Jak się 

okazuje, właścicielka 
firmy została pogryziona przez... 
azjatycką biedronkę. 

„Nigdy nie przypuszczałam mimo 
mojego wieku, że można zostać tak 
chorym z dnia na dzień bez jakichś 
wielkich powodów. I dlatego postano-
wiłam o tym napisać, aby przybliżyć 
temat, który mimo naświetlania go w 
mediach jest bardzo mało znany, aby 
Wam oraz Waszym bliskim nigdy to 
się nie przytrafiło . Otóż ugryzła mnie, 
kawał kobity, malutka biedroneczka 
azjatycka /ta była pomarańczowa/ 
i powaliła na 5 tygodni. Początkowo 
nie wiedziałam, przebudziłam się bo 

poczułam lekkie swędzenie wokół 
kostki, ale nie robiłam z tego tytułu 
dramatu, przecież nie raz coś mnie 
ugryzło. Rano noga w tym miejscu 
była lekko zaczerwieniona, stop-
niowo coraz bardziej puchła. No 
to wiadomo co robić i domowy-
mi sposobami starałam się sobie 
pomóc. Przebudzenia w moim 
myśleniu nie dokonał również fakt, 
że w łóżku znaleźliśmy martwą 
biedronkę. Noga była coraz bardziej 
czerwona, gorąca i spuchnięta. Le-
karz wydał wytok, róża podudzia. 
Ten post jest dla was, abyście byli 
bardziej odpowiedzialni i wyczuleni 
na wszelkiego typu ugryzienia /dziś 
ukąszenie komara może mieć podobne 
skutki/ abyście przestrzegali swoich 
najbliższych o azjatyckich biedronkach. 
I o tym, że to nie są już te przyjazne 
polskie czerwone biedroneczki, które 
wynosiliśmy na powietrze, aby sobie 
pofrunęły. Z tym trzeba walczyć i wy-
bijać ile się da” - napisała w internecie 
Modesta Rzepecka - Kozłowska. 

(stop)

Ozorków

Pierwsza dama w 
czerwonej sukience 
marki Modesta
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Nowy rok rozpoczął się dobrą 
informacją przekazaną mieszkań-
com przez Ozorkowskie Przed-
siębiorstwo Komunalne. Decyzja 
przedsiębiorstwa komunalnego, 
dotycząca obniżki cen ciepła, 
ucieszy z pewnością wielu ozor-
kowian. 

Wdrażana od lutego 2020 r. przez 
OPK Sp. z o.o. obniżka cen ciepła na 
okres 12 miesięcy dotyczyć będzie 
wszystkich grup odbiorców. Obniżenie 
cen i stawek opłat taryfy dla ciepła to 
efekt wielu działań optymalizacyjnych 
podejmowanych w Ozorkowskim 
Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp 
z o.o.  

Spadek cen ciepła o prawie 9% 
stał się możliwy także dzięki prze-
prowadzonym racjonalnym przed-
sięwzięciom inwestycyjno-moder-
nizacyjnym zwiększającym spraw-

ność źródeł ciepła i obniżającym 
straty przesyłowe.

- Informujemy również, że grupa 
mieszkańców Wspólnot mieszkanio-
wych będzie miała dodatkową obniżkę 
kosztów związanych z opłatami stałymi 
za zużycie energii cieplnej średnio 
o 17,5% - mówi Grzegorz Sta-
siak, prezes OPK.Obniżka 
obejmie wspólnoty; Łę-
czycka 5, Kościuszki 
26, Berka Joselewi-
cza 6, Westerplatte 
2, Westerplatte 
4, Westerplatte 
6, Westerplat-
te 8, Bema 4, 
Bema 8, No-
wie Miasto 2, 
Nowe Miasto 
2a, Konstytu-
cji 3-go 

-  Spółka OPK od długiego czasu przeznacza znaczne środki 
inwestycyjne na rozwój i modernizację sieci ciepłowniczych 
- mówi Grzegorz Stasiak, prezes Ozorkowskiego 
Przedsiębiorstwa Komunalnego

Maja 3, Lotnicza 
10a, Sucharskie-
go 10.

O b n i ż k a  t a 
związana jest z 
dostosowaniem 
m o c y  z a m ó -
w ionej  p r zez 
Wspólnoty do 
rzeczywistego 
zużycia energii 
cieplnej, k tó-
rą zanotowano 

w poprzednich sezonach 
grzewczych. 
Przedsiębiorstwo komu-

nalne informuje również, że 
Wspólnoty Mieszkaniowe; Ko-

ścielna 1, 3 i 7 oraz Listopadowa 
9/11 miały obniżone koszty dostar-
czanej energii cieplnej w poprzednich 
sezonach grzewczych.

Należy podkreślić, że sumaryczna 
obniżka kosztów dostarczania ener-
gii cieplnej dla grupy mieszkańców 
Wspólnot Mieszkaniowych; Łęczycka 
5, Kościuszki 26, Berka Joselewicz 6, 
Westerplatte 2, Westerplatte 4, We-
sterplatte 6, Westerplatte 8, Bema 4, 
Bema 8, Nowie Miasto 2, Nowe Miasto 
2a, Konstytucji 3-go Maja 3, Lotnicza 
10a, Sucharskiego 10 w okresie rozli-
czeniowym 01.02.2020r. – 01.02.2021r. 
wyniesie kilkanaście procent.

Wniosek taryfikacyjny został za-
twierdzony przez Prezesa Urzędu 

Regulacji Energetyki dnia 19 grudnia 
2019 r. decyzją nr OŁO.4210.36.2019.
BG, opublikowaną dnia 19.12.2019 r. 
w „Biuletynie Branżowym Urzędu Re-
gulacji Energetyki-Ciepło” pod pozycją 
nr 330/2019.

- Spółka OPK od długiego czasu 
przeznacza znaczne środki inwesty-
cyjne na rozwój i modernizację sieci 
ciepłowniczych, tak by umożliwić 
coraz większej rzeszy mieszkańców 
miasta skorzystanie z nowoczesnego 
ciepła sieciowego. Największym 
atutem ciepła sieciowego w naszym 
mieście są komfort, wygoda, pewność 
dostaw oraz, co chyba jest najważ-
niejsze, bezpieczeństwo i ekologia 
świadczonej usługi – dodaje prezes 
G. Stasiak. - Wszystkim naszym 
odbiorcom życzymy wszystkiego naj-
lepszego, a przede wszystkim zdrowia 
i radości w Nowym Roku. Ciepło i 
serdecznie pozdrawiamy.

OPK Sp. z o.o. obniża ceny 
ciepła na 2020 rok!
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Rozwiązanie krzyżówki z numeru 365: Co w myśli, to na ustach.
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Oryginalne potrawy i porady kulinarne

Zima, las, pada śnieg.  
Po lesie chodzi zdenerwowany niedź-
wiedź.  
Widać po nim, że jest wściekły.  
Chodzi i gada do siebie:  
- Po jaką cholerę wypiłem tą kawę we 
wrześniu?! 

* * *
* Facet w szpitalu pyta lekarza prowadzącego: 
- Kiedy mnie wypuścicie? 
- Za jakieś 7-10 dni. 
- A wcześniej się nie da? Muszę do fabryki! Zaraz sprzęt 
dostarczą, muszę go zainstalować? 
- A bez pana nie dadzą sobie rady? 
- W tym sęk, panie doktorze.... Dadzą sobie, a nie chcę, 
by się w tym zorientowali. 

* * *
* 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. 

* * *
* U lekarza:  
- Panie doktorze czy wyleczy mnie pan z bezsenności?  
- Tak, ale najpierw trzeba znaleźć i zlikwidować przyczy-
nę.  
- Ooo, to lepiej nie! Żona jest bardzo przywiązana do 
naszego dziecka! 

* * *
* Zdenerwowana mama do córeczki:  
- Wiesz co się dzieje z małymi dziewczynkami, które nie 
zjadają wszystkiego z talerza?  
- Wiem, pozostają szczupłe, zostają modelkami i zara-
biają kupę forsy. 

* * * 
* Adwokat pyta swojego klienta:  
- Dlaczego chce się pan rozwieść?  
- Bo moja żona cały czas szwenda 
się po knajpach!  
- Pije?  
- Nie, łazi za mną! 

POMIDOROWA FIT Z KASZą 
JAGlANą I JAJKIEM

Składniki:
3 marchewki średniej wielkości 
(około 30 dag) 
kawałek selera (około 15 dag) 
2 korzenie pietruszki (około 20 dag) 
1 por - tylko biała część 
4 szklanki bulionu warzywnego 
3 czubate łyżki koncentratu pomi-
dorowego 
2 łyżki oleju 
sól 
świeżo zmielony czarny pieprz 
do podania: 
1 szklanka ugotowanej kaszy 
jaglanej 
4 jajka 
drobno posiekana natka pietruszki 
do podania
Etapy przygotowania:
Wszystkie warzywa obierz, opłucz, 

następnie drobno poszatkuj w malak-
serze lub zetrzyj na tarce o grubych 
oczkach. Pora pokrój na cienkie 
plasterki.  W dużym rondlu rozgrzej 
olej, wrzuć warzywa i cały czas mie-
szając, smaż przez 4 minuty, aż staną 
się lekko szkliste. Wlej 4 szklanki 
bulionu. Doprowadź do wrzenia i 
gotuj na średnim ogniu, aż warzywa 
będą prawie miękkie. Do zupy dodaj 
koncentrat pomidorowy, wymieszaj 
i gotuj jeszcze 5 minut. Dopraw solą 
i pieprzem. Podawaj z połówkami 
jajek, kaszą jaglaną. Udekoruj natką 
pietruszki.

RISOTTO ZE SZPARAGAMI
Składniki:
1 i 1/2 szklanki ryżu arborio 
pęczek zielonych szparagów (około 20 
dag), mogą być również białe 
średniej wielkości cebula 
3-4 szklanki warzywnego bulionu 
(ostatecznie można użyć bulionu z 
kostki) 
szczypta szafranu (nie jest konieczny, 
jego dodatek wpływa na kolor, smaku 
zaś praktycznie nie zmienia) 
1 szklanka drobno startego parme-
zanu 
2 czubate łyżki masła 

łyżka oliwy 
świeżo zmielony pieprz 
sól
Etapy przygotowania:
Ze szparagów odetnij stwardniałe 
końcówki, jeśli trzeba, obierz końce ze 
skóry. Pokrój na kawałki o długości 2-3 
cm. Oddziel kawałki łodyg od czub-
ków. Zagotuj bulion, wrzuć kawałki ło-
dyg szparagów i gotuj przez 2 minuty 
- powinny zostać jędrne. Wyjmij łyżką 
cedzakową i przełóż do miseczki. Do 
wrzącego bulionu dodaj teraz czubki 
szparagów - gotuj przez minutę, 
wyjmij i przełóż do drugiej miseczki. 
Obraną cebulą pokrój na drobną kost-
kę. Na patelni rozgrzej łyżkę masła z 
oliwą, dodaj cebulę i smaż na średnim 
ogniu 2-3 minuty, cały czas mieszając. 

Gdy cebula stanie się szklista (ale 
nie zrumieniona!) dodaj ryż. Całość 
mieszając smaż, aż wszystkie ziarenka 
pokryją się tłuszczem. Dodaj pierwszą 
szklankę bulionu i dalej gotuj na śred-
nim ogniu cały czas mieszając, aż do 
wchłonięcia płynu. Wlewaj porcjami 
pozostały bulion - za każdym razem 
po wchłonięciu poprzedniej porcji. Po 
około 15-20 minutach takiego goto-
wania i mieszania czas by spróbować 
risotto - jeśli ryż jeszcze twardy, znak, 
że należy dodać trochę płynu i pogo-
tować. Jeśli zaś jego twardość jest w 
sam raz (ziarenka powinny być jędrne) 
zestaw risotto z ognia, dodaję połowę 
parmezanu, kawałki szparagów oraz 
masło i odrobinę pieprzu, wymieszaj. 
Przykryj i pozostaw na 2 minuty, by 
smaki się połączyły. Porcje przełóż na 
talerze, posyp parmezanem i udekoruj 
czubkami szparagów.

CIASTO BANANOWE BEZ PIECZENIA
Składniki:
spód: 
20 dag herbatników 
8 dag masła 
krem: 
3 średnie dojrzałe banany 
25 dag schłodzonego serka mascar-

pone 
dekoracja: 
1/4 szklanki zmielonych migdałów
Etapy przygotowania:
Masło roztop w rondelku. Herbatniki 
zmiel. Dodaj masło i wymieszaj. Po-
wstałą masą herbatnikową równo-
miernie wyłóż dno i boki tortownicy 
do ok. 1/2 jej wysokości. Wstaw do 
lodówki. Banany obierz i pokrój na 
mniejsze kawałki. Przełóż do naczynia 
blendera, dodaj serek mascarpone i 
zmiksuj na gładko. Masę bananową 
przełóż herbatnikowy spód. Wierzch 
wyrównaj łyżką lub szpatułą. Posyp 
zmielonymi migdałami. Ciasto wstaw 
do lodówki na 3-4 godziny.
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Dom Kultury w Łęczycy zorganizował dla małych łęczycan dwa tygodnie zajęć z kulturą indyjską. Każdy 
dzień niósł za sobą nowe doświadczenia. Pierwszy dzień zaplanowany był na wstępne zapoznanie się z 
tematem Indii oraz poznanie siebie nawzajem podczas wesołych zabaw integracyjnych. W ramach zajęć 
w DK, dzieci usypywały kolorowe ragnoli, malowały mandale oraz wykonywały tatuaże mehendi. Było 
kolorowo, wesoło i kreatywnie. Organizatorzy zadbali też o spotkaniem z policjantami z KPP Łęczyca 
i przedstawicielem WORD Skierniewice, by dzieci posłuchały o zagrożeniach i niebezpieczeństwach 
możliwych podczas ferii i zagrały w grę edukacyjną. Potem była już tylko zabawa w indyjskie gry 
zespołowe i planszowe. W pierwszym tygodniu ferii z Domem Kultury dzieci pojechały też do Teatru 
Nowego w Łodzi i poszły do kina. Teraz rozpoczyna się drugi tydzień kolorowej indyjskiej zabawy.

Ferie na półmetku
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Piekarnia Tradycyjna G.S. Ozorków i Sklep nr 1 
w Ozorkowie, Plac Jana Pawła II 15

zapraszają na promocję ciasta tradycyjnego:
• Sernik,

• Jabłecznik,
• Rolada śmietanowa,

• Ciasto Toffi,
• Ciasto Fantazja,
• Sernik z wiśnią,

• Ciasto z galaretką truskawkową 

Wszystkie ciasta w promocyjnej cenie 
19,99 zł/kg do końca stycznia 2020.

Uwaga: 
Wyroby piekarnicze i cukiernicze 

Piekarni Tradycyjnej G.S. Ozorków można 
zakupić na terenie Łęczycy 

w sklepach spółdzielczych „Społem” 
P.S.S. „Mazur”.

Zapraszamy na zakupy !!!

Sklep nr 1 GS Ozorków znajduje się 
na placu Jana Pawła II naprzeciwko 
Banku Spółdzielczego. Sklep został 
opuszczony przez upadającą spół-
dzielnię mleczarską a działający w 
tym miejscu sklep firmowy ma-
sarni „Jamir” zaprosił GS Ozorków 
do wspólnego gospodarowania. W 
sklepie powstało patronackie sto-
isko Piekarni Tradycyjnej z dużym 
wyborem pieczywa i tradycyjnych 
ciast. Są też świeże warzywa i owo-
ce z Hurtowni Warzyw GS Ozor-
ków. Zapraszamy do sprawdzenia 
naszej oferty. Gwarantujemy wiele 
promocji i degustacji naszych pro-
duktów.

„Jedynka” na placu Jana Pawła II

Gm. Ozorków

Ozorków

Ozorków

Ozorków 

Już ponad tydzień 
w urzędzie gminy 

zmagają się z efektami ataku hakera 
na system informatyczny, którego 
konsekwencją są zablokowane waż-
ne dane komputerowe petentów. 
Wprawdzie pod koniec ub. tygodnia 
urzędnicy rozpoczęli wprowadzanie 
danych i aktualizację systemu z kopii 
zapasowej a także dokumentów pa-
pierowych, to jednak urząd w pełni 
będzie gotowy do wypełniania za-
dań dopiero za dwa – trzy tygodnie. 

- Powiadomiliśmy odpowiednie 
służby i instytucje – mówi Tomasz Ko-
morowski, wójt gminy Ozorków. - Jak 
widać, w cyberprzestrzeni dochodzi 
do takich ataków, nawet pomimo 
nowoczesnych zabezpieczeń systemu. 

Na razie nie wiadomo, komu zale-
żało na informatycznym chaosie w 
urzędzie. Specjaliści z Komendy Woje-
wódzkiej Policji w Łodzi badają sprawę. 

(stop)

Szokujący jest widok zaśmieconych nagrob-
ków znajdujących się przy przepełnionych 

kontenerach na cmentarzu przy ul. Zgierskiej. W tej spra-
wie skontaktowaliśmy się z ks. proboszczem Zbigniewem 
Kaczmarkiewiczem. 

- Z tego co mi wiadomo już w czwartek informowaliśmy 
miejscowe przedsiębiorstwo komunalne o problemie. Czasami 
jest jednak tak, że musimy poczekać kilka dni na interwencję – 
słyszymy. 

Proboszcz dodaje, że parafia nie ma podpisanej umowy o 
cyklicznym odbiorze śmieci. 

- Dzwonimy do przedsiębiorstwa komunalnego w momencie, 
gdy jest taka konieczność – mówi duchowny. - Ostatnio jest ładna 
pogoda i dużo osób odwiedza cmentarz. Śmieci przybywa szcze-
gólnie po weekendzie. Za odbiór jednej tony cmentarnych śmieci 
płacimy 400 złotych. Niestety, można spodziewać się podwyżki. 

(stop)

Atak hakera na serwer urzędu 

- Podobny atak hakera odnotowaliśmy kilka lat temu. Jednak wówczas 
konsekwencje dla naszego systemu były o wiele mniej dotkliwe – mówi 
wójt Komorowski 

Groby w śmieciach!

Prace na Orzeszkowej
Rozpoczęła się przebu-
dowa ul. Orzeszkowej. 

Wykonawca, firma Larkbud, prowadzi 
obecnie prace związane z rozbiór-
ką starej nawierzchni i ułożeniem 
podbudowy pod nowopowstającą 
drogę. Docelowo, na odcinku od ul. 
Łęczyckiej do ul. Konopnickiej, pojawi 
się nowa, asfaltowa nawierzchnia, 
zostanie zbudowany chodnik po 
zachodniej stronie jezdni z kostki 
betonowej, krawężniki i zjazdy do 
posesji, także z kostki, natomiast 

skrzyżowanie z ul. Przejazd zostanie 
przebudowane na rondo. Koszt mo-
dernizacji drogi wynosi ponad 2 mln 
516 tys. złotych, z czego 65 procent 
stanowi dofinansowanie z rządowe-
go Funduszu Dróg Samorządowych. 
Zgodnie z umową przebudowa ma 
się zakończyć w październiku, ale jak 
zapewnia wykonawca, jeśli pogoda 
pozwoli, prace zostaną ukończone 
latem. Dodajmy jeszcze, że w ul. 
Orzeszkowej na przełomie stycznie 
i lutego będzie układany   gazociąg. 

Kolejne auto płonęło na Sikorskiego
Dostawcze peugeot jednej z firm zewnętrznych wykonu-
jącej remont w piwnicy bloku przy ul. Sikorskiego zaczęło 

płonąć w piątek rano. Kabina samochodu całkowicie się spaliła. Ogień 
wybuchł w aucie najprawdopodobniej od zwarcia w przewodach 
akumulatora. Podobne zdarzenie miało miejsce na Sikorskiego w ub. 
tygodniu. Wtedy zapalił się osobowy citroen. Zarówno w poprzednim, 
jak i niedawnym pożarze, na szczęście nikt nie ucierpiał. 
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Szerokim echem odbiła się krytyka 
burmistrza Jacka Sochy, który nega-
tywnie na antenie jednej z łódzkich 
rozgłośni wypowiadał się o pijanych 
delikwentach kierujących ruchem na 
parkingu przy pl. Komuny Paryskiej 
w Łodzi. 

J. Socha pojechał do Łodzi załatwić 
ważne sprawy w urzędzie wojewódz-
kim. Gdy zaparkował na placu, szybko 
przy jego samochodzie pojawili się 
mężczyźni domagający się pieniędzy. 
Najprawdopodobniej byli to bezdomni, 
którzy w ten sposób zdobywają środki 
na alkohol. 

- To jest szokujący widok. Głośno 
zachowujący się i podejrzewam nie-
trzeźwi delikwenci próbują kierować 
ruchem i wskazywać miejsce parkin-
gowe, nie mając do tego ani żadnych 
uprawnień ani umocowań. Strach 
zostawić samochód, bo człowiek nie 
wie, czy ten samochód będzie w całości 
kiedy wróci, czy będzie porysowany 
czy nie. Poza tym uważam, że jest XXI 
wiek, stolica województwa i takich 

wizytówek nie powinno być. Uważam, 
że rolą straży miejskiej jest załatwienie 
tego problemu – mówił w radiu bur-
mistrz Ozorkowa. 

Sytuacja jest dobrze znana łodzia-
nom, ale również ozorkowianom.

- Takie obrazki, to nie tylko na pl. 
Komuny Paryskiej – mówi pani Alek-
sandra. - Dość często odwiedzam 
Łódź. Moja mama jest pochowana 
na cmentarzu Mania i tam też można 
spotkać na przycmentarnym parkingu 
podpitych mężczyzn, którzy są bardzo 
natarczywi. Najpierw wskazują, gdzie 
można zaparkować, a potem żądają 
pieniędzy. Dobrze, że w Ozorkowie nie 
ma takich sytuacji. 

Faktycznie, przed cmentarzami 
czy też urzędem miejskim jest 
spokojnie. Nikt nie wtrąca się do 
tego, jak zaparkować można auto. 
Oczywiście parkowanie jest za dar-
mo. W magistracie mogliby jedynie 
pomyśleć, aby utwardzić znaczną 
część parkingu. 

(stop)

Maciej Olszewski był 
jednym z wielu pe-

tentów, którzy psioczyli stojąc 
w długiej kolejce, aby załatwić 
formalności w ozorkowskim wy-

dziale komunikacji.
- Całe szczęście załatwiłem so-

bie dzisiaj urlop. Słyszałem, że są 
takie problemy i przekonałem się 
na własnej skórze, ile trzeba mieć 

cierpliwości, aby przez to wszystko 
przejść – denerwuje się pan Maciej, 
który musiał wyjść przed budynek, 
by ochłonąć.

Zaglądamy do środka. W małym 

Od kilku dni na ul. Stypułkowskiego 
trwają prace związane z budową ka-
nalizacji deszczowej. Ulica na całym 
odcinku: od Łęczyckiej do Wigury 
jest zamknięta dla ruchu. 20 stycznia 
zostać ma także zamknięta ul. Żerom-
skiego od Wigury do Cegielnianej. 

Tam również rozpoczną się prace 
przy budowie kanalizacji deszczowej. 
Tym samym nie będzie wjazdu w 
ul. Traugutta od ul. Żeromskiego; 
w Traugutta będzie można wjechać 
od Starzyńskiego, jednak ruch zo-
stanie ograniczony dla wjazdów 
mieszkańców i docelowych wjazdów 
gospodarczych. Wykonawca – firma 
Larkbud planuje rozpoczęcie budowy 
kanalizacji deszczowej w ul. Traugutta 
w połowie lutego. 

Roboty drogowe związane z prze-
budową jezdni i chodników na ulicach 
objętych inwestycją rozpoczną się w 
lutym na Stypułkowskiego od strony 
Łęczyckiej.

Zakres prac na wszystkich trzech 
ulicach obejmuje: budowę nowej kon-
strukcji drogi (podbudowa i nowa 
nawierzchnia: trzy warstwy asfaltu), 
budowę kanalizacji deszczowej, ścieżek 
pieszo-rowerowe po obu stronach jezd-
ni o szerokości 2,5 m z kostki, krawężni-
ków, wjazdów do posesji. Dodatkowo 
zostanie zbudowany gazociąg.

Planowany termin zakończenia 
przebudowy Traugutta, Żeromskiego 
i Stypułkowskiego na odcinku od Sta-
rzyńskiego do Łęczyckiej zaplanowano 
na listopad 2020 r.

Inwestycja jest kolejnym ele-
mentem projektu pn. „Przebudo-
wa układu komunikacyjnego w 
Ozorkowie”, w ramach którego 
zmodernizowano już ul. Łęczycką, 
Maszkowską, Południową, zbudo-
wano nowy most na Południowej i 
dwa nowe ronda. 

Zadanie realizowane jest w part-
nerstwie z powiatem zgierskim i 
dofinansowane z funduszy unijnych 
oraz rządowych.

Prawie 70 tys. zł zebrano w Ozor-
kowie podczas 28. Finału Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy 
– pobity został ubiegłoroczny 
rekord i to znacznie! W ubiegłym 
roku mówiono o rekordowym 
wsparciu dla WOŚP, a przecież 
suma była o 11 tys. zł niższa od 
tegorocznej! 

W poniedziałkowe przedpołu-
dnie nieoficjalna jeszcze kwota 
wynosiła dokładnie 69 tys. 314 zł 
82 gr. To pokazuje wielkie serce i 
wsparcie mieszkańców Ozorkowa 
dla najmłodszych pacjentów; pie-
niądze zebrane w ramach WOŚP 
zostaną przekazane na zakup no-
woczesnego sprzętu medycznego, 
potrzebnego w diagnostyce i lecze-
niu pacjentów dziecięcej medycyny 

zabiegowej. 
W tym roku na ulicach Ozorkowa 

pieniądze zbierało 110 wolontariu-
szy; nie tylko z Ozorkowa, ale też 
Parzęczewa, Modlnej, Leśmierza 
i Solcy Wielkiej. Sztab Orkiestry, 
jak co roku, mieścił się w Mło-
dzieżowym Domu Kultury im. 
Małego Księcia. W sobotę, w przed-
dzień Finału Orkiestry, w Miejskim 
Ośrodku Kultury odbył się koncert 
„Dorośli – Dzieciom”, z którego cały 
dochód zasilił puszki WOŚP. 

Podczas niedzielnego Finału, 
zorganizowanego w hali sportowej, 
licytacji gadżetów WOŚP towarzy-
szyły występy artystyczne dzieci i 
młodzieży. 

Tradycyjnie też odbył się Konkurs 
Bezpiecznej Jazdy o Puchar Burmi-

Ozorków

holu tłoczno. Po minach petentów 
widać, że atmosfera jest gęsta. 
Wchodzimy do pokoju w którym za 
biurkami pracują trzy urzędniczki. 

- Proszę skontaktować się ze sta-
rostwem – usłyszał nasz reporter.

„Starostwo nie planuje prze-
dłużenia godzin pracy wydziału 
komunikacji w Zgierzu oraz od-
działów zamiejscowych w Głow-
nie i Ozorkowie, ani zatrudnienia 
dodatkowych osób. Zwiększona 
liczba petentów zgłaszających się 
do rejestracji pojazdów wynika ze 
zmian w przepisach od 1 stycznia 
2020 ” - czytamy w odpowiedzi 
starostwa powiatowego.

W styczniu weszły w życie nowe 
przepisy dotyczące przerejestro-
wania samochodów kupionych lub 
sprzedanych po 31 grudnia 2019. 
Właściciele, którzy nie dopełnią 
obowiązku w ciągu 30 dni od za-
warcia umów kupna/sprzedaży 
mogą liczyć się z karą od 200 do 
1 tys. zł. Zgodnie z ustawą kary 
będą nakładane w drodze decyzji 
administracyjnej przez starostów 
i będą stanowiły dochód powiatu. 
Do tej pory obowiązek zgłoszenia 
sprzedaży lub zakupu auta istniał, 
ale głównie na papierze. Nie było 
bowiem kar. 

(stop)

Burmistrz krytykuje 
„porządki” w Łodzi

W Ozorkowie padł rekord 

strza Miasta Ozorkowa Jacka Sochy, 
zorganizowany przez Auto Szkołę 
u Zbyszka. O godz. 20.00 imprezę 
zakończyło „Światełko do nieba”, 
czyli pokaz sztucznych ogni.

Uwaga na utrudnienia!

Trzeba mieć anielską cierpliwość
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Uniejów Przetarg na przebudo-
wę kładki i zagospoda-

rowanie skweru przy ulicy Tureckiej 
zakończony sukcesem. Podpisano 
umowy z wykonawcami.

Przetarg, o którym mowa, był już 
trzecim z rzędu. Dwa wcześniejsze 
na przebudowę kładki były unieważ-
nione ze względu na stawki, których 
gmina nie była w stanie zapłacić. Do-
piero trzecia procedura (z dodanym 
postępowaniem na skwer) przyniosła 
rozstrzygnięcie, choć i tu nie obyło się 
bez przeszkód.

Jeśli chodzi o przebudowę kładki, 
firma Sorted wygrała wprawdzie 
przetarg składając najkorzystniej-
szą ofertę opiewającą na sumę 822 
379,23zł, jednakże ostatecznie oferent 
odstąpił od podpisania umowy na 
realizację inwestycji. W związku z 
powyższym gmina zdecydowała 
się na firmę Blumen Group sp. z o.o. 
z Konina, która złożyła drugą najko-
rzystniejszą ofertę cenową opiewa-
jącą na sumę: 1 040 731,29 zł brutto. 
Najwyższa oferta została przedłożona 
przez firmę Przedsiębiorstwo Robot 
Drogowych S.A z Poddębic, które wy-
ceniło koszt przedsięwzięcia na kwotę 
na 1 627 171,40 zł.

Nie jest jeszcze dokładnie znany 
termin rozpoczęcia prac, w dużym 
stopniu uzależniony będzie on od 
warunków pogodowych, ale zgodnie z 
założeniem, prace powinny zakończyć 

się w czerwcu. Na czas trwania całego 
remontu kładka będzie wyłączona 
z użytkowania, a jedyną przeprawą 
na drugą stronę rzeki będzie most. 
Utrudnienia będą kłopotliwe szcze-
gólnie dla osób pracujących w strefie 
uzdrowiskowej, niemniej są konieczne 
dla prawidłowego i płynnego procesu 
remontowego.

Przewidywany zakres prac obej-
muje kompleksową przebudowę i 
modernizację kładki, z uwzględnie-
niem naprawy istniejących elemen-
tów, zwiększeniem bezpieczeństwa 
i poprawą estetyki. W istniejącym 
obiekcie, jak podaje specyfikacja 
przetargowa, zostaną wykonane na-
stępujące prace: naprawa istniejących 
podpór, zabezpieczenie antykorozy-
jne belek, wykonanie nawierzchni 
z żywicy epoksydowej i poliureta-
nowej oraz wykonanie balustrad z 
wypełnieniem szklanym.

Jeśli chodzi o drugi przedmiot prze-
targu, a więc zagospodarowanie terenu 
przy ul. Tureckiej, również wpłynęły 
trzy oferty, z których najkorzystniej-
sza okazała się oferta złożona przez 
wspomniana firmę Sorted Sp. p. z. o.o. 
z Piaseczna, która wyceniła zadanie na 
sumę 1 391 717,79 zł. Umowę zawarto 
pod koniec grudnia 2019 r.

Zakres prac obejmie kształtowanie 
skarp, oraz wykonanie nawierzchni 
komunikacyjnej, placu oraz schodów. 
Wszystko zostanie uzupełnione ele-

Trwa rozbiórka chodników poło-
żonych w centralnej części miejsco-
wości. To początek zapowiadanego 
remontu pieszych ciągów komuni-
kacyjnych, biegnących wzdłuż głów-
nej drogi do kościoła, sklepu oraz 
szkoły i chodników zlokalizowanych 
na terenie przy strażnicy OSP.

- Można powiedzieć, że wiosna w 
Wilamowie pojawiła się już w stycz-
niu – żartobliwie komentuje jeden z 
właścicieli posesji, przy której powstaje 
właśnie nowy chodnik. – Wiosna, bo 
zazwyczaj dopiero o tej porze roku 
zaczynały się wszelkie budowy i roboty 
drogowe. No i to jakby taka wiosna dla 
mieszkańców, bo wieś czekała na ten 
remont już od kilku lat.

Do rozpoczęcia kalendarzowej wio-
sny jeszcze 2 miesiące, ale faktyczny 
brak zimy w tym roku i temperatury 
sięgające najwyżej kilku stopni Celsju-
sza na minusie, pozwoliły na bardzo 
wczesne rozpoczęcie prac ziemnych.

Wymiana płyt betonowych wraz 
z krawężnikami i obrzeżami jest pro-
wadzona na chodnikach biegnących 
wzdłuż drogi gminnej w centralnej 
części Wilamowa. Remont obejmuje 
ciąg komunikacyjny na planie litery 
„L”, od skrzyżowania przy kościele 
parafialnym i sklepie spożywczym, 
w kierunku przystanku PKS i straż-
nicy, aż do skrzyżowania z drogą 
powiatową (przy szkole podstawowej). 
Dodatkowe chodniki powstają także 
przy strażnicy OSP, wzdłuż wejść do 

budynku i wjazdu na wewnętrzny plac 
strażacki. Ze względu na prowadzone 
roboty drogowe, zalecamy objazd 
drogą powiatową, z drugiej strony 
centrum Wilamowa. 

Oprócz wymiany nawierzchni 
chodników, powstaną także nowe 
wjazdy do gospodarstw. Ten etap 
prac pozostawiono na koniec, aby nie 
utrudniać mieszkańcom dostania się 
na teren posesji. Wszystkie roboty w 
ramach remontu powinny potrwać nie 
dłużej, niż do końca stycznia. Łączna 
powierzchnia chodników, które zosta-
ną wyremontowane wynosi ponad 830 
metrów kwadratowych.

Wymiana nawierzchni chodników 
jest realizowana w ramach zadania 
inwestycyjnego pn.: „Kształtowanie 
przestrzeni publicznej w Gminie 
Uniejów w miejscowości Wilamów”, 
współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Rolnego na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – 
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020. 

Skwer i kładka mają już swoich wykonawców. 
To oznacza czasowe zamknięcie kładki

Tak będzie wyglądał skwer przy ul. Tureckiej

mentami małej architektury w postaci 
bloków granitowych, koszy na śmieci, 
słupków miejskich, barierek oraz cie-
kawej aranżacji zieleni. W tej ostatniej 
kwestii planuje się nasadzenie drzew i 
krzewów w raz z systemem nawadnia-
nia. Całość aranżacji dopełni fontanna. 
Inwestycja jest realizowana w ramach 
projektu „Budowa infrastruktury tury-
stycznej oraz zagospodarowanie terenu 
wzdłuż rzeki Warty w Uniejowie” i 
jest jego pierwszym etapem. Projekt 
jest współfinansowany przez Unię 
Europejską z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego. 

Remont chodników w Wilamowie
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Jeszcze na długo 
przed świętami Bo-

żego Narodzenia w parku miejskim 
rozpoczęła się wymiana ledowego 
oświetlenia fontanny. Prace nie 
zostały zakończone, a wodotrysk 
straszy swoim wyglądem. 
- Fontanny są wyłączone ze wzglę-
du na okres zimowy. Obecnie 
trwają prace konserwacyjne przed 
nowym sezonem - informuje Joan-
na Nowak z Poddębickiego Domu 
Kultury i Sportu.

Jan Krakowiak, 
prezes Poddębic-
kiego Centrum 

Zdrowia, nie kryje oburzenia 
z powodu niedawnej sytuacji 
do której doszło przy dawnym 
ośrodku zdrowia, przy ul. Orze-
chowej w Uniejowie. To właśnie 
w tym miejscu stacjonuje jedna z 
czterech karetek pogotowia, któ-
ra stała się celem bezmyślnego 
wandalizmu. 

- Trudno mi powiedzieć, komu 
przyszło do głowy, aby przebić 
oponę w karetce – słyszymy 

od szefa PCZ. - Z zasłyszanych 
informacji dotarły do mnie po-
głoski, że mógł to być bywalec 
miejscowej dyskoteki, który w 
ten niezrozumiały sposób chciał 
się popisać. 

Prezes Krakowiak zdradził nam, 
że po tym incydencie rozważa 
uruchomienie przy ośrodku mo-
nitoringu. 

- Z całą pewnością taka kamera 
pełniłaby rolę prewencyjną i zaha-
mowała podobne zapędy – usłysze-
liśmy. - W tej niezbyt przyjemnej 
sprawie jest jednak pewien pozy-

Jak mogło dojść do 
takiego dramatu w 

centrum miasta? Poddębiczanie 
kręcą głowami, bowiem auto w 

którym zmarł 50-letni bezdomny, 
zaparkowane jest przy jednej z 
głównych ulic. 

Seria nieszczęśliwych zbiegów 

okoliczności doprowadziła do 
tragedii. Jak się dowiedzieliśmy, w 
renault już od dłuższego czasu no-
cował jego właściciel. Był zmuszony 
do takich noclegów po kłótni z bra-
tem, który nie chciał go wpuścić do 
mieszkania. Feralnego dnia o noc-
leg w renault poprosił bezdomnego 
jeszcze drugi mężczyzna.

- Był to znajomy bezdomnego, 
który też znalazł się w trudnej 
sytuacji. Obaj mężczyźni byli pod 
wpływem alkoholu. Ten, który 
nocował w samochodzie okazjonal-
nie, niestety nie przeżył. Właściciel 
samochodu trafił do policyjnej izby 
wytrzeźwień – informuje Marek 
Wojtysiak, zastępca prokuratora 
rejonowego w Poddębicach. 

To nie pierwsza śmierć bezdom-
nego w aucie do której doszło na 
terenie miasta. W „Reporterze” 
pisaliśmy o mężczyźnie, który no-

Na terenie obiek-
tu termalnego w 
Uniejowie funkcjo-
nariusze z Poddę-

bic promowali swój zawód. 
- Gdy zobaczyłam policję, to 

pomyślałam, że stało się coś poważ-
nego. Dopiero po chwili zdałam 
sobie sprawę, co policjanci robią na 
basenie – mówi z uśmiechem jedna 
z klientek term.

„Zostań jednym z nas”… tak 
brzmiało hasło oryginalnej akcji w 
Uniejowie.

- Jednocześnie, podczas policyj-

W Poddębicach, podobnie jak w 
innych miastach w Polsce, zmia-
ny w systemie gospodarowania 
odpadami spowodowały spore 
zamieszanie. Obowiązkowa se-
gregacja przysparza problemy, 
tym bardziej, że – jak wskazują 
mieszkańcy – wiele pergoli śmiet-
nikowych nie jest zamkniętych 
i każdy może do pojemników 
wrzucić, co mu tylko przyjdzie do 
głowy. Co robi urząd, aby system 
gospodarowania odpadami ko-
munalnymi był skuteczniejszy?

- Dokonujemy kontroli 
w terenie w dniach 
wywozu odpadów 
segregowanych 
p o d  k ą t e m 
z g o d n o ś c i 
w zakresie 
zadeklaro-
wania przez 
właściciela 
nieruchomo-
ści zbierania 
odpadów w 
sposób selek-
tywny. Prowa-
dzimy weryfikację 
co do zadeklarowanej 
ilości osób w poszczególnych 
deklaracjach oraz prowadzimy 
edukację w zakresie segregacji od-
padów – informuje Kamila Ścibior, 
kierownik Referatu Rolnictwa i 
Ochrony Środowiska w Urzędzie 
Miejskim w Poddębicach. 

Dowiedzieliśmy się, że urząd 
prowadzi rozmowy z zarządcami 
nieruchomości w zakresie ewentu-
alnego rozszerzenia monitoringu, 
czy też budowy nowych pergoli 
śmietnikowych. 

Jak do tej pory urząd nie odebrał 
formalnych sygnałów o mieszkań-
cach, którzy nie segregują odpadów.

- W przypadku, gdy właściciel 
nieruchomości nie spełnia obowiąz-
ku zbierania odpadów w sposób 
selektywny burmistrz Poddębic 
określa w drodze decyzji wyso-

kość opłaty za 
gospodarowa-
nie odpadami 
komunalnymi 
stosując wyso-

kość stawki opła-
ty podwyższonej, 

t j .  dw uk rot ność 
stawki opłaty za go-

spodarowanie odpadami 
zbieranymi w sposób selektywny. 
Jednak takich decyzji jeszcze nie 
było – dodaje K. Ścibior.

(ps)

W samochodzie zmarł człowiek!
Poddębice

Poddębice

Poddębice, 
Uniejów

Poddębice, 
Uniejów

50-letni bezdomny nie przeżył nocy w zaparkowanym przy Sienkiewicza 
samochodzie 
cował w porzuconym cinquecento 
przy ul. Wodnej. Bezdomny raczył 
się denaturatem. Ta historia też 
miała smutny finał.

Nie jest tajemnicą, że jest spora 
grupa ludzi, którzy nie chcą iść do 

ośrodków dla bezdomnych. Wy-
bierają swobodne życie. Głównie w 
okresie zimy takie ryzykowne noc-
legi w nieogrzewanych miejscach 
często kończą się tragicznie. 

(ps)

W Poddębicach przy 
ul. Wodnej też doszło 
do tragedii. Mężczyzna 
zmarł w cinquecento

Zamieszanie ze śmieciami 

Co dalej z fontanną?

Kto przebił oponę w karetce?

tyw. Bardzo mile zaskoczyła mnie 
postawa jednego z uniejowskich 
właścicieli warsztatu samocho-
dowego, który zobowiązał się do 
napraw wulkanizacyjnych naszych 
karetek pogotowia. 

(ps)

ZaSKOCZENI MIŁOŚNICy BaSENóW

nych działań, mundurowi prze-
prowadzili akcję profilaktyczną 
„Bezpieczne Ferie 2020”, przypomi-
nając o bezpieczeństwie w trakcie 
zimowych zabaw – informuje st. 
sierżant Sylwia Kaźmierczak, rzecz-
nik policji w Poddębicach.

Młodzież, rodziny z dziećmi oraz 
seniorzy, którzy 15 stycznia  postano-
wili aktywnie spędzić swój czas na 
termach w Uniejowie, zostali zasko-
czeni działaniami profilaktycznymi 

policjantów z Poddębic. Pomimo 
że funkcjonariusze cały rok dbają o 
bezpieczeństwo mieszkańców po-
wiatu oraz wczasowiczów, to jednak 
okres ferii zimowych jest szczególny 
ze względu na wolny czas dzieci i 
młodzieży. Aby trafić do szerokiego 
grona odbiorców, policjanci podjęli 
tematykę zimowego bezpieczeństwa 
oraz naboru do Policji - w miejscu 
gdzie skupia się duża liczba odwie-
dzających uniejowskie atrakcje.
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POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁĘCZYCY,  ul. Sienkiewicza 31, 99-100 Łęczyca, ( 24 721-29-14, fax 24 721-32-78 

Kasjer – sprzedawca
Wykształcenie podstawowe, 
uczciwość, pracowitość
PPH – U „Maria” Maria Jura
Ul. Kaliska 10A
99-100 Łęczyca
Tel: 609-804-680

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

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

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

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

 

KOŚCIÓŁ ŚW. JÓZEFA W OZORKOWIE, PLAC JANA PAWŁA II  

w wykonaniu  
Chóru „Apasjonata”  

pod dyrekcją Marcina Sówki 
 

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W OZORKOWIE 
PARAFIA RZYMSKO - KATOLICKA P.W. ŚW. JÓZEFA W OZORKOWIE 

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



OGŁOSZENIA DROBNE
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 

Sprzedam spawarkę, silnik, sadzarkę. Tel.: 
667-713-348

Sprzedam niedrogo: ławę, tapczan, seg-
ment, szafę. Tel.: 665-835-564

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

Sprzedam 3 działki, na jednej dom w 

budowie, Florentynów (gm. Parzęczew). 
Tel.: 601-211-273

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

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

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

Mały telewizor LCD płaski, niedrogo kupię 
– tel. 503 826 051

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

Garaż 16,5 m² murowany w centrum Ozor-
kowa, własność notarialna – sprzedam. 
Tel.: 500-336-322

Poszukuję pokoju do wynajęcia w Łęczycy, 
płatne z góry – tel. 502 851 180

INFORMACJA 
o wywieszeniu wykazów nieruchomości 

Wójt Gminy Ozorków informuje, że zgodnie z art.35 ust.1 usta-
wy 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:
- Leśmierz, oznaczonej nr ewid.22/2 przeznaczonej do użyczenia na 
czas nieokreślony, 

- Czerchów, oznaczonej nr ewid.185 przeznaczonej do użyczenia na 
okres do 3 lat,

- Sokolniki-Las, oznaczonej nr ewid.741 przeznaczonej do dzierżawy na 
okres 10 lat.

Wykazy wywieszone zostały na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy 
Ozorków, ul. Wigury 14, w terminie 10.01.2020 r. – 31.01.2020 r., a także 
na stronach internetowych urzędu. 
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Kiszonki w naszym kraju przeży-
wają prawdziwy renesans. Kisi-
my dosłownie wszystko. Zwykła 
kapusta czy ogórki już nie wy-
starczają. W słoikach zamykamy 
paprykę, marchew, pomidory, a 
nawet cytrynę a kiszone buraki? 
To świetny pomysł na przetwory 
na zimę. Kiszonki są zdrowe i za-
wierają mnóstwo dobroczynnych 
probiotyków. 

Kiszone buraki – właściwości 
zdrowotne

Same buraki są nie tylko niskoka-
loryczne, ale i bardzo zdrowe. Świet-
nie nadadzą się dla osób, które są na 
diecie i dbają o linię, ale też dla tych, 
którzy jedzą, bo lubią. Buraki są boga-
te w żelazo, dzięki czemu to świetne 
lekarstwo dla osób, które zmagają 
się z anemią.

To warzywo zbawiennie wpływa 

Jedno jajko dziennie dostarcza 
wartościowego białka, witamin 
i minerałów. Regularnie spoży-
wane pozytywnie wpływa na 
zdrowie i urodę. Wiele osób wciąż 
unika jajek w obawie o choleste-
rol, jednak badania naukowców 
dowodzą, że wcale nie trzeba 
ograniczać jajek. Ich spożywanie 
ma same zalety. 

Wpływ jajek na zdrowie

Naukowcy z pekińskiego Uni-
wersytetu Health Science Center w 
Chinach zauważyli, że codzienne 
jedzenie jajek wpływa na obniże-

Brzmi z pozoru absurdalnie, ale faktycznie działa. Elek-tryczne urządzenie, które po przyłożeniu do skóry zasysa ją, oczyszczając tym samym z zaskórników, sprawdzi się w przypadku osób, które mają znaczny problem z zatkanymi porami. Jeżeli jesteś jedną z nich, wybierz idealny model dla siebie i zacznij cieszyć się skórą bez wągrów! 

Oczyszczanie jest podstawą pielęgnacji skóry, dlatego warto poświęcić mu szcze-gólną uwagę. Wybranie odpowiedniego kosmetyku to połowa sukcesu, równie ważne jest bowiem to, jaką techniką myje się twarz. Część osób preferuje mycie twa-rzy dłońmi, inni decydują się na ściereczki do mycia lub gąbeczki do demakijażu. Nic nie da jednak tak doskonałego efektu jak oczyszczanie twarzy szczoteczką. Coraz bardziej popularne stają się szczotecz-ki silikonowe, które łatwo zachować w czystości i są dużo delikatniejsze niż np. szczoteczki do zębów. 

Twoje włosy są matowe, zniszczo-
ne, nie chcą rosnąć i wypadają na 
potęgę? Ratunek masz w swojej 
kuchni. Popularna przyprawa po-
może uporać ci się z tym proble-
mem. Domowej roboty maseczka 
do włosów szybko przywróci im 
blask i sprawi że zaczną rosnąć 
jak szalone. Potrzebujesz tylko 
dwóch składników. 

Kmin rzymski i jajko na włosy 
- przepis na domowej roboty 

maseczkę

Przepis na odżywkę do włosów 
z kminu rzymskiego i jajka jest 
niezwykle prosty. Przy regular-
nym stosowaniu odżywki włosy 
odzyskają zdrowy wygląd. Będą 
nawilżone, gładkie i lśniące.

Jajka od dawna stosowane są w 
pielęgnacji włosów. Używały ich 
już nasze babki. Ale kmin rzymski 
na włosy to nowość. Tymczasem 
okazuje się, że ta bogata w witaminy 

Odkurzacz do wągrów

Popularna przyprawa nada włosom 
połysk, przyspieszy ich wzrost 

i zahamuje wypadanie

i mikroelementy przyprawa jest nie 
tylko bardzo zdrowa do jedzenia, 
ale również świetnie sprawdza się 
zewnętrznie w pielęgnacji włosów. 
Szczególnie tych zniszczonych, po-
zbawionych połysku i nadmiernie 
wypadających. 

Przygotowanie maseczki do 
włosów z kminu rzymskiego i jajka 
jest banalnie proste. Potrzebujesz 
jedynie młynka, żeby zmielić przy-
prawę. Oczywiście możesz kupić ją 
od razu w formie sproszkowanej, 
ale świeżo zmielone ziarna mają 
więcej składników aktywnych i 
lepiej działają. Do miseczki wbij 
jedno jajko i wymieszaj dokładnie 
z trzema łyżkami sproszkowanego 
kminu rzymskiego. Maseczkę nałóż 
na włosy i trzymaj pół godziny. Po 
tym czasie dokładnie spłucz ciepłą 
wodą. W celu dokładniejszego roz-
prowadzenia odżywki na włosach, 
możesz użyć pędzelka (takiego jak 
przy farbowaniu). 

Silikonowa szczoteczka do twarzy 

JEDNO JaJKO DZIENNIE
nie ryzyka chorób serca i udaru. 
W badaniu wzięło udział prawie 
pół miliona zdrowych dorosłych, a 
eksperyment trwał 9 lat. Jego wy-
niki, opublikowane w czasopiśmie 
“Heart” potwierdzają, że regularne 
spożywanie jajek nie tylko nie jest 
szkodliwe, ale również bardzo 
pozytywnie wpływa na zdrowie.

Ochotnicy, którzy zjadali jedno 
jajko dziennie, mieli o 11 proc. niż-
sze ryzyko wystąpienia chorób ser-
ca, o 18 proc. mniejsze ryzyko zgonu 
z powodu chorób serca, o 26 proc. 
mniejsze ryzyko udaru krwotocz-
nego i o 10 proc. mniejsze ryzyko 
udaru niedokrwiennego. Autorzy 
badania potwierdzają, że istnieje 
związek pomiędzy umiarkowaną 
konsumpcją jajek a niższą częstotli-
wością występowania chorób serca.

Jakie właściwości mają jajka?

Jajka można nazwać niemal-
że pokarmem idealnym. Istnieje 
mnóstwo przepisów z ich użyciem. 
Świetnie smakują na słodko, pod 
postacią omletów, lub w wersji pi-

kantnej jako jajecznica, placek jajecz-
ny, jajka na twardo lub na miękko. 
To jeden z niewielu produktów, 
który codziennie można jeść pod 
inną postacią. 

Oprócz obniżania ryzyka cho-
rób serca i udaru, jajka przynoszą 
jeszcze wiele innych korzyści dla 
organizmu. Dostarczają one war-
tościowego, kompletnego i dobrze 
przyswajalnego białka. Są źródłem 
witamin A, B, D, E, K, wapnia, żela-
za, cynku, fosforu, potasu i selenu. 
Ponadto zawierają luteinę i cholinę. 
Są niezastąpione nie tylko dla 
zdrowia, ale również dla urody. Ich 
regularne spożywanie wzmacnia 
włosy i paznokcie, a także poprawia 
wygląd skóry.

Obowiązkowe warzywo w diecie każdej kobiety 

Kiszone buraki - moc 
żelaza i kwasu foliowego

na cały układ krwionośny, zwiększając 
wchłanianie tlenu do komórek. Kiszo-
ne buraki pomagają w walce z rakiem, 
a szczególnie z nowotworem typu 
białaczka. Azotany, zawarte w tym 
warzywie, obniżają ciśnienie krwi, a 
kwas foliowy wspomaga profilaktykę 
chorób serca.

Co więcej, jedzenie buraków czy 
picie soków na ich bazie skutecznie 
mogą obniżyć poziom złego choleste-
rolu, co jest dobrą informacją dla osób 
z wysokim ciśnieniem. Ich regularne 
spożywanie oczyści organizm z 
toksyn oraz wspomoże pracę takich 
organów jak nerki, wątroba czy jelita.

Kiszone buraki to świetna propo-
zycja dla pań, które wchodzą w okres 
menopauzy, bowiem dobre składniki 
zawarte w tych warzywach, dotleniają 
serce, wyrównają jego pracę, obniżają 
ciśnienie krwi, a nawet pozbędą się 
dokuczliwych uderzeń gorąca.

Jest mnóstwo powodów, dla których 
warto spożywać buraki przez cały rok. 
Lista ich dobroczynnych składników 
nie ma końca. Można się nimi cieszyć 
bezustannie. Jesienią jedz je prosto z 
ogródka, a na zimę przygotuj sobie 
kiszone buraki w słoikach.

Ich sfermentowana wersja ma 
przewagę nad tym świeżymi. Kiszone 
buraki dodatkowo posiadają szczepy 
bakterii, powstałe w procesie fermen-
tacji, które chronią organizm przed 
grzybami, bakteriami i wirusami. 
To prawdziwy antybiotyk w słoiku. 

Dlatego świetnie sprawdzi się dla 
osób, które zmagają się z problemem 
przewlekłego kaszlu.

Kiszone buraki mają działanie 
wykrztuśne. Pomogą zwalczyć nawet 
najcięższe przeziębienie, a w okresach, 
kiedy panuje epidemia grypy, podnio-
są odporność organizmu.

Kiszone buraki - przepis
Przepis na kiszone buraki jest nie-

zwykle tani i każdy może go wykonać. 
Potrzebujemy:

1 kg buraków 
3 ząbki czosnku 
1 listek laurowy 
2 ziarenka pieprzu 
3 szklanki przegotowanej wody 
1 łyżka soli 
Sposób przygotowania kiszonych 

buraków:
Buraki należy dokładnie obrać, po-

kroić na kawałki i włożyć do dużego 
słoika. Dodaj przyprawy i czosnek. 
Zalej słoik wodą z solą, zamknij i 
zostaw na kilka dni w temperaturze 
pokojowej, do czasu fermentacji 

Odstaw go do chłodnego pomiesz-
czenia, w którym temperatura nie 
przekracza 10 stopni i nie spada poni-
żej zera. Po upływie dwóch lub trzech 
tygodni możesz cieszyć się gotowymi 
kiszonymi buraczkami 

Kiszone buraki dodawaj do suró-
wek lub barszczu czerwonego, prze-
pyszny smak i lepsze samopoczucie 
gwarantowane.
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ciekawie i Na wesoło

Polska restauracja wyróżniona Brytyjka oczekuje 22. dzieckaNajwiększa konfitura

Cóż to była za rekordowa uczta, gdy podczas IV Festiwalu 
Truskawek Kaszubskich ustanowiono oficjalny Rekord 
Polski na największą porcję konfitury owocowej! Rekor-
dowa próba odbyła się w Chmielnie podczas IV Festiwalu 
Truskawek Kaszubskich. Rekord został ustanowiony z 
wynikiem 100,15 kg pysznej, aromatycznej konfitury 
truskawkowej przez Gminny Ośrodek Kultury Sportu i 
Rekreacji w Chmielnie. Inspiracją do ustanowienia rekordu 
była chęć poczęstowania jak największej liczby uczestni-
ków konfiturą truskawkową ze słodkich i aromatycznych 
truskawek kaszubskich, które są produktem tradycyjnym 
województwa pomorskiego. Truskawki kaszubskie zo-
stały nawet wpisane do europejskiego systemu nazw i 
oznaczeń geograficznych. Do przygotowania lokalnego 
przysmaku wykorzystano: 120 kg truskawek, 12 kg cukru 
oraz1 litr soku z cytryny. 

Magazyn Wallpaper* umieścił warszawski “Opasły Tom” 
na liście najlepiej zaprojektowanych restauracji świata. 
Polski lokal znalazł się tam obok miejsc z Norwegii, 
Włoch, Wielkiej Brytanii i Peru. Na szczycie szczycie 
najnowszej edycji publikacji uplasował się “Under” z 
norweskiego Båly, czyli pierwszy podwodny lokal w Eu-
ropie. Poza nim na prestiżową listę trafiły jeszcze tylko 
cztery miejsca: “Hélène Darroze at The Connaught” z 
Londynu, “Statera” z Limy, “The Manzoni” z Mediolanu” 
oraz “Opasły Tom” z Warszawy. Każde z nich ma w sobie 
coś charakterystycznego - jedne porażają brutalistycz-
nym, wręcz industrialnym klimatem, inne przywołują na 
myśl pałacowe wnętrza. Na ich tle polska kandydatura 
wygląda na bardzo przytulną. Znana stołeczna restau-
racja jakiś czas temu przeniosła się do dawnej księgarni 
Państwowego Instytutu Wydawniczego. Dlatego działa 
tam też czytelnia, w której można poczytać nie tylko o 
kulinariach, ale także o historii tej lokalizacji (przed woj-
ną mieściła się tam słynna Oaza, z wyśmienitą kuchnią, 
dansingiem i kabaretem). 

45-letnia Sue Radford ma już 21 dzieci i kilkoro wnucząt. 
Jest mamą najliczniejszej rodziny w Wielkiej Brytanii. O 
życiu Radfordów jest głośno dzięki reality show produ-
kowanemu dla BBC i Instagramowi mamy, która często 
publikuje rodzinne fotografie. Radfordom wkrótce urodzi 
się 22 maluch. O tym, jak się żyje z taką gromadą dzieci, 
internauci mogą dowiedzieć się z mediów społecznościo-
wych. To najliczniejsza rodzina w Wielkiej Brytanii, a Sue 
za każdym razem zarzeka się, że już nie chce być w ciąży. 
Najstarsze dziecko Redforfów to syn Christopher - ma 31 
lat. Najmłodsza, jak na razie, jest córka Bonnie Raye i ma 
zaledwie roczek. Na świecie jest już też czworo wnucząt 
Sue i Noela, najstarsze ma siedem lat. Rodzina ma swój 
program z cyklu reality show. Liczy kilka sezonów i można 
go obejrzeć również w Polsce na BBC Lifestyle. 
 

Razem choć osobno


