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Piotr Piętka, prezes spółdzielni mieszkaniowej 
w Ozorkowie (na zdjęciu), nie pamięta, kiedy z 
powodu czynników zewnętrznych trzeba było 
podnieść czynsz. Jednak już niedługo spółdzielcy 
będą musieli głębiej sięgnąć do kieszeni z 
powodu podwyżki opłat najmu. Czynsz wzrośnie 
też dla lokatorów budynków komunalnych. 

Więcej na str. 7 

O powodach konfliktu 
przy Dominikańskiej
piszemy na str. 3 
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Łęczyca

ŁęczycaŁęczyca

Grabów

Gm. Łęczyca Łęczyca

Ani znaki zakazu-
jące handlu przy 

barierkach, ani wkopane nie-
dawno słupki ograniczają-
ce nie odstraszają jednego z 
handlujących przy targowisku. 
Mężczyzna ignoruje przepisy, 
nie przyjmuje mandatów i han-
dluje dalej.

Straż miejska w tym przypad-
ku wykonuje syzyfową pracę. 

Tomasz Olczyk, szef łęczyckich 
strażników przyznaje, że pro-
blem z kupcem trwa od dawna.

- Mężczyzna wybrał sobie 
miejsce do handlu przy wej-
ściu na targowisko, w pobliżu 
przejścia dla pieszych. Nie jest 
to plac targowy, na chodniku 
handlować nie można. Niestety 
lekceważy znak zakazujący han-
dlu a wkopane niedawno słupki 
omija. Wjeżdżając na chodnik sa-
mochodem łamie przepisy ruchu 
drogowego. Wielokrotnie otrzy-

mywaliśmy sygnały od miesz-
kańców, że mężczyzna zastawia 
chodnik, a zaparkowany pomię-

dzy kioskiem a budynkiem sa-
mochód po prostu przeszkadza 
przechodzącym mieszkańcom. 
Nasze interwencje, niestety, nie-
wiele pomagają. Mężczyzna nie 
przyjmuje mandatów, wówczas 
sporządzamy wnioski do sądu 
o ukaranie. To też nic nie daje – 
przyznaje T. Olczyk. - Mężczyzna 
podczas naszych interwencji 
tłumaczy, że skoro zapłacił za 

miejsce handlowe, to ma prawo 
sprzedawać w tym miejscu, 
ale tak nie jest. Inkasenci mają 

W gminie Grabów, 
oprócz wysypiska 

śmieci w Sławęcinie i składowiska 
w Grabowie przy ulicy Reymonta 
znajduje się jeszcze jedno składo-
wisko, na placu Gminnej Spółdziel-
ni Samopomoc Chłopska.

Ogromna pryzma śmieci zalega na 
terenie należącym do GS od dawna, 
pozostała po byłym dzierżawcy, który 
nie wykonał obowiązku uprzątnięcia 
placu. Właścicielowi nieruchomości 
nie udało się wyegzekwować obo-
wiązku oczyszczenia terenu. Obecnie 
śmieci dalej zalegają na placu spół-
dzielni i stanowią doskonałe siedlisko 

dla gryzoni, latem pojawiają się plagi 
much. Czy jest szansa, aby w końcu 
rozwiązać problem? 

- Sprawa jest cały czas wyjaśniana 
przez instytucje zajmujące się ochro-
ną środowiska, z tego co mi wiadomo, 
w lutym będzie tu pracować komisja 
z Warszawy z udziałem urzędników 
z Niemiec – słyszymy od prezesa 
GS w Grabowie Arkadiusza Szcze-
cha. - Prawdopodobnie są to śmieci 
sprowadzone z Niemiec, dodam, że 
przez cały czas od momentu wypro-
wadzenia się dzierżawcy monitoru-
jemy temat.

(mku)

Pytanie o sens za-
palania oświetlenia 

ulicznego przynajmniej na półtorej go-
dziny przed zapadnięciem mroku zadają 
mieszkańcy Siedlca. 
- Bardzo cieszymy się z wymiany trakcji 
elektrycznej w naszej miejscowości, może 
wreszcie nie będzie tak częstych przerw w 
dostawie prądu, szczególnie podczas bu-
rzy czy niewielkiego wiatru – mówi jeden z 
mieszkańców. - Zastanawiające jest jednak 
to, dlaczego latarnie uliczne zapalają się, 
kiedy jest jeszcze całkiem widno. Przecież 
to generuje zwiększone koszty.
Wójt gminy Łęczyca Jacek Rogoziński 
wyjaśnia, że latarnie posiadają sterowniki 
czasowe.
- Będę interweniował w energetyce o 
dostosowanie czasu świecenia lamp ulicz-
nych stosownie do pory dnia - zapewnia 
włodarz gminy.

Leżącym na chodniku 
przy ulicy Kaliskiej, 

nieprzytomnym mężczyzną szyb-
ko zainteresowali się przechod-
nie. Mieszkańcy nie pozostali 

obojętni i wezwali pogotowie. 
Zespół ratownictwa medycznego 
zajął się mężczyzną najpierw w 
karetce, później zawiózł go do 
szpitala. 

Rada miejska podjęła 
jedną z ważniejszych 

dla portfeli mieszkańców uchwał 
stanowiącą o wysokości opłat za 
gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi. Jest jeszcze drożej, niż 
zakładano.

Stawka miesięcznej opłaty od 1 
osoby od 1 marca będzie wynosić 33 
zł za śmieci zbierane w sposób selek-
tywny. W przypadku, kiedy właściciel 
nieruchomości nie wywiązuje się z 
obowiązku segregacji, zapłaci dwu-
krotność opłaty podstawowej, czyli 66 
zł od jednej osoby. 

Pierwotna stawka miesięczna 
zaproponowana przez łęczycki sa-
morząd na 2020 rok wynosiła 29 zł 
od mieszkańca segregującego śmieci, 
ale ostatecznie została zwiększona 
jeszcze o 4 złote.

- Według opinii RIO musimy 
podjąć nową uchwałę a nie, jak pier-
wotnie proponowaliśmy, zmianę  do 
uchwały z ubiegłego roku. Ze wzglę-
du na wyniki analizy ekonomicznej, 
z której wynika, że przy cenie brutto 
zaoferowanej za odbiór śmieci przez 
jedynego oferenta w wysokości 6 582 
600 zł oraz  zabezpieczeniu w budże-

cie miasta na ten cel kwoty 4 500 000 
zł, stawka 29 zł jest niewystarczająca – 
wyjaśniał burmistrz Paweł Kulesza.

Uchwała została przyjęta przez 8 
radnych, 3 było przeciwko a 4 wstrzy-
mało się od głosu. 

Nowe stawki są bardzo wysokie. 
Przypominamy, że jeszcze w lutym 
mieszkańcy Łęczycy zapłacą po 
staremu, czyli 18 zł za osobę, za od-
pady zbierane i odbierane w sposób 
selektywny, oraz 27 zł za osobę, za 
odpady zbierane i odbierane w spo-
sób nieselektywny. 

(mku)

Na wierzbach pojawiły 
się już bazie, to dość nie-

typowe, jak na koniec stycznia zjawi-
sko. Zazwyczaj „kotków” wypatruje 
się dopiero na wiosnę. Przyrodzie 
jednak trudno się dziwić. Zimy, póki 
co, nie widać.

Najbliższe dni nie wskazują na 
wielką zmianę w pogodzie. Poza 

porannymi przymrozkami i sil-
nym, ziębiącym wiatrem czekają 
nas plusowe temperatury. Czy to 
oznacza, że zimy w tym roku nie 
uświadczymy? Nie koniecznie. 
Ostatnie prognozy straszą dużym 
mrozem. Wraz z opadami śniegu 
ma się pojawić dopiero pod koniec 
lutego. 

sŁużby beZsilNe

Mężczyzna rozstawia towar tuż pod znakiem zakazującym 
handlu

Przy targu niedawno wkopano słupki, miały zniechęcić kupca do wjazdu samochodem na chodnik. Efektu jednak nie ma
obowiązek pobierać 
opłatę za handel, na-
wet jeśli odbywa się 
w miejscu do tego 

nieprzeznaczonym a uiszczona 
opłata nie zwalnia nikogo z 
obowiązku przestrzegania prze-

pisów. Handlujący mężczyzna 
jest innego zdania. 

Od momentu, kiedy miasto 
przy barierkach zamontowało 
znaki zakazujące handlu, inni 
kupcy przestrzegają przepisów. 

(zz)

Mężczyzna leżał ma chodniku

Komisja z Warszawy na placu GS-u

Miało być drogo, będzie jeszcze drożej

świecą w dzień Kwitną wierzby!
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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 Mieszkańcy bloku przy 
ulicy Dominikańskiej 10a 

borykają się z problemem niewy-
starczającej liczby miejsc parkingo-
wych. Mimo próśb, apeli i licznych 
pism wnoszonych do Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Łęczycanka” pro-
blem pozostaje dalej nierozwią-
zany. Lokatorzy krytykują władze 
spółdzielni.

Blok znajduje się w bezpośrednim 
sąsiedztwie marketu i placu targowego. 
Taka lokalizacja na pewno nie popra-
wia sytuacji mieszkańców, jeżeli chodzi 
o miejsca parkingowe. Mimo umiesz-
czonych tam tabliczek z informacją, że 
teren służy wyłącznie mieszkańcom 
bloku, niewielu  kierowców przywią-
zuje do tego wagę i zajmuje pobliskie 
miejsca parkingowe.

- Sytuacja jest tym gorsza, że czasy, 
kiedy targ odbywał się dwa razy w 
tygodniu dawno minęły, teraz han-
del ma tu miejsce w każdym dniu 
tygodnia łącznie z niedzielą – mówią 
mieszkańcy.

Stan techniczny i wielkość terenu 
przeznaczonego do parkowania po-
jazdów również nie zadowala miesz-
kańców.

- Pierwsze pismo w sprawie po-
szerzenia i poprawy nawierzchni 
parkingu wnieśliśmy do zarządu 
spółdzielni w 2013 roku - mówi Pa-
weł Kurczewski. - Otrzymaliśmy 
wówczas odpowiedź, że inwestycja 

zostanie przyjęta do realizacji w 2015 
roku. Sugerowaliśmy poszerzenie 
powierzchni utwardzonego terenu 
przeznaczonego do parkowania 
kosztem chodnika z jednoczesnym 
przesunięciem go w stronę budynku. 
Niestety, inwestycja była przekłada-
na z roku na rok, ostatnie pismo w 
tej sprawie wnieśliśmy do zarządu 
we wrześniu 2019 roku. Do tej pory 
zostało bez odpowiedzi. Najbardziej, 
w mojej ocenie, krzywdzący nas jako 
mieszkańców bloku jest argument 
zarządu odnoszący się do zadłużeń 
lokatorów wobec spółdzielni. Z tego 
co wiem, zobowiązania czynszowe 
są regulowane na bieżąco, zadłuże-
nie powstało na skutek konieczności 
naprawy dachu w 1992 roku. Czy 
my mamy ponosić konsekwencje źle 
wykonanej inwestycji?  

Mieszkańcy, z którymi spotkaliśmy 
się pod blokiem podnoszą też inne 
problemy. Wszyscy jednak są zgodni, 
że sprawa parkingu powinna być 
priorytetowa. Mają żal do zarządu 
spółdzielni o bierność w tym temacie. 
Jak mówią, brakuje dobrej woli, aby roz-
wiązać problem. Prezes „Łęczycanki” 
odpiera zarzuty.

- Członkowie Rady Nadzorczej 
Spółdzielni i Zarząd widzą uzasad-
nioną potrzebę remontu parkingu. 
Sprawa ta była kilkakrotnie poruszana 
podczas obrad RN obecnej kadencji. 
Ustalono zakres prac niezbędnych do 

Nerwowo przy Dominikańskiej
wykonania, który obejmował remont 
w granicach istniejącego parkingu. 
Sporządzono kosztorys inwestorski 
(kosztorysowa wartość prac to około 
130 tys. zł., ostateczną kwotę  miał 
określić przetarg). Odbyło się spotkanie 
z przedstawicielami PEC w Łęczycy, 
celem skoordynowania prac z pla-
nowanym remontem sieci cieplnej. 
Zarząd przygotował również projekt 
uchwały, która miała otworzyć drogę 
do ogłoszenia przetargu i wykonania 
prac. Jednak ten projekt nie znalazł 
się w porządku obrad, został zablo-
kowany przez byłą dziś radną RN i 
część lokatorów bloku mieszkalnego, 
znajdującego się przy ul. Domini-
kańskiej 10a w Łęczycy. Nastąpiła, 
niezrozumiała dla zarządu, eskala-
cja żądań. Część mieszkańców tego 
bloku, reprezentowanych podczas 
Rady Nadzorczej przez wspomnianą 
radną, wnioskowała o wykonanie 
remontu parkingu, który polegałby 
również na jego powiększeniu. Biorąc 
pod uwagę przepisy Prawa Budowla-
nego i rozporządzenia Ministra Infra-
struktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku 
w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i 
ich usytuowanie, zarząd nie mógł pod-
pisać się pod tą koncepcją. Powiększe-
nie parkingu naruszałoby przytoczone 
przeze mnie przepisy prawne, chodzi o 
odległości od budynku i granic działki - 
mówi Jarosław Pacholski. - Wykonanie 

tych robót wiązałoby się z uzyskaniem 
pozwolenia na budowę, a nie tak jak w 
przypadku remontu istniejącego par-
kingu, zgłoszenia prac budowlanych 
polegających na utwardzeniu terenu. 
Żaden z projektantów nie podpisałby 
się pod projektem niezgodnym z obo-
wiązującym prawem i pozwolenie 
na budowę nie zostałoby udzielone. 
Natomiast wykonanie prac bez od-
powiednich dokumentów mogłoby 
skutkować nakazem rozbiórki. Biorąc 
pod uwagę powyższe, zarząd nie 
może wyrazić zgody na realizacje tej 
koncepcji, gdyż w związku z ujemnym 
stanem funduszu remontowego tego 
bloku, naraziłby pozostałych człon-
ków spółdzielni na wymierne straty 

finansowe, a zarząd na uzasadnione 
zarzuty o niegospodarność. Nadal jest 
aktualna sprawa remontu parkingu 
w istniejących granicach. Licząc na 
zrozumienie w tym temacie, zarząd 
ma nadzieje, że uda rozwiązać ten 
problem na drodze kompromisu, 
a nie konfliktu i przekazywaniu 
informacji wprowadzających opinię 
publiczną w błąd - mówi szef „Łę-
czycanki”.

Wydaje się, że w tej sprawie kompro-
misu trudno szukać. Mieszkańców nie 
zadowala remont parkingu w istnieją-
cych granicach, bo nie rozwiąże to pro-
blemu z brakiem miejsc do parkowania 
samochodów.

(mku)

Mieszkańcy chcą powiększenia parkingu
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Daszyna
Policjanci z Łęczycy wytypowali i 
zatrzymali mężczyznę podejrzane-
go o napady rabunkowe. Ofiarami 
były starsze kobiety. W rękach 
funkcjonariuszy znalazł się również 
jego wspólnik, który był kierowcą 
napastnika. 

Od połowy stycznia policjanci 
otrzymywali sygnały o napadach 
rabunkowych, w których sprawca 
popychał kobiety a następnie kradł 
im torebki oraz wartościowe przed-
mioty. We wszystkich przypadkach 
sposób działania był bardzo podobny. 
Napastnik podjeżdżał do idącej lub 
jadącej rowerem kobiety, popychał 
ją a następnie okradał. W niewielkiej 
odległości od zdarzenia wyrzucał 
torebki zabierając jedynie gotówkę. 
Zwykle wybierał drogi w małych 
miejscowościach, chcąc tym samym 
uniknąć zainteresowania ze strony 
świadków. Z policyjnych ustaleń 

wynikało, że sprawca poruszał się 
jasnym samochodem głównie po 
terenie powiatu łęczyckiego i kut-
nowskiego. Zabezpieczone zapisy 
monitoringu pozwoliły wytypować 
samochód, którym mógł poruszać 
się sprawca. 22 stycznia kryminalni 
namierzyli auto zaparkowane w 
Gostyninie. Po krótkiej obserwacji 
do samochodu podszedł mężczyzna, 
który został zatrzymany. Ustalenia 
wskazywały, że był on kierowcą 
napastnika. Kilka chwil później 
funkcjonariusze w jednym z lokal-
nych salonów gier namierzyli i za-
trzymali podejrzewanego o napady. 
W firmowym samochodzie, który 
wykorzystywany był do rozbojów 
kryminalni zabezpieczyli ukryty 
pistolet pneumatyczny. Będą teraz 
analizować, czy był wykorzystywany 
do przestępczej działalności.

Zgromadzony materiał dowodowy 
pozwolił na przedstawie-
nie podejrzanym zarzu-
tów dwóch rozbojów i 
kradzieży, do których 
doszło na terenie powia-
tu łęczyckiego. Jeden z 
mężczyzn usłyszał dodat-
kowo zarzut usiłowania 
rozboju. Do kradzieży 
doszło w Piątku, a do roz-
bojów w Jarochowie (gm. 
Daszyna) i Świnicach 

Maluchy ze żłobka w 
Daszynie nie ukrywały 

radości z otrzymanych prezentów. 
Paczki z zabawkami wzbudziły 
spore zainteresowanie.

Oficjalne otwarcie funkcjonującego 
już żłobka było dobrą okazją do obda-
rowania najmłodszych. Prowadzony 
przez Fundację Edukacji Przedszkol-
nej żłobek w Daszynie opiekuje się 
dziesięciorgiem dzieci.

- Wspólnie z gminą udało się 
otworzyć żłobek w Daszynie. Po 
roku funkcjonowania mamy zajęte 
wszystkie miejsca i zapisy już na 
dwa lata do przodu – mówi Tadeusz 
Szmigiel, prezes fundacji. - Świę-
tujemy rok funkcjonowania i z tej 

W żłobku obłożenieszok! Napadali na kobiety
Warckich. Pokrzywdzone kobiety były 
w wieku 40, 56 i 82 lat. Niewykluczone, 
że podejrzani usłyszą kolejne zarzuty 
dotyczące dwóch zdarzeń z powiatu 
kutnowskiego. Zatrzymani w wieku 34 
i 38 lat za kratami mogą spędzić nawet 
12 lat. Obaj w przeszłości byli notowani 
między innymi za przywłaszczenia, 
włamanie i oszustwo. Kierowca był 
zatrudniony od 2019 roku jako przed-
stawiciel handlowy a do przestępstw 
wykorzystywał przydzielony samo-
chód służbowy. Prokurator już wystąpił 
do sądu z wnioskami o tymczasowe 
aresztowanie mężczyzn.

okazji przyjechaliśmy do dzieci z 
prezentami.

Również wójt gm. Daszyna Zbi-
gniew Wojtera przygotował upo-
minki dla maluchów. Włodarz gmi-
ny chwali działalność żłobka i nie 
ukrywa, że wspólnie z fundacją 
rozważa otwarcie kolejnej placówki 
dla najmłodszych.

- Zauważamy potrzebę edukacji i 
przebywania z innymi dziećmi już 
od najmłodszych lat. Rodzice coraz 
chętniej zapisują dzieci do żłobków, 
bo widzą liczne plusy. Myślimy nad 
zorganizowaniem w naszej gminie 
jeszcze jednego żłobka – przyznaje 
Z. Wojtera.

(zz)
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Nadejście nowego 
roku ponownie otwo-

rzyło debatę dotyczącą śmieci i ich 
segregacji, ponieważ samorządy 
w całej Polsce – podobnie jak w 
roku ubiegłym – zmuszone były 
podnieść opłaty za odbiór odpa-
dów komunalnych. Problem ten, 
niestety, nie ominął Łęczycy, w 
wyniku czego od 1 marca br. za 
wywóz śmieci zapłacimy: 33 zł za 
segregowane oraz 66 zł za niese-
gregowane. Teoretycznie winnego 
łatwo jest wskazać, jednakże mając 
na uwadze fakt, że z tematem pod-
wyżek zmierzyły się zarówno duże 
miasta, jak i małe gminy, problem 
jest dosyć złożony. 

Dlaczego płacimy tyle za wywóz 
śmieci?

Aby odpowiedzieć na to pytanie, 
warto przypomnieć jak wygląda 

postępowanie administracyjne w 
Polsce. Samorząd oraz mieszkańcy 
Łęczycy muszą dostosować się do 
obecnie obowiązujących przepi-
sów prawa. W przypadku odbioru 
odpadów komunalnych ustawą 
właściwą jest Ustawa o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach. 

Idąc za jej zapisami: „Gminy 
są obowiązane osiągnąć poziom 
recyklingu i przygotowania do 
ponownego użycia odpadów komu-
nalnych, z wyłączeniem innych niż 
niebezpieczne odpadów budowla-
nych i rozbiórkowych stanowiących 
odpady komunalne, w wysokości 
co najmniej: 50% wagowo – za 
każdy rok w latach 2020–2024”. W 
kolejnych latach procent ten rośnie 
osiągając pułap 65% w 2035 roku.  
Jak widzimy, ustawa poniekąd wy-
musza na nas segregowanie śmieci. 

Tak znaczące różnice w cenach 
za segregowane i niesegregowa-
ne odpady również wynikają z 
zapisów Ustawy, która mówi, że: 
„Rada gminy określi stawki opła-
ty podwyższonej za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi, 
jeżeli właściciel nieruchomości nie 

wypełnia obowiązku zbierania 
odpadów komunalnych w sposób 
selektywny, w wysokości nie niż-
szej niż dwukrotna wysokość i nie 
wyższej niż czterokrotna wysokość 
stawki ustalonej przez radę gminy”. 
W skrócie – według Ustawy za nie-
segregowane śmieci nie możemy 
zapłacić mniej niż dwukrotność 
stawki za odpady segregowane.

Innym, a równie istotnym tema-
tem wpływającym na ceny wywozu 
śmieci jest zmonopolizowany rynek 
przez firmy odbierające odpady. 
Efektem tego jest sytuacja, w której 
to firmy ustalają ceny. Jeszcze w 
ubiegłym roku miasto Łęczyca 
ogłosiło przetarg na wywóz śmieci. 
Zabezpieczone środki na ten cel 
wynosiły 4,5 mln zł, a jedyna oferta, 
jaka wpłynęła wynosiła ponad 6,5 
mln zł.  Przetarg został unieważnio-

ny, jednak można przypuszczać, że 
kolejna oferta może niewiele różnić 
się od pierwotnej. 

Samym firmom odbierającym 
odpady również wzrosły koszty 
funkcjonowania, na które składają 
się między innymi: wzrost opłaty 
za składowanie odpadów, wzrost 
płacy minimalnej czy skokowe 
wzrosty cen paliw i energii. Całość 
tworzy więc błędne koło, na którym 
niekoniecznie zyskują obywatele. 

Warto segregować – akcja eduka-
cyjna w naszym mieście

W ubiegłym roku miasto Łęczyca 
zapoczątkowało kampanię infor-
macyjną mającą na celu podniesie-
nie świadomości mieszkańców do-
tyczącej właściwej segregacji. Firma 
świadcząca usługę wywozu śmieci 
na terenie naszego miasta opraco-
wała i rozpowszechniła ulotkę in-
formacyjną, dotyczącą właściwego 
sposobu segregacji odpadów. W 
przedszkolach rozpowszechnione 
zostały kolorowanki, kształtujące 
nawyk prawidłowej segregacji. 

We wrześniu 2019 r. w Parku 
Miejskim odbył się Piknik Ekolo-
giczny, który był skierowany do 

dzieci i młodzieży, a który nie tylko 
bawił, ale głównie edukował właści-
wą postawę związaną z segregacją 
śmieci i dbaniem o środowisko. 

Miesiąc później w szkołach i 
przedszkolach Burmistrz Łęczycy 
Paweł Kulesza zorganizował kon-
kurs ekologiczny trwający trzy 
miesiące polegający na selektywnej 
zbiórce odpadów. Dodatkowo, pra-
cownicy Wydziału Komunalnego i 
Ochrony Środowiska uczestniczyli 
w zebraniach wspólnot mieszkanio-
wych, podczas których propagowa-
li segregację śmieci. 

W tym roku, dzięki umowie pod-
pisanej między miastem Łęczyca a 
Wojewódzkim Funduszem  Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Łodzi, udało się otrzymać dofinan-
sowanie w wysokości  62 581 zł na 
realizację zadania „Eko-Łęczyca”. 
W jego ramach zorganizowane zo-
staną rozmaite konkursy o tematyce 

ekologicznej, wydane publikacje a 
kulminacją będzie festiwal o nazwie 
„Łęczyca potrafi być Eko”. 

Wszyscy chcemy żyć w czystym 
mieście

Jak pisaliśmy na wstępie – pro-
blem wywozu śmieci jest złożony. 
Dotyczy to zarówno cen, jak i same-
go utrzymania czystości w mieście. 
Na tę drugą sprawę sami mamy 
wpływ i to od nas zależy, w jakim 
mieście będziemy żyli. 

Niestety, nie sposób przemilczeć 
tego, że na terenie naszego miasta 
jest pełno śmieci i zanim wskażemy 
palcem na służby porządkowe, war-
to przeanalizować ten fakt. Napraw-
dę ciężko jest bowiem winić służby 
za to, że przed pergolami lub przed 
kontenerami leżą worki pełne śmie-
ci zostawione przez mieszkańców. 

W ostatnim czasie Straż Miejska 
przeprowadziła akcję informacyjną 
dotyczącą powstającego dzikiego wy-

sypiska na ulicy Kaliskiej, ponieważ 
mimo faktu, iż nie ma tam kontenera, 
mieszkańcy regularnie wyrzucają 
śmieci, włącznie ze starymi meblami. 
Nie jest przyjemnym informowanie, 
że nie jest to pierwsze dzikie wysy-
pisko, z którym walczą strażnicy na 
terenie naszego miasta. 

Zdarzeń dużych – jak wyżej 
wspomniane wysypisko – i zda-
rzeń małych, których głównymi 
bohaterami są śmieci, w naszym 
mieście jest dużo. Za dużo. Chcąc 
żyć w Łęczycy, która jest czysta oraz 
schludna, warto podnieść wyma-
gania nie tylko wobec innych, ale 
także wobec siebie. 

Miasto rozpoczęło bój o ekolo-
giczną przestrzeń dla mieszkańców. 
W pojedynkę trudno o zwycięstwo, 
dlatego wierzymy oraz ufamy, że 
wspólnymi siłami uda nam się spra-
wić, aby Łęczyca była przyjaznym 
miejscem dla wszystkich. 

Łęczyca

W mieście prowadzone są działania edukacyjne, które mają wykształcić u 
najmłodszych właściwą postawę związaną z segregacją śmieci i dbaniem 
o środowisko

Od 1 marca wywóz śmieci będzie droższy 

skąd takie stawki?

Przy ulicy Kaliskiej powstało dzikie wysypisko śmieci
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OGŁOSZENIE
OZORKOWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

z siedzibą w Ozorkowie, ul. Staszica 1
przeprowadzi w dniu 06.02.2020 roku przetarg ustny nieograniczony na lokal mieszkalny

położony w Ozorkowie

Przetarg rozpocznie się 06.02.2020 r. w siedzibie Spółdzielni w Ozorkowie, ul. Staszica 1 o godz. 10 00
Cena wywoławcza nieruchomości lokalowej równa jest wartości określonej operatem szacunkowym

rzeczoznawcy majątkowego.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie najpóźniej do dnia 05.02.2020 r. 

ustalonego wadium, na konto Spółdzielni w Banku Spółdzielczym w Ozorkowie
nr konta: 11 8786 0001 0000 0198 2000 0001, tytułem: 

„przetarg z dnia 06.02.2020r. oraz imię i nazwisko uczestnika przetargu”
Postąpienie wynosić będzie 1.000,00 zł.

W wyniku przeprowadzenia przetargu nabywca uzyska umowę ustanowienia i przeniesienia odrębnej 
własności lokalu zawartej przed notariuszem. Koszty związane z ustaleniem odrębnej własności (koszty 

aktu notarialnego i założenia księgi wieczystej) obciążają w całości osobę ustaloną jako nabywca. 
Spółdzielnia udostępnia zainteresowanym przetargiem do wglądu regulamin przetargu i udziela 

szczegółowych informacji w siedzibie Spółdzielni, pokój nr 10 lub telefonicznie:
(42) 718-54-76 lub (42) 718-50-87.

Zarząd Spółdzielni zastrzega możliwość przerwania przetargu lub odstąpienia od przetargu
 bez podania przyczyn.

Adres Położenie Skład 
mieszkania

Pow. 
użytkowa 

w m2

Cena 
wywoławcza 

w zł

Kwota
wadium

w zł

Małachowskiego 2 m. 49 IV piętro
2 pok., kuchnia, 

łazienka, wc, 
przedpokój

48,66 159 452,00zł 4 000,00

Starsza mieszkanka 
wiła się z bólu leżąc 

po uderzeniu samochodu na 
ulicy Praga. Krzyczała wniebo-
głosy i prosiła o pomoc. Do wy-
padku w centrum miasta, który 
zelektryzował pieszych, jako 
pierwsi przyjechali policjanci. 
Po nich zjawili się ratownicy z 
pogotowia. 

- Jak tak można, ci kierowcy 
powinni uważać. Tak mi szkoda 
tej pani – mówiła jedna z obser-
wujących skutki wypadku do 
którego doszło na skrzyżowaniu 
ul. Starzyńskiego i Praga. 

Poszkodowana została 67-letnia 
Teresa Rz. (nazwisko do wiadomo-
ści red.). Jej mąż nie mógł uwierzyć 
w to, co się stało. 

- Żona jechała na rowerze do 
przychodni zdrowia. To był ostatni 
dzień rehabilitacji. Widać, że do 
wypadku doszło na pasach. Kie-
rowca w tym miejscu powinien 
szczególnie uważać – powiedział 
nam zrozpaczony pan Jan. 

Nieoficjalnie dowiedzieliśmy 
się, że sprawca (50-latek) nie za-
uważył pani Teresy z powodu 
słońca, które miało go oślepić. 

Według informacji 
przekazanej przez 

wykonawców ekipie remontują-
cej park miejski, w tym tygodniu 
przywieziona ma zostać kładka 
wraz z łożyskami podtrzymują-
cymi konstrukcję. 

- Na pewno mostek jest już goto-
wy. Cały problem dotyczył tych ło-
żysk, które jednak według ostatnich 
doniesień mają też być niedługo do-

Na razie biznesmenowi 
z Łodzi nic nie wyszło 

z planów przekształcenia szkieletu 
TBS-u przy ul. Średniej w blok miesz-
kalny. Nabywca, krótko po kupnie 
nieruchomości, postawił jedynie 
ogrodzenie, które i tak zostało już 
zniszczone. Pustostan wciąż jest 
chętnie odwiedzany przez bezdom-
nych a także amatorów procentów. 

Niszczejący obiekt jest antywizytów-
ką tej części miasta. Pijani delikwenci 
tym bardziej rażą swoim widokiem, bo 

Kładka już niedługo?

Tak wygląda nowa aranżacja placu 
zabaw w miejskim parku 

Na razie, zamiast kładki, w korycie 
rzeki rolę mostku spełniają 
wyłożone palety 

Melina w pustostanie 
w pobliżu znajduje 
się szkoła podsta-
wowa. 

Przy wejściu do 
pustostanu leży 
pełno pustych 
butelek po alko-
holu i śmieci. We-
wnątrz lepiej nie 
jest. W niektórych 
pomieszczeniach 
zauważyć można 
odzież, paleniska, 

og
ło
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Jezu.. jak boli 
67-latka najprawdopodobniej w 

wyniku potrącenia doznała urazu 
ręki i nogi. Krzyki leżącej na jezdni 
kobiety było słychać z daleka. 

- Jezu jak boli. Już dłużej nie wy-
trzymam. Jak mi zimno. Pomocy... 
- zawodziła ozorkowianka. 

- Ze wstępnych ustaleń poli-
cjantów wynika, że 50-letni kie-
rujący samochodem renault wy-
konując manewr skrętu w lewo z 
ul. Starzyńskiego w ul. Praga nie 
ustąpił pierwszeństwa przejazdu 
rowerzystce jadącej ul. Starzyń-
skiego (od ul. Nowe Miasto w 
kierunku ul. Wyszyńskiego) 
doprowadzając do jej potrącenia. 
67-letnia kobieta trafił do szpitala 
w stanie niezagrażającym życiu. 
Policjanci przeprowadzili oglę-
dziny miejsca wypadku oraz po-
jazdów biorących w nim udział. 
Mundurowi sprawdzili także 
stan trzeźwości uczestników - 
byli trzeźwi. Teraz śledczy będą 

wyjaśniali dokładny przebieg 
zdarzenia – informuje podkom. 
Magdalena Nowacka, rzecznik 
KPP w Zgierzu. 

Jak ie konsekwenc je g rożą 
sprawcy?

- Trzymaj się 
– mówił do 
żony pan Jan

Ratownicy podali 67-latce m.in. leki przeciwbólowe i zawieźli do szpitala 

garnki i resztki pożywienia. 
To pozostałości po bezdom-
nych, którzy często gustują 
w denaturacie. 

(stop)

starczone – mówi Maciej Kulesza, 
kierownik robót.

Pogoda dopisuje. Prace postępują 
zgodnie z harmonogramem. Kilka dni 
temu robotnicy odnowili plac zabaw.

- Urządzenia zostały przestawio-
ne. Wysypaliśmy piasek, będzie 
nowa ścieżka, w niektórych miej-
scach gumowe podłoże – dodaje 
M. Kulesza. 

(stop)

- W tym konkretnym przypad-
ku jest za wcześnie, aby mówić o 
odpowiedzialności, gdyż sprawa 
cały czas jest w toku, a zagro-
żenie karne zależy od przyjętej 
kwalifikacji. W tej sprawie nikt 
na ten moment n ie usłyszał 
zarzutów. Generalnie przepisy 
mówią, że za spowodowanie 
wypadku, gdzie poszkodowany 
doznał średniego uszczerbku 
na zdrowiu, grozi kara do 3 lat 
pozbawienia wolności – dodaje 
rzecznik policji w Zgierzu. 

(stop)
Policjanci, którzy na miejsce wypadku przyjechali przed karetką, przykryli 
poszkodowaną folią termiczną 
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Wszystko droże-
j e . . .  to  o s t at n io 

na jc zę śc ie j  w ypowiadane 
słowa w kontekście analizo-
wania domowego budżetu. 
Mie s z kańc y  bę dą mus ie l i 
jeszcze głębiej sięgnąć do 
kieszeni, bowiem z począt-
kiem kwietnia szykują s ię 
podwyżki czynszu – zarówno 
dla lokatorów zasobów spół-
dzielni mieszkaniowej, jak i 
budynków komunalnych. 

Piotr Piętka, prezes lokalnej 
spółdziel n i  m ieszka n iowej, 
przyznaje, że nie pamięta, kiedy 
ostatnio z powodu czynników 
zewnętrznych trzeba było pod-
nieść czynsz.

-  Na pewno taka sytuac ja 
n ie  m i a ła  m ie j s c a  w c iąg u 
ostat n ich 10 lat  – słyszymy 
od szefa SM w Ozorkowie. - 
Czynsz wzrośnie póki co tylko 
o jeden wskaźnik, mianowicie 
chodzi o opłatę za sprzątanie 
k latki schodowej. Firma ze-
wnętrzna, świadcząca dla nas 
takie usługi, poinformowała 
o podwyżce. Przełoży się to 
w ten sposób, że dla jednego 
lokalu mieszkalnego wzrost 
kosztów będzie o 1,5 złotego. 

Spółdzielnia mieszkaniowa 
zapowiada wprowadzenie pod-
wyżki od 1 kwietnia. Być może 
opłata za sprzątan ie k latek 
schodowych nie będzie jedy-
nym czynnikiem wpływającym 
na wzrost czynszu. 

Należy też pamiętać o wzro-
ście cen energii elektrycznej. 

-  Zakład energetyczny nie 
przesyła nam jeszcze więk-
szych faktur za prąd, ale na-
leży się niedługo spodziewać 
wzrostu cen o 12 procent – nie 
ukrywa prezes P. Piętka. - Jak 
to się przełoży na poszcze -
gólne mieszkania? Wydaję mi 
się, że podwyżka za prąd dla 
jednego mieszkania wyniesie 
na miesiąc mniej więcej 2 – 3 
złote. 

Czynsz wzrośnie również w 
mieszkaniach komunalnych. 

- Stawka bazowa czynszu w 
zasobie komunalnym od kwiet-
nia 2020 r. wzrośnie o wskaźnik 
inflacji (z października 2019 r.), 
czyli o 1,6 procent - z 3,51 zł do 
3,57 zł za metr kwadratowy. Np. 
czynsz za mieszkanie 40-metro-
we, który wynosi obecnie 140,40 
zł, od kwietnia wzrośnie do 
142,80 zł, czyli o 2,40 zł. Czynsz 
za  met r  k wad ratow y może 
być nieco niższy lub wyższy 
od stawki bazowej w zależno-
ści od standardu mieszkania, 
piętra itp. - informuje Izabela 
Dobrynin, rzecznik burmistrza 
Ozorkowa. 

Urząd tłumaczy, że podwyżka 
podyktowana jest inflacją. 

-  Zgo d n ie  z  Wie lole t n i m 
Programem Gospodarowania 
Mieszkaniowym Zasobem Ko-
munalnym, przyjętym uchwa-
łą w kwietniu 2017 r., czynsz w 
lokalach komunalnych wrasta 
co  r ok u  o  wsk a ź n i k  i n f l a -
c j i  z  roku poprzedzającego 
(np. w 2020 czynsz wzrasta o 

wskaźnik inflacji 
z roku 2019). Taki 
z api s  powoduje, 
że wzrosty opłat 
za czynsz w loka-
lach komunalnych 
są na bardzo nie-
wielkim poziomie, 
np. w 2020 r. (od 
k w i e t n i a )  p o d -
w yżk a  w y n ie s ie 
średnio 0,06 zł (6 
g ro sz y)  z a  me t r 
kwadratowy – do-
daje I. Dobrynin. 

Ob e c n ie  m i a s t o  p o s i ad a 
1021mieszkalnych lokali ko-
munalnych, w których mieszka 
ponad 2 tys. osób.

Podwyżek w tym roku nie 
unikniemy. Pociągnie je za sobą 
wzrost pensji minimalnej. Różni-
ce cen nimi spowodowane, choć 
powszechne, mogą nie być bar-
dzo duże. Z pewnością miesz-
kańcy, jak do tej pory, najbardziej 
odczuli wzrost opłat za śmieci. 

Od nowego roku o 10 proc. 
wzrosła akcyza na wyroby al-
koholowe i tytoniowe. Drożeją 
nie tylko wódka czy papierosy. 
Podwyżka akcyzy obejmuje też 
piwo, wino, wyroby winiarskie, 
wyroby tytoniowe, susz tyto-
niowy, jak również np. płyn do 
papierosów elektronicznych. 
Wzrosną także opłaty za prąd. 
Grubszy portfel trzeba też mieć, 
gdy wybieramy się na zakupy. 
Tak drogo w sklepach nie było 
od kilku lat. 

(stop) 

Życzenia świąteczno-
noworoczne, dzie-

lenie się opłatkiem, śpiewanie 
kolęd z kapelą “Ozorkowianie” 
i kabaretem „Wesoła Wdówka” 
oraz wspólne biesiadowanie wy-
pełniły Spotkanie Noworoczne 
Seniorów, zorganizowane przez 
Polski Związek Emerytów, Ren-
cistów i Inwalidów w Miejskim 
Ośrodku Kultury w Ozorkowie. 
Spotkanie, na które zaproszono 
m.in. burmistrza Jacka Sochę, 
było też okazją do podsumowania 
działań ozorkowskiego oddziału 

PZERiI w minionym roku i omó-
wienia planów na 2020 r. 

Noworoczne spotkanie seniorów

Czynsze w górę!
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Rozwiązanie krzyżówki z numeru 366: Co smakuje, to kosztuje.
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Oryginalne potrawy i porady kulinarne

ZuPA TAJSKA TOM yuM Z 
KREWETKAMI

Składniki:
4 szklanki bulionu warzywnego  
20 dag krewetek  
1/2 szklanki mleka kokosowego  
1/2 szklanki pomidorów krojo-
nych  
1/2 szklanki grzybów mun  
1/2 czerwonej papryki  
pasta tom yum:  
2 łyżki oleju  
1 mała cebula dymka  
1 ząbek czosnku  
2 łyżki sosu sojowego  
1 łyżeczka soku z cytryny  
1 łyżeczka cukru trzcinowego  

* Rozmawiają dwie plotkarki: 
- O Krysi nie można powiedzieć 
złego słowa... 
- To porozmawiajmy o kimś innym! 

* * * 
* Na pewnym wykładzie wykładowca 
mówi, że najczęściej żony zostawiają 
mężów alkoholików. A jeden gościu się pyta: 
- Panie profesorze! Ile trzeba wypić? 

* * *
* W bibliotece: 
- Czy mogę pożyczyć książkę pt. „Jak zostać milionerem” 
- oczywiście. Proszę.  
- Dziękuję. Chwileczkę, ale ona ma tylko połowę stron! 
- O co panu chodzi? Nie wystarczy panu pół miliona? 

* * * 
* - Spałeś ze swoją żoną przed ślubem? 
- Nie, a ty? 
- Spałem, ale sorry, wtedy jeszcze nie wiedziałem, że się 
z nią ożenisz... 

* * * 
* W nocy facet idzie przez cmentarz i napotyka innego 
faceta, mówi: 
- Zawsze boję się, chodzić po cmentarzu nocą. 
Nieznajomy odpowiada: 
- Też się bałem, kiedy żyłem. 

* * * 
* Po kilkumiesięcznej, namiętnej znajomości dziewczyna 
pyta swojego wybranka:  
- Znamy się już tak długo. Czy nie powinieneś przedsta-
wić mnie swojej rodzinie? 
- Jak sobie życzysz. Ale w tym tygodniu jest to niemoż-
liwe. Żona z dziećmi wyjechała do teściów. 

* * *
* Dlaczego Kowalski do domu nigdy nie przychodzi 
pijany? 
Bo go zawsze przyniosą!!! 

1 płaska łyżeczka trawy cytrynowej  
1/2 łyżeczki chili  
do podania świeża kolendra 

Etapy przygotowania:
Krewetki rozmroź. Oczyść z pance-
rzy i jelit. Grzyby mun zalej wrząt-
kiem i odstaw na 10 minut. Odcedź. 
Czerwoną paprykę pokrój w krótkie 
paski. W miseczce przygotuj pastę 
tom yum. Wymieszaj wszystkie 
składniki, aż powstanie jednolita 
pasta. W dużym garnku rozgrzej pa-
stę tom yum. Smaż na niej paprykę 
2-3 minuty, często mieszając. Dodaj 
krojone pomidory i smaż kolejne 2-3 
minuty. Wlej bulion warzywny i za-
gotuj. Zmniejsz ogień, wlej mleczko 
kokosowe, dodaj grzyby mun i gotuj 
pod przykryciem na średnim ogniu 
ok. 10 minut. Dodaj krewetki i gotuj 
2-3 minuty. Zupę podawaj w misecz-
kach udekorowaną świeżą kolendrą.

KuRCZAK TERIyAKI
Składniki:
50 dag piersi z kurczaka  
1/4 szklanki sosu sojowego  
2 łyżki octu ryżowego  
2 łyżki miodu  

2 ząbki czosnku  
2 cm świeżego imbiru  
1 łyżka oliwy z oliwek  
sól  
świeżo mielony kolorowy pieprz  
do podania ryż i posiekany szczy-
pior  
Etapy przygotowania:
Ryż ugotuj w osolonej wodzie. 
Odcedź i odstaw. Kurczaka umyj i 
osusz. Usuń błonki. Pokrój w kost-
kę. Czosnek i imbir przeciśnij przez 
praskę. Sos sojowy połącz z octem 
ryżowym i miodem. Dodaj imbir i 
czosnek. Wymieszaj, aby składniki 
się ze sobą połączyły. Na patelni 
rozgrzej oliwę i smaż na niej kurcza-
ka, aż mięso całkowicie zmieni kolor. 

Wlej sos i wymieszaj. Zmniejsz ogień 
i duś pod przykryciem ok. 15 minut. 
Zdejmij przykrycie i gotuj jeszcze 5 
minut, mieszając od czasu do czasu. 
Podawaj od razu na gorąco posypa-
ne szczypiorem i z ryżem.

SERNIK STRACIATELLA 
BEZ PIECZENIA

Składniki:
spód:  
20 dag herbatników  
10 dag masła  
masa serowa:  
1 kg twarogu na sernik (w wiader-
ku)  
1 szklanka cukru  
5 dag gorzkiej czekolady (1/2 
tabliczki)  
2 dag żelatyny + 3 łyżki wrzątku  
do podania cukier puder 

Etapy przygotowania:
Masło roztop w rondelku. Herbat-
niki zmiel. Dodaj masło i wymieszaj. 
Powstałą masą herbatnikową rów-
nomiernie wyłóż dno tortownicy. 
Wstaw do lodówki. Żelatynę zalej 
wrzątkiem, wymieszaj i odstaw, aby 
ostygła. Czekoladę zetrzyj na tarce 

lub bardzo drobno posiekaj. Twa-
róg przełóż do dużej miski. Dodaj 
cukier i zmiksuj. Cały czas miksu-
jąc, delikatnie wlej żelatynę. Mik-
suj minutę. Dodaj startą czekoladę 
i zmiksuj na niskich obrotach do 
połączenia składników. Masę se-
rową przełóż herbatnikowy spód. 
Wierzch wyrównaj łyżką lub szpa-
tułą. Sernik wstaw do lodówki na 
3-4 godziny. Podawaj posypany 
cukrem pudrem.
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Maturzyści z ZSP nr 1 
wspaniale bawili się na 
swoim balu studniówkowym. 
Rozpoczął się tradycyjnym 
polonezem, później 
maturzyści zaprezentowali 
program artystyczny. Po 
części oficjalnej nadszedł 
czas na zabawę do białego 
rana.

Studniówka Zespołu Szkół 
Ponadpodstawowych nr 1 w Łęczycy

Zdjęcia Weronika Graczyk
Studio fotograficzne Sebastian Graczyk

Tel.: 605-422-003
e-mail: sebagraczyk@wp.pl

Łęczyca, ul. Ozorkowskie Przedmieście 10A/1
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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

Co to za tajemnica 
kryje się za białą fo-

lią, którą oblepione zostały szy-
by jednego ze sklepów przy ul. 
Kupieckiej? - zachodzą w głowę 
nasi czytelnicy. Oryginalny punkt 
rzeczywiście może wzbudzać za-
interesowanie. 

Kilka dni temu redakcja została 
poinformowana o byłym sklepie 

Ozorków 

Ozorków 

Tajemnica na Kupieckiej

Punkt z białymi szybami wzbudza zainteresowanie

Kamery obserwują potencjalnych 
klientów

działa 24 godziny na dobę i do środka 
wpuszczani są tylko sporadyczni 
klienci.

Co na to policja? O komentarz 
poprosiliśmy w biurze prasowym 
zgierskiej komendy. 

- Ozorkowscy policjanci, póki co, 
nie otrzymali żadnych niepokojących 
sygnałów dotyczących tego miejsca – 
poinformowała podkom. Magdalena 
Nowacka. 

(stop)

Nasz reporter nie został 
wpuszczony do środka

upadłej mleczarni, który obecnie 
jest wykorzystywany w nietypowy 
sposób. 

- Przecież bardzo podejrzane jest 
to, że ten sklep został w ten sposób 
zamaskowany – usłyszeliśmy w re-
dakcyjnej słuchawce od Kazimierza 
M. (nazwisko do wiadomości red.). - 
Nic nie widać, co jest w środku. Nad 
drzwiami jest zainstalowana kamera, 
są jeszcze dwie nad sklepową witry-
ną. Z tego co zauważyłem, to nie są 
wpuszczani przypadkowi klienci. 
Trzeba zadzwonić i najwidoczniej 
ten, kto obserwuje, wpuszcza tylko 
znajomych. 

Nasz czytelnik w tej sprawie udał 
się do komisariatu policji. Nie zastał 
komendanta.

- To jest na tyle poważna sprawa, że 
postanowiłem porozmawiać z szefem 
ozorkowskiej policji. Na pewno będę 
jeszcze próbował się z nim spotkać. 
Podejrzewam, że w tym punkcie 
prowadzony może być nielegalny 

salon z grami hazar-
dowymi. Być może 
sprzedawane są 
tam również 
narkotyki. 

Sprawdzi-
l i ś my,  ż e 
do punktu 
faktycznie 
trudno jest 
się dostać. 
Drzwi były 
zamknięte, na 
dzwonek nikt 
nie zareago-
wał. 

R e p o r t e r 
próbował porozmawiać o „białym 
sklepie” w sąsiednich placówkach. 
Niestety, sprzedawczynie były ma-
łomówne.

- Ja tam nic nie wiem – usłyszeliśmy 
w pobliskim sklepie. 

W drugim potwierdzona została 
jedynie informacja o tym, że punkt 

W Ozorkowie (i nie 
tylko) wciąż możemy 

zobaczyć plakaty i banery wybor-
cze, choć swoich przedstawicieli do 
Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej wy-
braliśmy w październiku. Większość 
z materiałów powinna zostać zdjęta 
do 30 dni po wyborach. Okazuje 
się, że część plakatów wisi jednak 
zgodnie z prawem. 

Za wszelkie plakaty, afisze czy ba-
nery, które zostały wprowadzone do 
przestrzeni publicznej w okresie kam-
panii, odpowiadają komitety wyborcze 
i zgodnie z prawem mają obowiązek je 

usunąć. Kodeks wyborczy przewiduje 
na to 30 dni od daty przeprowadze-
nia wyborów. Ponieważ tegoroczne 
wybory parlamentarne odbyły się 13 
października, plakaty i banery po-
winny zostać usunięte do 12 listopada. 
Kosztem usunięcia pozostawionych 
plakatów wyborczych jest obciążany, 
odpowiadający za nie komitet. Wcze-
śniej komitet wyborczy może zostać 
upomniany i wezwany do usunięcia 
plakatów, a także ukarany mandatem 
w wysokości do 500 złotych. 

Prawo przewiduje, że z wyżej wy-
mienionego obowiązku zwolnione 

są te plakaty, hasła czy instalacje (np. 
bilbordy), które znajdują się na prywat-
nych posesjach. W praktyce oznacza to, 
że mogą wisieć w tym miejsce nawet 
do następnych wyborów, a kwestie 
ich zdjęcia zawarte są w umowie 
między komitetem wyborczym a 
właścicielem działki lub pośredni-
kiem zarządzającym reklamą. W 
pewnych sytuacjach interweniować 
może policja, jeśli np. baner zagraża 
bezpieczeństwu ludzi lub mienia, 
przykładowo ogranicza widoczność 
przy drodze, na skrzyżowaniu, grozi 
przewróceniem.

BaNEry wCIąż wISzą 
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Ozorkowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
95-035 Ozorków ul. Żwirki 30

tel.: 42 277-14-00, fax: 42 277-14-01
www.opkspzoo.eu    e-mail: opk@opkspzoo.eu

OPK przyjazne środowisku
Ozorków chodzi z nami czystymi ulicami

1 stycznia 2020 r. wszedł w życie obowiązek selektywnej zbiór-
ki odpadów ulegających biodegradacji (kuchennych) zgodnie z 
ustawą z dn. 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach dz.u. 2019 poz. 2010.Bioodpady dzielimy na bioodpady 
zielone i bioodpady kuchenne. Dotychczasowy system  zakładał 
segregacje bioodpadów zielonych, przeznaczonych do kompo-
stowania. Pozostałe bioodpady były wrzucane do pojemnika na 
odpady zmieszane. Nowelizacja przepisów zobowiązuje gminę i 
mieszkańców do wydzielenia ze strumienia zmieszanych odpadów 
całej frakcji bioodpadów.

W domkach i blokach

Zbiórka nowej frakcji odpadów ( BIO odpady-kuchenne) jest reali-
zowana w dwojaki sposób:
•  W zabudowie jednorodzinnej -  do zbiórki bioodpadów służą worki 

koloru brązowego, które zapewni OPK Sp. z o.o. Częstotliwość 
odbioru bioodpadów – 1 raz na dwa tygodnie. 

•  W zabudowie wielorodzinnej – do zbiórki bioodpadów służą 
pojemniki, które zapewnią zarządcy nieruchomości (zarząd 
spółdzielni, i zarządy wspólnot mieszkaniowych). Częstotliwość 
odbioru bioodpadów – 1 raz w tygodniu.

Zachęcamy wszystkich do kompostowania bioodpadów we 
własnym zakresie. Kompost taki bardzo dobrze użyźnia glebę, a 
mniejsza ilość oddanych bioodpadów wpływa na obniżenie kosz-
tów gospodarki odpadami i późniejsze opłaty.

WRZUCAMY:
• odpady spożywcze i kuchenne
• obierki z owoców i warzyw
• przeterminowane owoce i warzywa
• resztki produktów żywnościowych pochodzenia roślinnego
• stary chleb
• skorupki jaj

NIE WRZUCAMY:
• resztek mięsa i kości
• surowego mięsa
• kości zwierząt
• padliny zwierząt
• odchodów zwierząt
• drewna
• piasku i kamieni
• popiołu z systemów grzewczych
• oleju jadalnego
• leków
• skoszonej trawy i liści
• chwastów, kwiatów
• drobnych gałęzi drzew i krzewów
• trocin i kory drzew
• choinek świątecznych
• innych odpadów komunalnych

BIOODPADY - KUCHENNE
POJEMNIK / WOREK BRĄZOWY

Uchwała Rady Miejskiej w Ozorkowie nr XX/126/19 z dnia 28 listopada 2019 r.

uWAGA! Do pojemników i worków 
przeznaczonych do zbiórki bioodpadów 

nie wrzucamy odpadów w torebkach 
foliowych, opakowaniach itp.

SEGREGACJA 
- NIC TRuDNEGO,
ZRÓB DLA ŚWIATA 

COŚ DOBREGO
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Nowy obiekt noclegowy w unie-
jowie Hotel Termalny uniejów, 
położony tuż przy plaży nad rzeką 
Wartą, został oficjalnie otwarty.

W kameralnym otwarciu popro-
wadzonym przez menagera obiektu 
– Dawida Krakowskiego uczestni-
czyli: właściciele obiektu – państwo 
Szafarzowie, przedstawiciele samo-
rządu – burmistrz Uniejowa –  Józef 
Kaczmarek i przewodniczący wraz z 
radnymi Rady Miejskiej w Uniejowie, 
księża parafii Uniejów, reprezentanci 
firm, stowarzyszeń i mediów.

P. Emilia Szafarz opowiedziała 
historię skąd zrodził się pomysł 
na kupienie funkcjonującej wtedy 
restauracji pod nazwą „Termalna”, 
wybudowanej przez gminę Uniejów 
i zarządzanej przez Spółkę „Termy 
Uniejów”.

– W pewnym momencie nasze-
go życia przyjechałyśmy z córką 
na obiad niedzielny do zamku i 
zobaczyłyśmy na restauracji, która 
istniała wtedy ogłoszenie, że jest do 
sprzedania. Wydawało nam się, że 
zakup restauracji jest tak szalonym 
biznesem, że innego nie można sobie 
wymarzyć. Całe popołudnie, wieczór 
i noc miałyśmy wizje najróżniejsze. 
Zadzwoniłam w poniedziałek do 
Urzędu Miasta i pan burmistrz po-
twierdził, że restauracja jest oczywi-
ście do sprzedania. Zapoznaliśmy się 
z ofertą, przystąpiliśmy do przetargu 
i tak się nasze losy potoczyły… Z cza-
sem okazało się, że nie jest to biznes 
wystarczający, dlatego postanowili-

śmy, że pobudujemy hotel. Cieszymy 
się bardzo. Cała nasza rodzina jest 
zaangażowana w ten biznes. Robimy 
to z ogromnym sercem i chwilami 
wydaje nam się, że nie pokonamy 
czegoś, ale to nieprawda, ponieważ 
siły mamy dużo. Chcemy tutaj być, 
być widoczni i czuć się mieszkańcami 
Uniejowa. 

Podczas otwarcia głos zabrał wło-
darz Uniejowa, który opowiedział o 
pierwszej inwestycji, która powstała 
w tym miejscu:

– Ta pierwsza inwestycja gminna 
spowodowana była tym, że w tym 
miejscu stała „Pizza z Pieca”, drew-
niany, mały baraczek, bezpośrednio 
przy plaży. Gminie zależało na tym, 
aby ten teren uporządkować, a że 
nie można było otrzymać środków 
na inne działalności, podjęliśmy się 
takiej nietypowej jak na gminę, czyli 
budowy restauracji. Nie jesteśmy 
powołani do prowadzenia działal-
ności gospodarczej. Był to wymóg 
chwili, bo można było otrzymać 
dofinansowanie i dobrze tą działkę 
zagospodarować. W ten sposób 
narodził się pomysł tego pierwszego 
obiektu, który państwo nabyliście, 
za co serdecznie dziękuję. Gdyby nie 
firma, która przyszła aż z gór z Pod-
karpacia i zgodziła się za tamtą cenę 
wybudować tą pierwszą inwestycję, 
bo wszyscy tutaj stawiali dużo wyż-
sze warunki, nie powstała by ona. 
Cena zakupu przez państwa inwe-
stycji była wysoka, ale miejsce za to 
wyjątkowe, jak w Sopocie przy molo. 

Przetarg na przebudowę kładki i 
zagospodarowanie skweru przy 
ul. Tureckiej został rozstrzygnię-
ty, o czym pisaliśmy w artykule 
„Skwer i kładka mają już swoich 
wykonawców”. Gmina zawarła 
już umowy z wykonawcami, a to 
oznacza okresowe zamknięcie 
kładki na czas prowadzenia prac 
remontowych.

Zgodnie z wyznaczonym termi-
nem realizacji inwestycji (do czerw-
ca br.), konieczne jest jak najszybsze 
rozpoczęcie prac, tym bardziej, że 
warunki pogodowe są wyjątkowo 
– jak na tę porę roku – sprzyjają-
ce. W związku z tym, podjęto 
decyzję, aby już od początku 
przyszłego miesiąca rozpocząć 
remont kładki. Na czas trwania 
całego remontu kładka będzie 
wyłączona z użytkowania, a je-
dyną przeprawą na drugą stronę 
rzeki będzie most. Utrudnienia 
będą kłopotliwe szczególnie dla 

Zabawa sylwestrowa, którą u 
schyłku minionego roku 2019 
mieszkańcy Kuczek zorganizo-
wali w miejscowej strażnicy, była 
pierwszą imprezą zaaranżowaną w 
wyremontowanej sali. O inwestycji, 
która tchnęła w strażacki budynek 
drugie życie, opowiedział sołtys 
miejscowości, Marek Pajor.

Początek generalnego remontu 
wnętrza budynku sięga wczesnej 
wiosny ubiegłego roku. 

Dzięki dofinansowaniu z gminy 
przebudowano kuchnię, wydzielono 
2 pomieszczenia sanitarne, wyrów-
nano tynki, położono gładź, nowe 
płytki na podłodze oraz ścianach, 
docieplono stropy, wykonano nowe 
sufity i oświetlenie.

- Chociaż lista wykonanych 
wtedy prac jest całkiem obszerna, 
to jeszcze wiele pozostało do zro-
bienia – mówi sołtys Marek Pajor. 
– Ale dzięki pomocy pana burmi-
strza oraz ofiarności sponsorów, a 
także wykorzystując nasze środki 
sołeckie i środki własne straży, 
najpotrzebniejsze sprzęty i wypo-
sażenie udało nam się szczęśliwie 
skompletować.

Za pieniądze z dofinansowania od 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji, które w minionym 
roku otrzymały wszystkie jednostki, 
zakupiono 6 grzejników elektrycz-
nych. 5 z nich zamontowano na 
głównej Sali, natomiast szósty, nieco 
mniejszy – w kuchni. Grzejniki są 
uruchamiane w razie potrzeby, w dni 
zaplanowanych zebrań czy imprez, 
ponadto, załączają się automatycznie, 
jeżeli temperatura na zewnątrz spada 
poniżej 7 stopni Celsjusza. Z pozo-

stałych środków z kwoty 5 tysięcy, 
strażacy uzupełnili umundurowanie 
pocztu sztandarowego, zakupem 5 
sztuk kurtek.

Ze środków własnych oraz fun-
duszu integracyjnego sołectwa, 
druhowie w Kuczkach zakupili 4 
pary drzwi sosnowych z szerokimi 
ościeżnicami – 2 skrzydła do toalet i 
po jednym do kuchni oraz do garażu, 
parapety, zlew do kuchni oraz kom-
plet krzeseł.

Wyposażenie do dwóch łazienek z 
toaletą, czyli 2 kompakty WC, 2 umy-
walki oraz pisuar, o łącznej wartości 
ponad 2 tys. zł, zasponsorowała firma 
Geberit z Koła.

Również oświetlenie zewnętrzne 
strażnicy pochodzi od sponsora – 
właściciela hurtowni elektrycznej 
ze Zgierza, p. Rafała Pajora. Zestaw 
firan na wszystkie okna do głównej 
sali ufundowała p. Katarzyna Pa-
cholczyk.

- Jesteśmy ogromnie wdzięcz-
ni wszystkim darczyńcom oraz 
sponsorom, a także panu burmi-

strzowi Kaczmarkowi, bez których 
zakończenie remontu w tak krót-
kim czasie praktycznie nie byłoby 
możliwe – komentuje Damian Nita, 
prezes jednostki OSP. – O ile część 
prac druhowie i mieszkańcy mogą 
wykonać we własnym zakresie, 
żeby nieco obniżyć koszty, to zakup 
materiałów oraz sprzętów do wy-
posażenia sali, bez pieniędzy byłby 
najzwyczajniej niemożliwy.

Remontu doczekało się nie tylko 
wnętrze strażnicy, ale także garaż 
dla strażackiego Forda Transita, który 
zyskał nowe wrota. Druhowie zbili 
wewnątrz również masywny regał, 
który służy do przechowywania 
umundurowania i sprzętu strażac-
kiego. Jeżeli chodzi o dalsze plany 
inwestycyjne druhów z Kuczek, to 
z pewnością „marzy” im się docie-
plenie budynku z zewnątrz, bo to 
umożliwi znacznie niższe zużycie 
energii przez grzejniki elektryczne, a 
przy łagodnych zimach, jak tegorocz-
na, może nawet wykluczyć potrzebę 
dogrzewania sali. 
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Czasowe zamknięcie 
kładki od 1 lutego

osób pracujących w strefie uzdro-
wiskowej, 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 
następujące prace: naprawa ist-
niejących podpór, zabezpieczenie 

antykorozyjne belek, wykonanie 
nawierzchni z żywicy epoksydowej 
i poliuretanowej oraz wykonanie 
balustrad z wypełnieniem szkla-
nym.

Inwestycja jest realizowana w 
ramach projektu „Budowa in-
frastruktury turystycznej oraz 
zagospodarowanie terenu wzdłuż 
rzeki Warty w Uniejowie” i jest 
jego pierwszym etapem. Projekt jest 
współfinansowany przez Unię Eu-
ropejską z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego.

Hotel Termalny Uniejów 
oficjalnie otwarty

zupełnie nowa strażnica OSP w Kuczkach
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W miejscowości 
Stanisławów na 

terenie gminy uniejów, kierujący 
(trzeźwy) pojazdem osobowym 
marki ford nie dostosował pręd-
kości i techniki jazdy do warun-
ków panujących na drodze. Z 
ustaleń policjantów wynika, że 
26-letni kierowca stracił pano-
wanie nad samochodem, wjechał 
do przydrożnego rowu, następnie 
pojazd dachował. W efekcie koń-
cowym osobówka zatrzymała się 
w polu. Na miejscu pracowały 
służby ratunkowe. 26 - latek 
został przewieziony do szpitala.

Lokatorzy, którzy 
nie mają samocho-

dów, denerwują się na zmotory-
zowanych sąsiadów parkujących 
na osiedlowych trawnikach. Do 
takich sytuacji dochodzi na te-
renie całego miasta. Ostatnio 
jednak problem nasilił się przed 
jednym z budynków TBS-u. 

- Proszę spojrzeć, ile aut parkuje 
na trawniku. Przecież to skandal 
– zżyma się jedna z lokatorek. - Ja 
rozumiem, że być może jest za 
mało miejsca na parkingu, ale jakieś 
zasady powinny obowiązywać. 
Kierowcy parkujący na terenach 

zielonych za nic mają przepisy i 
innych mieszkańców, dla których 
ekologia jest ważna. 

Rzeczywiście, pod blokiem TBS 
przy ul. Przyszłość – od strony 
parkingu – zauważyliśmy kilka 
samochodów zaparkowanych na 
trawniku. 

- Problem niewątpliwie jest, zresz-
tą podobnie jak w innych miastach 
w Polsce. Jest coraz więcej aut, a 
miejsc parkingowych nie przyby-
wa. Pragnę zauważyć, że odkąd 
zostałem prezesem, to jedną z 
pierwszych moich decyzji było wy-
wieszenie tabliczek informujących o 
zakazie parkowania na zieleńcach. 
Temat jest dla niektórych na tyle 
drażliwy, że doszło nawet do spale-
nia jednej z takich tabliczek – mówi 
Przemysław Jaszczak, prezes TBS 
w Poddębicach. - Wiem, że loka-
torzy dzwonią na policję i proszą 
o interwencję w sprawie tych aut 
parkujących na trawnikach. 

Jak widać, policyjne interwencje, 
niestety, na niewiele się zdają. Roz-

W miejscowości Wola Przedmiej-
ska na terenie gminy uniejów 
na drodze wojewódzkiej nr 469, 
doszło do zdarzenia drogowego 
w rejonie skrzyżowania. Pojazd 
osobowy zderzył się z zespołem 
pojazdów (traktor z przyczepa-
mi). Pasażerka samochodu trafiła 
do szpitala. Kierowcy byli trzeźwi. 

Co dalej w sprawie 
Dariusza Szewczy-

ka, który po korzystnym dla niego 
wyroku sądowym nadal pracuje w 
Centrum Aktywizacji Zawodowej 
PuP w Poddębicach? Wiadomo, że 
lokalny samorząd miejski będzie 
już niedługo rozpatrywał wniosek 
z urzędu pracy o zmianę warunków 
pracy i płacy. Były dyrektor pośred-
niaka, który jest radnym, liczy na to, 
że radni nie poprą wniosku i tym 
samym powrót na dyrektorskie 
stanowisko będzie łatwiejsze. Z 
kolei obecna dyrektor PuP uważa, 
że wcale nie jest pewne, iż samorząd 
poprze radnego PSL. 

Jest jasne, że dla dyrekcji urzędu pra-
cy zgoda samorządu na zmianę Dariu-
szowi Szewczykowi warunków pracy i 
płacy byłaby na rękę. Takie rozwiązanie 
oznaczałoby, że radni rozumieją trudną 
sytuację w jakiej jest obecnie Powia-
towy Urząd Pracy. Radny Szewczyk, 
choć nie jest dyrektorem, nadal pobiera 
jednak dyrektorską pensję. 

- W dużym skrócie mówiąc, sąd 
uznał, że pozbawienie mnie stanowi-
ska p.o. dyrektora PUP odbyło się z 
naruszeniem przepisów. Dlatego nadal 
mam wypłacaną pensję dyrektora, 
choć pracuję w Centrum Aktywizacji 
Zawodowej. Mam nadzieję, że podczas 
sesji radni nie poprą wniosku z urzędu 

pracy dot. zmiany moich warunków 
pracy i płacy. Zdaję sobie oczywiście 
sprawę, że sytuacja jest skomplikowa-
na. Ale przecież to nie ja jestem temu 
winny – usłyszeliśmy od Dariusza 
Szewczyka. 

Urszula Patora, dyrektor PUP w 
Poddębicach, tłumaczy, że nie ma 
możliwości prawnej przywrócenia D. 
Szewczyka na stanowisko p.o. dyrek-
tora, ponieważ  takiego stanowiska nie 
ma w strukturze organizacyjnej  PUP, 
a ponadto zarząd powiatu w Poddębi-
cach nie wyraził zgody na utworzenie 
nowego stanowiska w sytuacji, gdy 
zgodnie z przepisami powołany został 
dyrektor. 
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Nowy sprzęt dla Powiatu Poddębickiego
Powiat Poddębicki zakupił 
sprzęt w ramach środków z 
Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Łodzi.

Pow i at  Po ddę b i c k i  p o d 
koniec ub. roku wzbogaci ł 
się o nowy sprzęt zakupiony 
w ramach umowy z WFOŚi-
GW w Łodzi.  Zadan ie pn. 
„Zakup sprzętu na potrzeby 
utrzymania terenów zieleni 
na obszarze Powiatu Poddę-
bickiego” zostało dof inan-
sowanie w formie pożyczki 
w wysokości 642.880,00 zł. 
Całkowita wartość zadania 
to 758 800,00 zł. 

W ra m ach zada n ia  za ku-
piono: ciągnik rolniczy wraz 
z potrzebnym osprzętem t j. 
głowicą do koszen ia t raw i 
zakrzaczeń kosiarką bijakową, 
ramieniem hydraulicznym i 
ładowaczem; koparko-łado -
warkę; dwie kosy spalinowe i 
dwie piły spalinowe. 

- Zakupiony sprzęt umożliwi 
ut rzymanie odpowiedniego 
stanu terenów zieleni, a tak-
że zdecydowanie skróci czas 
t r wan ia prac związanych z 
wykaszaniem poboczy – mówi 
Wicestarosta Poddębicki  Piotr 
Majer. 

- Realizacja robót utrzyma-

niowych nie będzie uzależnio-
na jak dotychczas od możliwo-
ści wynajmu sprzętu. Prace nie 
będą już zlecane firmom ze-
wnętrznym, co zdecydowanie 
obniży koszty ich wykonania 
– dodaje Starosta Poddębicki 
Małgorzata Komajda.

Powiat będzie miał możli-
wość wystąpienia o częściowe 
umorzenie przez WFOŚiGW 
zaciągniętej pożyczki.

Problem z radnym
Poddębice 

Poddębice 

Gm. uniejów 

- Pełnienie obowiązków  dyrektora 
urzędu pracy w Poddębicach powie-
rzone zostało D. Szewczykowi na czas 
określony  do czasu  ogłoszenia konkur-
su i powołania wybranego w wyniku 
przeprowadzonego naboru dyrektora. 
W wyniku przeprowadzonego na-
boru w dn. 11 marca 2019 r. zostałam 
powołana na stanowisko dyrektora. 

Pan Szewczyk nie przystąpił do kon-
kursu – mówi szefowa poddębickiego 
pośredniaka. 

Zapytaliśmy dyrektor urzędu pra-
cy o pensję, jaką obecnie pobiera D. 
Szewczyk oraz wniosek skierowany 
do gminnego samorządu. 

Czekamy na odpowiedź.
(ps)

Brak miejsc parkingowych 

Auta stoją na trawniku 

mowy dyscyplinujące kierowców 
do odpowiedniego zachowania 
funkcjonariusze powinni raczej 
zamienić na poważniejsze sankcje. 
Warto przypomnieć przepis Ko-
deksu Wykroczeń. Zgodnie z Art. 
144. § 1.:

„Kto na terenach przeznaczonych 
do użytku publicznego niszczy lub 
uszkadza roślinność albo depcze 
trawnik lub zieleniec lub też do-
puszcza do niszczenia ich przez 
zwierzęta znajdujące się pod jego 
nadzorem, podlega karze grzywny 
do 1 000 złotych albo karze nagany”.

(ps)

26-latek trafił 
do szpitala 

Groźny wypadek pod 
Uniejowem 
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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

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, 
609-097-973

Operator wózka widłowego
Wykształcenie zasadnicze 
zawodowe, umiejętność obsługi 
wózka widłowego, uprawnienia na 
wózki widłowe UDT
Ceva Logistics Poland sp. z o.o.
Ul. Łowicka 33
99-120 Piątek
Tel: 507-718-246

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

Wydział Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Ozorkowie uprzejmie informuje, iż na podstawie uchwały Nr XXXV/298/12 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 29 
listopada 2012 roku w sprawie ustanowienia i przyznawania dorocznych Nagród i Wyróżnień za Działalność Kulturalną za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, 
upowszechniania i ochrony kultury, ustanowiono zasady przyznawania dorocznych Nagród i Wyróżnień za Działalność Kulturalną za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, 
upowszechniania i ochrony kultury. 
Zgodnie z postanowieniami powyższej uchwały Nagrody i Wyróżnienia za Działalność Kulturalną, mogą być przyznawane osobom fizycznym, stale zamieszkałym na terenie Gminy Miasto 
Ozorków lub osobom prawnym, a także innym podmiotom mającym siedzibę na terenie Gminy Miasto Ozorków, na podstawie oceny całokształtu działalności lub osiągnięć   o istotnym 
znaczeniu. 
Nagrody i Wyróżnienia są przyznawane za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury, w tym twórczości artystycznej, popularyzacji i upowszechniania kultury, organizowania działalności 
kulturalnej, z wyjątkiem osiągnięć realizowanych przez osobę fizyczną w ramach umowy o pracę.
Ta sama osoba fizyczna lub ten sam podmiot może otrzymać Nagrodę/Wyróżnienie tylko jeden raz za osiągnięcia dokonane w danym roku kalendarzowym.
Nagrodę stanowi nagroda pieniężna łącznie z dyplomem okolicznościowym. Wyróżnienie stanowi puchar lub statuetka łącznie z dyplomem okolicznościowym.
Kandydatów do Nagrody mogą zgłaszać: Burmistrz Miasta Ozorkowa, Przewodniczący Rady Miejskiej w Ozorkowie, działające na terenie Gminy Miasto Ozorków stowarzyszenia, instytu-
cje i podmioty zajmujące się organizowaniem i prowadzeniem działalności kulturalnej oraz mieszkańcy Gminy Miasto Ozorków, przy czym zgłoszenie mieszkańców musi być podpisane, 
przez co najmniej 25 mieszkańców.
Zgłoszenie kandydatury do Nagrody następuje w drodze złożenia Wniosku o przyznanie Nagrody/Wyróżnienia za Działalność Kulturalną za osiągnięcia w dziedzinie twórczości 
artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury na formularzu stanowiącym załącznik Nr 1 do powyższej uchwały. Druk formularza wniosku można pobrać na stronie internetowej 
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ozorkowie pod adresem www.ozorkow.bip.net.pl lub otrzymać w Wydziale Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego 
w Ozorkowie przy ulicy Listopadowej 16.
Zgłoszeń do Nagrody/Wyróżnienia za osiągnięcia w roku 2019 można dokonywać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Ozorkowie przy ul. Wigury 1 do dnia 31 stycznia 2020 r.
Złożone wnioski podlegają rozpatrzeniu i zaopiniowaniu przez Komisję ds. Nagród i Wyróżnień za Działalność Kulturalną za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszech-
niania i ochrony kultury. Komisja zobowiązana jest ocenić zgłoszone kandydatury i podjąć decyzję w sprawie przyznania Nagród/Wyróżnień najpóźniej do dnia 31 marca 2020 roku. Brak 
decyzji w tym terminie jest równoznaczny z nieprzyznaniem żadnej Nagrody lub Wyróżnienia w roku 2019. Komisja może nie przyznać żadnej Nagrody lub Wyróżnienia, jeśli uzna, że 
żadna ze zgłoszonych kandydatur nie zasługuje na Nagrodę lub Wyróżnienie.
Nagrody i Wyróżnienia przyznane przez Komisję ds. Nagród i Wyróżnień za Działalność Kulturalną, zostaną wręczone przez Burmistrza Miasta Ozorkowa i Przewodniczącego Rady Miejskiej 
w Ozorkowie podczas sesji Rady Miejskiej w Ozorkowie.

OgŁOsZeNie

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 3,8 ha ziemi w Jaro-
chówku. Dzierżawa 6,2 ha. Tel.: 

721-146-834

Sprzedam dwie betoniarki małą 
i średnią. Tel.: 698-594-778

Kupię skrzynki po piwie i napo-

jach, dojadę, 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 – sprzedam. 
Tel.: 500-336-322

Poszukuję pokoju do wynajęcia 
w Łęczycy, płatne z góry. 

Tel.: 502-851-180

Sprzedam hak holowniczy, uciąg 
1400 kg - atest, homologacja. 

Tel.: 500-336-322

Garaż 16,5 m² murowany w 
centrum Ozorkowa, własność 

notarialna – sprzedam. 
Tel.: 500-336-322
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Kupon na bezpłatne ogłoszenie
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Cytologia to podstawowe badanie 
profilaktyczne w kierunku raka 
szyjki macicy. Jednak cytologia jest 
wykonywana nie tylko w celu wcze-
snego wykrycia ewentualnych zmian 
nowotworowych. 

Cytologia - jak się przygotować 
do badania?

Wymazu z szyjki macicy nie pobiera 
się w czasie miesiączki. Na cytologię 
najlepiej zgłaszaj się między czwartym 
dniem po miesiączce a czwartym 
dniem poprzedzającym kolejną.

Odczekaj też choć dwa dni, jeśli 
stosowałaś jakiekolwiek środki dopo-
chwowe (np. lecznicze, antykoncepcyj-
ne) lub irygacje.

Warto również wiedzieć, że przed 
badaniem cytologicznym nie można 

współżyć.
Poza tym nie należy poddawać się 

badaniu ginekologicznemu w ciągu 
24 godzin przed planowaną cytologią.

W przypadku infekcji intymnej 
(mogą o tym świadczyć upławy, swę-
dzenie, pieczenie) badanie lepiej zrobić 
po wyleczeniu schorzenia, ponieważ z 
powodu istniejącego stanu zapalnego 
pobrany przez ginekologa wymaz 
może nie nadawać się do oceny.

Cytologia - kiedy zrobić ją 
pierwszy raz?

Pierwszy raz powinnyśmy wyko-
nać cytologię w wieku 20-25 lat lub 
wkrótce po rozpoczęciu życia płcio-
wego (najpóźniej 3 lata po rozpoczęciu 
współżycia).

Wiedza o właściwościach proz-
drowotnych siemienia lnianego 
jest dosyć powszechna. W tych 
niewielkich brązowych nasionach 
lnu skrywa się ogromny potencjał 
dietetyczny. Można je wykorzy-
stać nie tylko jako uzupełnienie 
jadłospisu, ale też w profilaktyce 
różnych schorzeń lub wspomaga-
jąco w ich leczeniu. 

Jak jeść siemię lniane? 

Siemię lniane można jeść na róż-
ne sposoby. Składniki odżywcze 
zawarte w ziarnach lnu są obecne 
w różnych formach tego produktu. 
Do wyboru mamy całe ziarna lnu, 
sproszkowane siemię lniane lub 
uzyskany z siemienia olej lniany.

Siemię lniane świetnie spraw-
dza się jako posypka do kanapek, 
dodatek do sałatek, zup i innych 
potraw. Wystarczy lekko podgrzać 
ziarenka na suchej patelni tak, jak 
pestki słonecznika czy dyni, i do-
dać do ulubionej sałatki owocowej, 
warzywnej lub innego dania. Inna 
propozycja wykorzystania ziaren 
lnu to wypiek chleba z siemieniem 
lnianym. Z siemienia można rów-
nież sporządzić kisiel. Jest to dobry 
sposób na pokonanie biegunki i 
łagodzenie objawów choroby wrzo-

dowej, ponieważ kisiel z siemienia 
dzięki kleistej konsystencji chroni 
śluzówkę przewodu pokarmowego. 

Ważne 

Siemię lniane w formie nieprze-
tworzonych nasion zawiera najwięcej 
witamin i składników odżywczych, 
jednak ich większą przyswajalność 
obserwuje się w przypadku zmielo-
nych nasion oraz oleju lnianego. Ob-
róbka termiczna i mielenie sprzyjają 
przebieganiu procesów utleniania 
witamin. Z tego względu najlepiej 
mielić siemię lniane w domu, bezpo-
średnio przed użyciem. 

Jak pić siemię lniane? 

Siemię lniane można dodać do 
jadłospisu nie tylko jako dodatek 
do jedzenia. Aby wypić siemię 
lniane, nasiona należy najpierw 
zmielić w młynku do kawy lub 
kupić już sproszkowane nasiona. 
Taki proszek można dodawać 
do koktajl i warzywnych lub 
owocowych, by wzbogacać je 
w dodatkowe porcje witamin 
i minerałów. Alternatywnym 
sposobem na picie siemienia 
lnianego jest przygotowanie 
prostego napoju na bazie nasion 
lnu z dodatkiem wody.

Zioła moczopędne pobudzają 
wydzielanie moczu, oczyszczają 
organizm z toksyn, działają przeci-
wobrzękowo, pomagają również w 
leczeniu chorób układu moczowe-
go. Które zioła mają dowiedzione 
działanie moczopędne?

Zioła moczopędne: 
na co pomagają

Zioła moczopędne najczęściej 
stosuje się w przypadku:
•    chorób nerek (pomocniczo), 
•  pomocniczo w zapaleniach pę-

cherza, kamicy nerkowej, stanach 
zapalnych dróg moczowych. 

•  leczeniu obrzęków różnego 
pochodzenia, 

•  w trakcie odchudzania - nie-
które z nich przyspieszają 
metabolizm, inne oczyszczają 
organizm z toksyn, 

•  przy zatrzymaniu wody w 
organizmie, będącym efektem 
zaburzeń hormonalnych, 

• przy nadciśnieniu tętniczym. 

Zioła moczopędne: 
czy są bezpieczne?

Właściwości ziół moczopęd-

Składniki:
1 jajko 
5 kropli olejku z szałwii 
5 kropli olejku różanego 
1 łyżka stołowa olejku jojoby 
1 łyżka stołowa żelu z aloesu 
1 łyżka stołowa miodu 
Sposób przygotowania domowej 
maseczki: 
Olejek jojoby łączymy z miodem 
i podgrzewamy w mikrofalówce. 
Dodajemy żel z aloesu, jajko, olejki 
eteryczne i dokładnie mieszamy. Tak 
przygotowana maskę nakładamy 
na wilgotne włosy i trzymamy 3 
godziny. Po pierwszym spłukaniu 
ponownie myjemy włosy.

Nici liftingujące wykonane z kwasu gli-
kolowego i polimlekowego są alterna-
tywą dla tradycyjnego liftingu, który 
polega na nacinaniu i napinaniu skóry. 
Włókna nici wchłaniane są przez okres 
do 18 miesięcy. Są wprowadzane pod 
skórę przy miejscowym znieczuleniu.
Cena zabiegu: od 1000 do 5800 zł w 
zależności do poprawianego obszaru 
oraz ilości, rodzaju wykorzystanych 
nici.
Modelują i napinają skórę za pomocą 
mikro stożków, które następnie obra-
stają tkanką. Za pomocą nici można 
modelować owal twarzy, kształt łu-
ków brwiowych oraz podnosić skórę 
policzków i czoła.

W dobrze skomponowanym śnia-daniu nie może zabraknąć mleka i jego przetworów. To najlepsze źródło wapnia, budulca kości i zębów, którego jemy za mało. Mleczne śniadanie można szybko przygotować. 
Pomysłów na śniadanie z nabiałem jest naprawdę mnóstwo. Nie lubisz płatków owsianych na mleku? Za-stąp je musli (bez dodatku cukru, słodkiej glazury, czekolady), ryżem (brązowy ma większą wartość od-żywczą niż biały) albo makaronem, najlepiej razowym. Możesz dodać kawałki świeżych, mrożonych albo trochę suszonych owoców.Taki posiłek postawi cię na nogi i do południa nie odczujesz głodu. Przygotowanie śniadania bogatego w wapń zajmie tylko chwilę (ma-karon lub ryż możesz ugotować poprzedniego dnia), co jest ważne, gdy śpieszysz się do pracy.

Doskonałe są jogurty i koktajle mleczne lub jogurtowe z ulubionymi owocami, ziarnami czy orzechami, 

Jak jeść i pić siemię lniane?

Zioła moczopędne – skuteczny i bezpieczny 
sposób na obrzęki i inne dolegliwości

nych znane są od wieków. Wiado-
mo, że wiele z nich jest dużo bez-
pieczniejsza, niż syntetyczne leki 
moczopędne na receptę, są bowiem 
od nich dużo łagodniejsze. Tym 
niemniej warto jednak pamiętać, że 
zioła moczopędne – jak wszystkie 
inne zioła – powinny być stosowane 
umiejętnie zwłaszcza, jeśli wraz z 
nimi przyjmowane są leki.

Zioła moczopędne: najlepsze 
zioła moczopędne

Lista ziół moczopędnych liczy 
kilkadziesiąt pozycji, przy czym 

nie wszystkie z nich są równie 
skuteczne i bezpieczne. Do naj-
lepszych ziół moczopędnych 
zaliczane są: liście brzozy bro-
dawkowatej, liście i korzenie 
pokrzywy, ziele skrzypu polne-
go, ziele nawłoci, owoc jałowca, 
mniszek lekarski, czarny bez, 
pietruszka, lubczyk. 

Zioła moczopędne dostępne 
w aptekach, sklepach zielar-
skich czy sklepach ze zdrową 
żywnością sprzedawane są w 
postaci saszetek, kapsułek lub 
nawet gotowych soków lub 
wywarów.

Regenerująca 
maska do włosów 

Nici 
liftingujące

Śniadanie z nabiałem

miodem albo domowym dżemem, biały ser w rozmaitych odsłonach, jaj-ka na miękko lub twardo, w koszulce.Śniadanie niedzielne może być bardziej wymyślne. Ucierając twa-róg z jajkiem na twardo, wędzoną rybą, szpinakiem, ziołami lub awokado, możesz zrobić smaczną i dekoracyjną pastę do kanapek. Jajecznice, omlety, sałatki owocowe i koktajle również dają spore pole do popisu. Przyrządzone ze sma-kiem i fantazją, apetycznie podane i jedzone w spokojnej atmosferze będą miłym akcentem rozpoczy-nającego się dnia.

Cytologia - wskazania do badania. 
Jak się przygotować do cytologii?
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cIeKawIe I na wesoło

Najcięższa brukiew Polski łazik najlepszyPo powodzi susza

Po rekordowej powodzi w Wenecji, miasto ma inny pro-
blem – wyjątkowo niski stan wód. Tak niski, że po wielu 
kanałach nie da się pływać. W pewnym momencie po-
ziom wody był nawet 45 centymetrów poniżej poziomu 
morza. Niski poziom wody zdarza się w Wenecji, jednak 
jest to zjawisko wyjątkowe. To jednak poważny problem 
dla miasta. Już po listopadowej powodzi rezerwacje w 
hotelach spadły o kilkadziesiąt punktów procentowych. 
Wyschnięcie kanałów i krążące w internecie zdjęcia 
słynnych gondoli spoczywających w mule z pewnością 
nie pomogą w ponownym przyciągnięciu turystów. 
Powódź z listopada przyniosła olbrzymie straty cenione 
na ponad miliard euro. Teraz mamy do czynienia z wręcz 
przeciwną sytuacją. Na szczęście obecnie brak doniesień 
o jakichkolwiek stratach czy zniszczeniach.

Uprawa rekordowych warzyw – gigantów to nie tylko pa-
sjonujące hobby i ciekawy sposób na spędzanie wolnego 
czasu, ale również sprawiedliwa walka o zaszczytny tytuł 
Rekordzisty Polski. Tym razem do Księgi Rekordów Polski 
trafiła największa brukiew wyhodowana przez jednego z 
czołowych polskich hodowców. Rekord Polski na najcięż-
szą (największą) brukiew ustanowiono we Władysławowie. 
Szczęśliwym rekordzistą został Przemysław Józef Budzisz, 
którego brukiew ważyła aż 10,662 kg. Jak relacjonuje re-
kordzista, gigantyczna brukiew była dziełem przypadku, 
ale nie do końca. Pan Przemysław posiał brukiew z wy-
selekcjonowanych nasion kupionych w Wielkiej Brytanii. 
Rekordzista przed przystąpieniem do uprawy dokładnie 
zapoznał się z obowiązującymi zasadami uprawy oraz 
wnikliwie przeanalizował wiadomościami o trybie życia 
brukwi. Zdobytą wiedzę zastosował w praktyce, czego 
rezultatem okazała się najcięższa w Polsce brukiew. 

Zespół AGH Space Systems zajął 1. miejsce w między-
narodowych zawodach łazików marsjańskich Indian 
Rover Challenge. Kosmiczna konstrukcja studentów z 
Akademii Górniczo-Hutniczej pokonała 20 zespołów z 
całego świata, w tym trzy z Polski. Autonomiczne pojazdy 
planetarne zmierzyły się z konkurencjami terenowymi 
przypominającymi zadania, jakie mogą wykonywać ro-
boty na Marsie lub na Księżycu. Łazik studentów z AGH 
oceniany był w czterech następujących konkurencjach: 
poszukiwanie i dostarczanie wybranych przedmiotów, 
obsługa manipulatora, nawigacja autonomiczna oraz 
analiza próbek gleby. Do wykonania ostatniego zadania 
Kalman wykorzystał specjalnie przygotowany w tym celu 
moduł, pozwalający na szybkie przeprowadzenie testu 
jeszcze na miejscu pozyskania materiału. Łazik pokazał 
również niezwykłe możliwości swojego manipulatora. 
Poradził sobie między innymi z otwieraniem zamków, 
podłączaniem zasilania czy przenoszeniem skrzyni z 
narzędziami. 

Po wizycie babci

W tym roku 
modne 
są duże... 
oprawki 


