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Mieszkańcy przyszli na sesję 
rady miejskiej w Łęczycy.
O jakie inwestycje prosili 

lokalny samorząd?

W Łęczycy policja 
zatrzymała... dzieci

str. 4

Szok! 
W kolejce 
do przychodni 
od 5 rano

Choć trudno w to 
uwierzyć, pacjenci 
ustawiają się w kolejce 
do Miejskiej Przychodni 
Zdrowia w Ozorkowie 
już przed 5 rano. Ludzie 
mają dość i pytają, kiedy 
skończy się ta męka. 
Jakie są powody tego 
problemu? Elżbieta 
Świderska, dyrektor 
placówki, robi wszystko, 
aby znormalizować 
sytuację.

Więcej na str. 6

Rozrzutność w Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Łęczycanka”? 
Spółdzielcy piszą petycję

str. 3
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Łęczyca

Łęczyca

Daszyna

Łęczyca

Mieszkańcy mogą wy-
kazać się zmysłem ar-

tystycznym i dużą wyobraźnią. Do 
zaprojektowania są nowe „witacze”, 
które będą witać wjeżdżających do 
Łęczycy.

Z „witaczami” w Łęczycy od dłuż-
szego czasu jest problem. Tam, gdzie 
są, wymagają wymiany, gdzie indziej 
w ogóle ich nie ma. Miasto zapropono-
wało mieszkańcom przygotowanie ich 
własnych projektów „witaczy”. Wygra 
najlepsza koncepcja.

„Już od długiego czasu brakuje w 
naszym mieście, przy drogach wjaz-
dowych, elementów małej architektu-
ry, które identyfikowałyby Królewską 
Łęczycę i jednocześnie witały tury-
stów, odwiedzających nasze miasto. 
Forma przestrzenna, która powinna 

pełnić rolę wizytówki Łęczycy, ma 
również charakter informacyjny i 
promocyjny. Chcemy poznać Wasze 
pomysły w tym zakresie, dlatego 
zachęcamy do udziału w konkursie 
na opracowanie koncepcji „witaczy”. 
Powinna ona zawierać część graficz-
ną oraz opisową. Szczegóły znajdują 
się w Regulaminie konkursu, a na 
zgłoszenia czekamy do 17 kwietnia 
br.” - informuje urząd miejski. 

Jedno jest pewne – koncepcja powin-
na być oryginalna. Należy stworzyć 
formę przestrzenną o charakterze infor-
macyjnym i promocyjnym, która pełnić 
będzie rolę wizytówki miasta. „Witacz” 
powinien definiować charakter Łęczy-
cy i stanowić charakterystyczny znak 
kojarzony z miastem.

(zz)

Po naszym ubiegłoty-
godniowym artykule 

o zrujnowanej przez ciężki tabor 
drodze dojazdowej do łęczyckich 
firm, PKP Polskie Linie Kolejowe 
zobowiązały firmę remontującą 
stację PKP do wyrównania drogi.

Problem zgłosił przedsiębiorca 
działający przy ulicy Lotniczej. Wy-
równana niedawno przez niego i 
własnymi nakładami finansowymi 
droga dojazdowa została zniszczo-
na przez tiry wjeżdżające nią na plac 
budowy. Przedsiębiorca domagał 
się, by firma naprawiła drogę. 

O sprawie poinformowaliśmy in-
westora, czyli PKP zwracając uwagę 
na zniszczoną drogę i oczekiwania 
przedsiębiorców.

„PLK zobowiązały wykonawcę 
prac na stacji Łęczyca do naprawy 
drogi dojazdowej prowadzącej 
do placu budowy. Droga została 
wyrównana a ubytki wypełnione 
kruszywem. Po zakończeniu robót 

Redakcja otrzymała 
w ostatnim czasie 

dużo informacji dotyczących 
bezdomnego mężczyzny, który 
śpi na klatkach schodowych. 
Fetor, jaki utrzymuje się po jego 
wizytach jest nie do wytrzymania. 
Mieszkańcy załamują ręce, mówią 
też o zagrożeniu dla zdrowia.

Sygnały o nieproszonym gościu 
dotarły do nas z ulicy Dominikań-
skiej, Konopnickiej i Zachodniej. 
Mężczyzna wchodzi do klatek scho-
dowych i noce spędza zazwyczaj 
na ostatnich piętrach. Zostawia po 
sobie brud i fekalia.

- To jest po prostu tragedia. Klatkę 
schodową trzeba po nim wietrzyć 
cały dzień. Jest brudno, załatwia 
swoje potrzeby fizjologiczne na 
podłodze. Możemy się od tego po-

chorować. Czy z tym człowiekiem 
nie można nic zrobić? - pyta miesz-
kanka z bloku przy Konopnickiej.

- Kiedyś u nas też spał. Rano nie 
można było wyjść do pracy. Leżał na 
półpiętrze cały w fekaliach. Smród 
od tego człowieka jest niewyobra-
żalny. Nawet kiedy idzie ulicą, 
czuć go z daleka – dodaje kolejna 
mieszkanka.

Lokatorka bloku przy ulicy Do-
minikańskiej zauważa, że przez 
pewien czas bezdomnego w Łęczy-
cy nie było.

- Chyba był w ośrodku w Ozorko-
wie. Nie wiem, dlaczego, ale od po-
nad miesiąca znów jest w Łęczycy. 
Kiedyś nawet nabrudził w sklepie, 
wszyscy klienci wyszli a ekspe-
dientka się załamała. Uważam, że 
powinien znów trafić do ośrodka.

Służby miejskie również otrzy-
mywały liczne zgłoszenia dotyczące 
mężczyzny. Straż miejska razem 
z MOPS-em dążyły do ponowne-
go umieszczenia bezdomnego w 
ośrodku w Ozorkowie.

- Było bardzo dużo skarg miesz-
kańców, oraz właścicieli sklepów. 
Za każdym razem, kiedy udało 
nam się zlokalizować bezdomnego, 
namawialiśmy go do zamieszkania 
w ośrodku. Mężczyzna nie chciał, a 
zmusić go nie można. Sprawa była 
bardzo trudna – przyznaje Tomasz 
Olczyk, komendant straży miejskiej 
w Łęczycy. - W pierwszej połowie 
ubiegłego tygodnia po kolejnej 
interwencji, tym razem wspólnie 
z policją, udało nam się przekonać 
tego mieszkańca, że ośrodek w 
Ozorkowie to dla niego najlepsze 

Pracownicy Zarządu Dróg Po-
wiatowych w Łęczycy korzy-
stają ze sprzyjającej pogody 
i prowadzą przycinkę drzew. 
Uporządkowania wymagają też 
przydrożne rowy.

Pracownicy ZDP pracowali 
m.in. na drodze powiatowej relacji 
Topola Królewska – Kłodawa. To 
jeden z wielu odcinków wyma-
gających podjęcia prac porząd-
kowych.

- Przycinamy suche konary, usu-
wamy krzewy i zarośla – mówią 
pracownicy. - Te prace są ważne z 

Bezdomny błąka się po Łęczycy od kilku lat 

rozwiązanie. Póki co, jeszcze tam 
jest. Nie wiemy jak długo zostanie, 
poprzednim razem po prostu z 
ośrodka uciekł i wrócił do Łęczycy.

Straż miejska od początku roku 

do ośrodka dla osób bezdomnych 
w Ozorkowie zawiozła już czterech 
mężczyzn z Łęczycy, którzy nie 
mieli dachu nad głową.

(zz)

Przycinka 
Przy  drogach

konkurs na „witacze”

Pomyślnie dla wójtaKolej zobowiązała

droga zostanie przywrócona do 
stanu sprzed inwestycji” - zapewnia 
Rafał Wilgusiak z biura prasowego 
PKP PLK.

Sprawdziliśmy. Droga rzeczywi-
ście została wyrównana a większe 
dziury zasypane. 

Na stacji Łęczyca prowadzone 

są obecnie prace przygotowawcze 
do przebudowy odcinka Łęczyca 
- Ozorków. Zasadnicze prace zwią-
zane z przebudową torów, peronów 
i sieci trakcyjnej rozpoczną się w 
drugiej połowie 2020 roku. 

(zz)

Dziury zostały wyrównane

Gdy go widzą, przechodzą 
na drugą stronę ulicy

uwagi na bezpieczeń-
stwo kierowców. Jak 
pobocza są zakrza-
czone, to widoczność 
na drodze znacznie 
maleje, szczególnie 
przy skrzyżowaniach.

Taki sam zakres ro-
bót planowany jest 
przy wszystkich dro-
gach znajdujących się 
w administracji ZDP 
w Łęczycy. 

(mku)

Łódzki sąd zdecydo-
wał, że wójt gminy Da-

szyna Zbigniew Wojtera do aresztu 
nie wróci. Posiedzenie sądu związa-
ne było z zażaleniem prokuratury, 
której zdaniem Zbigniew Wojtera 
powinien pozostać w tymczasowym 
areszcie.

Sąd 14 lutego podtrzymał swoją de-
cyzję z 24 grudnia. Tuż po piątkowym 
posiedzeniu wójt Daszyny rozmawiał 
z mediami.

- Jestem niewinny. Zarzuty dotyczą 
uprawy działek i prowadzenia gospo-
darstwa. Gospodarstwo posiadam od 
1996 roku i uprawiam je do dzisiaj. Są na 
to dowody, które zostały zgromadzone 
w postępowaniu. Prokuratura ma pra-
wo postawić zarzuty, a do niezawisłego 
sądu należy rozstrzygnięcie – przyznał 
Z. Wojtera

Przypomnijmy, że środek zapo-
biegawczy w postaci tymczasowego 
aresztu dla Zbigniewa Wojtery trwał 
aż 19 miesięcy. W tym czasie Z. Woj-

tera ponownie został wybrany na 
wójta gminy Daszyna, poparło go 75% 
mieszkańców gminy. Przez ponad rok 
nie mógł jednak rządzić w Daszynie. 
Wójt opuścił areszt 24 grudnia ubie-
głego roku. Tuż po świętach Bożego 
Narodzenia złożył ślubowanie i tym 
samym wrócił na stanowisko włodarza 
gminy. Na wójcie ciąży 95 zarzutów. 
Przed sądem Zbigniew Wojtera bę-
dzie udowadniał swoją niewinność. 
Jeszcze jednak nie wiadomo, kiedy 
ruszy proces.

(zz)
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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!

Łęczyca

Łęczyca

Powiatowy Urząd 
Pracy docelowo zli-

kwiduje 4 etaty. Redukcja za-
trudnienia wynika z najniższego 
od 30 lat wskaźnika bezrobocia 
w Polsce, oszczędności mają 
nieco odciążyć budżet powiatu 
łęczyckiego.

Wobec trudnej sytuacji powiato-
wego budżetu, która wynika głów-
nie z niewystarczającej subwencji 
oświatowej, pojawiły się pytania 
ze strony radnych o możliwości 
zmniejszenia zatrudnienia w PUP. 

W powiecie łęczyckim, jak mówi 
dyrektor Lidia Zięba, jest obecnie 
1527 bezrobotnych.

- Jest to istotnie bardzo niski wskaź-
nik w porównaniu z latami wcze-
śniejszymi. Obecnie bezrobotnymi są 
osoby do 25 roku życia, długotrwale 
bezrobotne, powyżej 50 roku życia, 
bez kwalifikacji zawodowych oraz 
niepełnosprawni. Redukcja stanu 

zatrudnienia w naszym urzędzie 
jest w toku, docelowo zlikwidujemy 
4 etaty, co przyniesie oszczędności 
w wysokości 150 000 zł - informuje 
dyrektor L. Zięba.

(mku)

123 członków Spół-
dzielni Mieszkaniowej 

„Łęczycanka” podpisało się pod 
petycją do Rady Nadzorczej. Spół-
dzielcy żądają likwidacji ryczałtu 
samochodowego dla prezesów 
Jarosława Pacholskiego i Mateusza 
Olczaka. Uważają, że wypłacanie 
ryczałtu prezesom jest marnotra-
wieniem spółdzielczych pieniędzy, 
bo spółdzielnia ma dwa samocho-
dy służbowe. 

Autorzy petycji motywują swoje 
żądanie faktem, że spółdzielnia posiada 
dwa samochody służbowe, dlatego 
dziwi ich fakt, że prezesi w celach 
służbowych jeżdżą swoimi autami za 
co otrzymują ryczałt. Poza tym, odle-
głości od biura do bazy czy na budowę 
nowego bloku nie są aż tak duże. 

„Z uwagi na minusowy fundusz 
płac oraz duże oszczędności z tego ty-
tułu przekładamy na ręce pana Prze-
wodniczącego niniejszy wniosek. Nie 
wyrażamy zgody na marnotrawienie 
naszych niskich emerytur oraz ciężko 
zarobionych pieniędzy (...).” - czytamy 
w petycji.

Rozmawialiśmy ze spółdzielcami, 
którzy podpisali się pod pismem.

- Wszystko drożeje, za śmieci za-
płacimy więcej niż w Warszawie, a 
tu spółdzielnia ma samochody służ-
bowe i jeszcze ryczałt dla prezesów? 
To skandal. Każdy chciałby zarabiać 
dużo, ale emeryci nie mają już za du-

żych możliwości, dlatego podpisałam 
się pod pismem – mów mieszkanka 
z a s o b ó w 
spółdzielni.

- To, że 
j e s t e ś m y 
starszymi 
ludźmi, to 
nie znaczy, 
że nie umie-
my liczyć - 
komentuje 
k o l e j n y 
c z ł o n e k 
spółdziel-
ni. - Chciał-
bym bardzo 
u s ł y s z e ć 
odpowiedź 
na nasze 
p i s m o , 
nie wiem, 
d l a c z e g o 
tak długo 
t o  t r w a . 
Wiem, będą 
mnie prze-
konywać, 
że terminy 
administra-
cyjne. Ale 
najbardziej 
drażni mnie 
to, że zarządzający naszą wspólną 
własnością ludzie, których sami wy-
braliśmy zachowują się tak, jak byśmy 

byli potrzebni jedynie do wpłacania 
pieniędzy.

O kwestię 
ryczałtu sa-
mochodo-
wego za-
pytaliśmy 
p r e z e s a 
„Łęczycan-
ki” Ja ro -
sława Pa-
cholskiego. 
Nie chciał 
odnieść się 
do pisma 
mieszkań-
ców, dlate-
go, że jest 
adresowa-
ne do Rady 
Nadzorczej. 
Przewodni-
czący Rady 
informuje 
natomiast, 
że petycja 
będzie roz-
patrywana 
p o d c z a s 
posiedze-
nia radnych 
spółdzielni. 

- Temat 
zgłoszony przez członków naszej spół-
dzielni będziemy omawiać pod koniec 
lutego – mówi Marek Majewski.

Redukcja zatrudnienia w PUP

- Jesteśmy w trakcie redukcji 
zatrudnienia – informuje dyrektor 
PUP Lidia Zięba

Spółdzielcy żądają likwidacji ryczałtu 

Spółdzielnia ma dwa busy służbowe

Spółdzielnia posiada 2 służbowe 
busy. Jeden z nich, jak powiedział 
nam kierownik bazy, przeznaczony 
jest do sprzedaży.  

Jolanta Marciniak, pracownik 
działu finansowego „Łęczycanki”, 
wyjaśnia, że ryczałt kilometrowy 
za wykorzystanie samochodu 
prywatnego do celów służbo-
wych obowiązuje w spółdzielni 
jeszcze od czasu, kiedy funkcję 
prezesa wykonywała Konstancja 

Hodorowska czyli od ponad 10 lat. 
Obecnie ryczałt wynosi po ok. 170 
zł miesięcznie netto.

- Nie można określić dokładnie 
wysokości wypłaty, czy to jest np. 170 
zł, czy 165 zł, ponieważ jej wartość za-
leży od obecności prezesów w pracy. 
Nie wypłacamy ryczałtu w sytuacji, 
kiedy któryś z prezesów przebywał 
na urlopie lub zwolnieniu lekarskim 
– mówi J. Marciniak.

(mku)
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14-latek z Łęczycy dokonał przy-
najmniej ośmiu kradzieży na te-
renie miasta. Wiek złodzieja jest 
szokujący, ale jeszcze bardziej 
przeraża, że do przestępczego 
procederu zwerbował 13-latkę. 
Odpowiedzialności nie uniknie 
również 17-latek. 

Policjanci z Łęczycy zostali 
powiadomieni o kradzieżach 
sklepowych. Do sześciu takich 
przestępstw doszło w styczniu, 
a dwóch na początku tego mie-
siąca. Nieznani sprawcy za cel 
obrali dyskonty i drogerie, skąd 
kradli m.in art. spożywcze, ko-
smetyki i odzież. Dzięki m.in. 
nagraniu z monitoringu śledczy 
wytypowali, iż związek z tymi 
kradzieżami ma 14 – latek, znany 
z wcześniejszych konfliktów z 
prawem. Policjanci ustalili, że 
dokonał ośmiu kradzieży, gdzie 
podczas czterech pomocy udzie-
lał mu 17-latek, a przy dwóch 
13–latka. Pod koniec ubiegłego 
tygodnia policjanci zatrzymali 
“przestepcze trio”. Dodatkowo, 
śledczy udowodnili 14 – latkowi, 
iż na początku lutego włamał 
się do samochodu. Wówczas z 
zaparkowanego auta, nocą skradł 
art. spożywcze warte ponad 200 
zł. Nieletni nie uniknie również 
odpowiedzialności za posiadanie 
narkotyków. Porcję amfetaminy 
policjanci zabezpieczyli przy nim 
w trakcie zatrzymania. Nielet-

ni za swoje czyny odpowiedzą 
przed sądem rodzinnym, a losem 
17 – latka zajmie się prokurator. 
Przestępstwo kradzieży zagrożo-
ne jest karą do 5 lat pozbawienia 
wolności. Policjanci ustalają teraz 
w jakich okolicznościach 14- latek 
wszedł w posiadanie narkotyków. 
Udzielanie nieletnim takich sub-
stancji zagrożona jest karą do 10 
lat więzienia.

(zz)

Mieszkańcy, którzy w 
ubiegłym tygodniu 

przyszli na sesję rady miasta zwracali 
uwagę na istotne problemy i ocze-
kują podjęcia konkretnych działań 
ze strony samorządu.

- Od dawna proszę chociażby o wy-
sypanie żwirem przejścia obok bloku 
5 E na osiedlu Dworcowa. Po każdym 
deszczu pokonanie tego odcinka wy-
maga niemałych kombinacji, skoków 
między kałużami. Dodatkową zmorą 
jest brak oświetlenia w tym miejscu, co 
po zmroku czyni je mało bezpiecznym. 
Kolejnym miejscem wymagającym 
uprzątnięcia jest ulica Ozorkowska, tam 
jest brzydko i brudno – mówił jeden z 
mieszkańców.

Kolejnym zgłoszonym problemem 
jest brak słupków uniemożliwiających 
przejazd drogą osiedlową przy przed-
szkolu nr 1.

- Brak obwodnicy Łęczycy roz-
wiązał się sam. Mieszkam w bloku 
przy Konopnickiej 8b. Od czasu, 
kiedy przy przedszkolu nie ma 
słupków, osiedlową drogą porusza 
się mnóstwo samochodów. Kie-
rowcy robią sobie skrót do ulicy 
Zachodniej omijając ulicę Kaliską. 
Jeszcze tylko tirów brakuje – mówiła 
mieszkanka. - Droga osiedlowa nie 
powinna być tak ruchliwa. Chodzą 
nią dzieci do szkoły i przedszkola. 
Proszę ten problem rozwiązać, bo 
tak nie może zostać.

Dzieci okradały w ŁęczycyMieszkańcy przyszli na sesję

Kolejny mieszkaniec także podnosił 
sprawę estetyki miasta.   

Spore zainteresowanie wzbudziła 
informacja dotycząca robót drogowych 
zaplanowanych do wykonania przez 
Zieleń Miejską. W budżecie miasta na 
2020 rok na prace drogowe przeznaczo-
no kwotę 300 000 zł i w zakresie tych 
środków dyrektor jednostki zaplano-
wał następujące zadania: utwardzenie 
terenu – Belwederska 38, placu przed 
cmentarzem, terenu przy ulicy Konop-
nickiej, Dworcowej i Belwederskiej od 
nr 9 do 11 oraz wymianę nawierzchni 
przy ulicy Dominikańskiej i Zachod-
niej. Informacja została przedłożona 
radzie w formie pisemnej. Radny 

Zenon Koperkiewicz stwierdził, że 
przedstawiony plan nie jest konkretny. 

- W mojej ocenie ta informacja nie-
wiele mówi. Nie wiadomo jakie środki 
przeznacza się na poszczególne prace, 
jakie dokładnie są to zadania i czy wy-
starczy pieniędzy na ich wykonanie? 
– dopytywał samorządowiec.

W odpowiedzi na wątpliwości rad-
nego burmistrz wyjaśnił, że to rada 
zaplanowała w budżecie określoną 
kwotę i w jej zakresie dyrektor opraco-
wał wykaz zadań. 

- W sytuacji, gdy zabraknie środ-
ków będziemy zastanawiali się nad 
dofinansowaniem – dodał burmistrz.

(mku)

Jedna z mieszkanek mówiła o uciążliwościach związanych z dużym ruchem na 
osiedlowej uliczce przy przedszkolu nr 1
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niezrozumiała naPaść

ANIMEX jest właścicielem uznanych marek mięsa i wędlin takich jak: Krakus, Berlinki, Morliny, Yano, 
Mazury czy Morlinki.
To największy producent i eksporter mięsa oraz przetworów mięsnych w Polsce. Animex posiada zakłady 
produkcyjne w Ostródzie, Starachowicach, Ełku, Szczecinie, Suwałkach, Opolu, Iławie, Kutnie i Korytach.

Obecnie do jednego z zakładów poszukujemy kandydatów na stanowisko:
- pracownik produkcji
- operator maszyn
- pracownik magazynowy
- elektromechanik 
- automatyk 

Miejsce pracy: Koryta gm. Daszyna, pow. Łęczycki

Zapewniamy dowóz z takich miejscowości jak:  Kadzidłowa, Kłodawa, Krośniewice, Grabów, Dąbie, 
Kutno, Witonia czy Łęczyca.

Oferujemy:
• stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
• atrakcyjny system motywacyjny
• bezpłatny dowóz pracowników na wyznaczonych trasach 
• wynagrodzenie wzrastające wraz ze zdobytą wiedzą, umiejętnościami i zaangażowaniem
• możliwość rozwoju zawodowego i szkoleń 
• ciekawą pracę w dynamicznie rozwijającej się grupie kapitałowej o ugruntowanej pozycji rynkowej
• atmosferę pracy polegającą na szacunku i wzajemnej pomocy
• posiłek regeneracyjny 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres:
kutno3.rekrutacje@animex.pl

lub kontakt osobisty:

Dział personalny 
Animex Foods Sp. z o.o. sp.k. 

Koryta Osada 10

Łęczyca

Gm. Łęczyca
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Opis zdarzenia bar-
dziej przypomina fil-

mowy scenariusz, niż rzeczywiste 
sceny, jakie rozegrały się na 
jednej z łęczyckich ulic. Dwaj nie-
znani sobie mężczyźni, żadnego 
motywu, cios w twarz na środku 
przejścia dla pieszych i ucieczka. 

73-letni łęczycanin, który bez 
powodu został napadnięty z pew-
nością wciąż nie zna odpowiedzi 
na pytanie – dlaczego? W tym 
przypadku można nawet wyklu-
czyć motyw rabunkowy, bo takiego 
nie było. 

- Do wskazanego zdarzenia 

doszło 16 stycznia. Wówczas około 
godz. 17.50 w rejonie ulic Belweder-
ska i Ozorkowska, 73 - latka uderzył 
nieznany mu mężczyzna po czym 
zbiegł z miejsca. Napastnik miał 
zadać cios w twarz – informuje asp. 
Mariusz Kowalski, oficer prasowy 
KPP w Łęczycy.

Nieznani sobie mężczyźni mijali 
się na przejściu dla pieszych. Po 
uderzeniu w twarz 73-latek upadł. 
Z pewnością był w szoku, mimo 
to zdołał podnieść się gonić na-
pastnika, który wbiegł w jedno z 
podwórek przy ulicy Ozorkowskiej. 
Próbując przeskoczyć przez ogro-

dzenie, nogawką spodni uwiesił się 
na drucie kolczastym. W tym czasie 
napadnięty mężczyzna zadzwonił 
na policję, a napastnik, któremu 
udało się oswobodzić, uciekł.

- Policjanci zostali zawiadomieni 
o tym zdarzeniu i na podstawie 
rysopisu przekazanego przez po-
krzywdzonego jeszcze tego samego 
dnia zatrzymali agresora. Okazał 
się nim mieszkaniec pow. zgierskie-
go, który w chwili zatrzymania był 
nietrzeźwy. Dodatkowo policjanci 
podczas przeszukania 23 - latka 
zabezpieczyli przy nim dwie dilerki 
z amfetaminą. Mężczyzna trafił do 

Podczas ostatniej 
sesji rady gminy 

Łęczyca radni oraz sołtysi w naj-
większej mierze poruszali temat 
dróg biegnących przez teren gminy. 
Wskazywano na zły stan niektórych 
dróg gminnych a także powiato-
wych. 

Gmina Łęczyca na bieżąco remontuje 
drogi, każdego roku realizowane są 
kolejne inwestycje. Niestety, wiele dróg 
wciąż wymaga naprawy. Zwracali na 
to uwagę samorządowcy.

Radny Grzegorz Góra podniósł 
problem infrastruktury drogowej w 
swoim okręgu.

- Dlaczego komisja ds. dróg nie 
prowadziła wizji lokalnych? Dlaczego 
wciąż wójt widzi tylko jedną stronę 
gminy? Pozostali mieszkańcy też płacą 
podatki – mówił G. Góra. - Budżet za-
mykający się kwotą 120 000 zł na drogi 
lokalne wygląda bardzo skromnie. 

Kolejny radny krytykował drogi 
powiatowe przebiegające przez gminę 
Łęczyca.

- Sytuacja na niektórych drogach ad-
ministrowanych przez powiat łęczycki 

jest katastrofalna - mówił radny Jan 
Michalak. - Jeżeli nie ma pieniędzy na 
działalność tej instytucji, to może należy 
rozważyć inny wariant?

O złym stanie drogi relacji Janków – 
Leźnica mówił z kolei radny Andrzej 
Krzyżaniak. Podobnie sołtysi z: Gar-
balina, Prądzewa, Wichrowa i Błonia 
apelowali o podjęcie zadań związanych 
z budową i naprawą dróg. 

- Zadania wykonujemy kolejno i 
twierdzenie o nierównomiernym fi-
nansowaniu nie ma odzwierciedlenia 
w rzeczywistości - wyjaśniał wójt Jacek 
Rogoziński.

Podczas ostatniej sesji RG podjęła 
uchwałę o odpłatności za odpady 
w ramach usług dodatkowych 
ustalając, większością głosów, 324 
zł za worek odpadów budowlanych 
o pojemności 1 m sześciennego i 
1080 zł za pojemnik 5 m sześcien-
nych. Od domków letniskowych 
zamieszkiwanych przez część roku 
będzie obowiązywało rozliczenie 
ryczałtowe, bez względu na ilość 
śmieci – 169,30 zł na rok. 

(mku)

o drogach na sesji

Bez powodu udeRzyŁ 73-latKa!

policyjnego aresztu, a następnego 
dnia usłyszał zarzuty dotyczące 
przestępstwa posiadania środków 
psychotropowych oraz przestęp-
stwa naruszenia narządu ciała, to 
jest art 157 par. 2 kk. Prokurator 
objął podejrzanego policyjnym 

dozorem. Teraz o jego losie zadecy-
duje sąd – dodaje asp. M. Kowalski. 
- Napastnik nie określił, z jakiego 
powodu uderzył napotkanego 
mężczyznę. 

(zz)

Do szokującego zdarzenia doszło na skrzyżowaniu ulic Belwederskiej i 
Ozorkowskiej

W całym regionie silny wiatr był 
bardzo uciążliwy. Straż pożarna z Łę-
czycy wyjeżdżała 6 razy do usuwania 
skutków wichury.

Pierwsze zdarzenie na terenie po-
wiatu łęczyckiego odnotowano 9 lute-
go. O godzinie 22.45 dyżurny łęczyckiej 
straży pożarnej odebrał zgłoszenie 
dotyczące drzewa powalonego na 
jezdnię w miejscowości Jaworów, w 
gminie Grabów. 

- W powalone na drogę drzewo 
uderzył samochód osobowy, którym 
podróżowały dwie osoby. Jedna z nich 

doznała urazu ręki i została przewiezio-
na do szpitala – relacjonuje Grzegorz 
Sobiński, rzecznik prasowy KP PSP 
w Łęczycy.

Kolejne cztery zdarzenia związane 
z silnym wiatrem odnotowano na-
stępnego dnia. Wszystkie dotyczyły 
usuwania odłamanych konarów 
drzew, które zalegały na drogach. 
Ostatni wyjazd strażaków związany 
z wichurą miał miejsce 13 lutego. Tu 
również chodziło o leżący na drodze 
odłamany konar. 

(zz)

 Sześć wyjazdów
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Ozorków

Ozorków

Ozorków

Już nawet przed 5 
rano ustawia się ko-

lejka do Miejskiej Przychodni 
Zdrowia. Nie ma co ukrywać, że 
ta sytuacja wzbudza w ludziach 
ogromne emocje. 

- Kto to słyszał, żeby o tej go-
dzinie czekać w kolejce do przy-
chodni. Przecież to skandal – nie 
ukrywa emocji pani Danuta, 
która w sprawie skontaktowała 
się z redakcją. 

Inni mieszkańcy również się 
denerwują. 

- Ktoś może puknąć się w czoło, 
że ludzie przychodzą pod MPZ o 
tej godzinie. Ale niestety inaczej 
nie można. Niedawno przyszłam 

krótko przed otwarciem przy-
chodni, czyli 7 rano. I kolejka już 
była, a ja nie zostałam przyjęta 
– dodaje kolejna ozorkowianka. 

Problem dotyczy laboratorium 
medycznego. 

- Z uwagi na braki personelu 
upoważnionego do przepro-
wadzania badań musieliśmy 
ograniczyć l iczbę pobrań w 
przychodni na ul. Wigury do 
15 osób – informuje Elżbieta 
Świderska, dyrektor Miejskiej 
Przychodni Zdrowia w Ozorko-
wie. - Do tego dochodzą jeszcze 
pobrania z zakresu medycyny 
pracy i od pacjentów z ul. Spo-
kojnej. W tym tygodniu z uwagi 

Do komisariatu tra-
fiają sygnały od za-

niepokojonych mieszkańców ws. 
punktu przy ul. Kupieckiej, którego 
witryny zostały zaklejone białą 

folią a nad wejściem zainstalowane 
kamery. O sprawie pisaliśmy nie-
dawno w „Reporterze”.

- Policja sprawdza ten punkt – in-
formuje mł. asp. Robert Borowski z 
policji w Zgierzu. - Na razie to wszyst-
ko, co mogę na ten temat powiedzieć. 

Przypomnijmy, że redakcja została 
poinformowana o byłym sklepie upa-
dłej mleczarni, który obecnie jest wy-
korzystywany w nietypowy sposób. 

- Przecież bardzo podejrzane jest 
to, że ten sklep został w ten sposób 
zamaskowany – usłyszeliśmy w 
redakcyjnej słuchawce od jednego z 
naszych czytelników. 

(stop)

Niektórzy nie mogą pogo-
dzić się z tym, że pomimo 

ustawionych w różnych miejscach 
w mieście psich pakietów wciąż na 
chodnikach wdepnąć można w psie 
odchody. Mieszkańcy zwracają uwagę, 
że niektóre pakiety wcale nie są uży-
wane, a papierowe torebki zalegają w 
pojemnikach od wielu tygodni. 

Poranne kolejki do przychodni

W pracowni diagnostyki laboratoryjnej brakuje techników

na bardzo dużą liczbę pacjentów 
podjęłam decyzję o wydawaniu 
30 numerków – Wigury, plus 
pobrania z medycyny pracy i z 
przychodni przy ul. Spokojnej 
oraz wysyłaniu pobranych ma-
teriałów do firmy zewnętrznej. 
Myślę, że powinno to zlikwido-
wać powstałe kolejki.

W laboratorium brakuje tech-
ników analityki medycznej. 

- W obecnej chwili dwie osoby 
przebywają na zwolnieniu lekar-
skim, co jest właśnie przyczyną 
ograniczania liczby przyjmowa-
nych pacjentów. Do lekarzy nie 
ma kolejek – dodaje szefowa MPZ. 

(stop)

Święto Babci i dziadka
W Szkole Podstawowej im. 
Juliana Tuwima w Parzę-
czewie zapraszanie babć i 
dziadków na uroczystość z 
okazji ich święta jest tradycją 
na stałe wpisaną w reper-
tuar imprez szkolnych. To 
dzień pełen uśmiechów, 
wzruszeń i radości. W tym 
roku ta miła uroczystość 
odbyła się 13 lutego. Gości 
powitała dyrektor szkoły 
Agnieszka Graczyk, skła-
dając serdeczne życzenia. W udekorowanej sali uczniowie przedstawili 
babciom i dziadkom program artystyczny. Dzieci recytowały wierszyki, 
piosenki oraz tańczyły. Piękne stroje, efektowna muzyka i ciekawa choreo-
grafia zrobiły na miłych gościach duże wrażenie. Specjalną niespodzianką 
dla zaproszonych gości była gra na gitarze w wykonaniu uczestników zajęć 
pozalekcyjnych prowadzonych przez Barbarę Kurzyk – założycielkę Szkoły 
Muzycznych Talentów „Kwinta”. Po odśpiewaniu „100 lat” dzieci wręczyły 
babciom i dziadkom upominki. Był to niezwykły dzień dla wszystkich uczest-
ników uroczystości. Jedna z sentencji głosi: „Serce jest bogactwem, które się 
nie sprzedaje ani nie kupuje, ale które się ofiaruje”. 

Punkt pod lupą

Wstydliwy problem
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I rozlała się fala kry-
tyki. Dla niektórych 

niedawne podwyżki na basenie 
„Wodnik” są nie do przyjęcia. 
„Ceny poszły do góry, ale 
niestety jakość usług bardzo 
do dołu” - to jeden z wielu 
krytycznych komentarzy opi-
sujących warunki na pływalni 
i pracę ratowników. 

Z początkiem tego miesiąca 
zdrożały usługi CSiR „Wodnik” 
(wejście normalne do godziny 
15 – koszt 12 zł/godzina pływa-
nia, po godzinie 15 – 15 zł/godz., 
sobota, niedziela, święta – 17 zł/
godz.) Mariusz Lewandowski, 
dyrektor placówki, powiedział 
„Reporterowi”, że podwyżki 
musiały zostać wprowadzone. 

- Porównując poprzedni rok, 
to niestety w tym z kasy miasta 
na basen zostało przyznanych o 
wiele mniej środ-

ków. Poza tym znacznie zdrożał 
prąd – tłumaczy M. Lewandow-
ski.

Basen cieszy się w Ozorko-
wie dużym zainteresowaniem. 
Tym bardzie j  wprowadzone 
podwyżki odbiły się głośnym 
echem w mieście. Niektórzy 
są zaskoczeni, bowiem – jak 
twierdzą ozorkowianie – basen 
nie jest nowoczesnym obiektem. 
Negatywnych komentarzy jest w 
internecie sporo. 

„Szanowni Państwo, co sądzi-
cie o basenie Wodnik w Ozor-
kowie? Czy mi się wydaje, że 
obsługa pracuje tam jakby łaskę 
robiła? Syf w szatniach i toale-
tach – pisze jedna z mieszkanek. 
„Popołudniami praca ratowni-
ków, to już tragedia. Tylko patrzą 
w telefony, a co tam osoby pły-
wające... zbędne te stanowiska 

ratownicze. 
N a j l e p s z e 
jest  to,  że 
zajęcia pro-
w a d z ą  w 
czasie swo-
jej pracy i 
dyrekcja z 
tym nic nie 
robi. Prze-
cież to po-
wtarza się 
notorycz-
nie. Ceny 
poszły do 
góry, ale 

niestety jakość usług bardzo do 
dołu”. 

O pracy ratowników pisze 
kolejna internautka:

„Tak nie można podchodzić do 
pracy! Przecież oni odpowiadają 
za życie ludzkie!”

Inny internauta dodaje:
„Dla mnie jedyny minus, to 

nieprzestrzeganie przez instruk-
torów rezerwacji i wykorzysta-
nia ostatnich dwóch środkowych 
torów dla klientów indywidual-
nych - prywatnych. W tygodniu 
często tory gdzie korzystają 
osoby indywidualne - prywatne 
są zajmowane przez grupy z in-
struktorami. Tu instruktor wbija 
z grupą i nie pyta się, czy można 
czy nie będzie przeszkadzać. 
Czemu uczący pływać nie wej-
dzie na tor z grupą, gdzie uczy 
kolega i sobie nie przeszkadzają... 
Ja też płacę i wymagam. Chcę 
popływać po pracy. Czy te dwa 
tory nie mogą zostać wolne dla 
dorosłych lub dzieciaków dobrze 
już pływających. Jak mamy się 
szanować, to szanujmy się w 
dwie strony”. 

Nie brakuje opinii o brudnych 
szatniach i toaletach:

„Co do tego, że szatnie wy-
magają remontu, to nie podlega 
dyskusji. Szatnia dla matki z 
małym dzieckiem woła o pomstę 
do nieba” - czytamy. 

Mariusz Lewandowski słyszał 
o negatywnych komentarzach, 

Ceny do góry, jakość 
usług do dołu?

Ozorków

Mariusz Lewandowski, dyrektor CSiR „Wodnik”, jest zaskoczony 
krytycznymi uwagami mieszkańców korzystających z krytej pływalni 

które po wprowadzonych pod-
wyżkach pojawiły się w inter-
necie. 

- Wcześniej nie docierały do 
mnie sygnały o niewłaściwej pracy 
ratowników. Rozmawiałem już z 
personelem. Oczywiście, to nie 
jest dopuszczalne, aby ratownik w 
trakcie pracy zamiast obserwacji 
kąpiących się, zajmował się tele-
fonem komórkowym. Uczuliłem 
kierownika basenu i brygadzistę 
ratowników, aby zwrócili na to 

uwagę. Dodam jedynie, że ciężko 
jest mi uwierzyć, że do takich sy-
tuacji dochodziło. Jeśli chodzi o to-
alety i szatnie... staramy się utrzy-
mywać czystość. Choć spotkałem 
się na przykład z klientem, który 
nie życzył sobie, aby panie sprząta-
ły szatnie w czasie jego obecności. 
W każdym razie nie uważam, aby 
były jakieś rażące uchybienia w 
zakresie czystości i porządku w 
tych pomieszczeniach.

(stop)
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Rozwiązanie krzyżówki z numeru 369: Nadzieja nie utuczy.
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Oryginalne potrawy i porady kulinarne

* W klasie wychowawczyni pyta: 
– Jaka waszym zdaniem powinna być 
idealna szkoła? 
A klasa zgodnym chórem: – Zamknięta!

* * *
* – Małgosiu – pyta mama córeczkę – dla-
czego nie myjesz ząbków? 
– Bo mi się mydełko w buzi nie mieści!

* * *
* Chodzi facet w środku nocy po sypialni, żona się budzi i mówi: 
– Janusz, co ty tak po tej sypialni chodzisz? 
– A, bo mam ochotę na seks. 
– No to chodź. 
– No to chodzę...

* * *
* Wraca ze szkoły do domu Jasiu. – Tato, tato pani zadała pytanie 
i tylko ja się zgłosiłem. – Tak? Brawo, a jakie to było pytanie? – Kto 
nie odrobił zadania domowego?

* * * 
* – Panie ordynatorze, chory spod szóstki ubzdurał sobie, 
że jest Juliuszem Cezarem i musi ruszać na Kartagińczyków! 
– Założyć mu kaftan bezpieczeństwa! – A z kolei ten spod 
ósemki twierdzi, że jest Don Juanem! – Temu założyć gacie 
bezpieczeństwa!

* * * 
* Hrabia, przeglądając kobiecy żurnal, mówi do żony: – Urszulo, 
tu piszą, że kobiety w czasie uniesień seksualnych krzyczą. U 
ciebie tego nie zauważyłem… – Krzyczałam, krzyczałam, tylko 
ciebie przy tym nie było!

* * *
* – Dyrektorze, jakiś facet czeka na pana w sprawie niezapłaconej 
faktury. Nie chciał się przedstawić. 
– A jak wygląda? 
– Wygląda tak, że lepiej zapłacić…

* * *
* Rozmawia dwóch dyrekto-
rów; - Wiesz, ta nowa kadro-
wa – mówi pierwszy – robi 
wrażenie pracowitej. - Tak, 
to jej jedyna wielka zaleta. - 
Pracowitość? -Nie, robienie 
wrażenia.

ZUPA POMIDOROWA 
ZE śWIEżYCh POMIDORóW 
Z MLECZKIEM KOKOSOWYM 
I MAKARONEM RYżOWYM

Składniki:
50 dag pomidorów (możesz 
zastąpić pomidorami krojonymi 
z puszki)  
1 opakowanie makaronu nitki z 
brązowego ryżu (170 g)  
1 i 1/2 szklanki bulionu warzyw-
nego  
1 puszka mleczka kokosowego  
1 cebula  
5 łyżek startego parmezanu  
2 łyżki oliwy z oliwek  
1 łyżeczka pieprzu cayenne  
1 ząbek czosnku  

szczypta soli  
do podania świeża bazylia 

Etapy przygotowania:
Pomidory sparz wrzącą wodą. 
Obierz i pokrój w drobną kostkę. 
Cebule pokrój w kostkę. Czosnek 
pokrój w cienkie plasterki. W 
dużym garnku rozgrzej oliwę z 
oliwek. Smaż na niej cebulę, aż się 
zeszkli. Dodaj czosnek i smaż 1-2 
minuty. Dodaj pomidory. Dopraw 
szczyptą soli i pieprzem cayenne. 
Duś przez 3-4 minuty. Wlej bulion 
i zagotuj. Zmniejsz ogień, dodaj 
mleczko kokosowe i gotuj na śred-
nim ogniu 15 minut. Makaron ry-
żowy zalej wrzątkiem i odstaw na 
10 minut. Odcedź i nałóż porcje na 
talerze. Na talerze z makaronem 
wlej zupę. Gotowe porcje posyp 
parmezanem i udekoruj listkami 
świeżej bazylii. 

KURCZAK Z PIECZARKAMI 
I SZPINAKIEM

Składniki:
50 dag piersi z kurczaka  
25 dag pieczarek  

10 dag świeżego szpinaku  
1/2 szklanki śmietanki 30%  
1 czerwona cebula  
2 ząbki czosnku  
1 łyżeczka suszonego majeranku  
2 łyżki oleju  
sól  
świeżo mielony czarny pieprz  
do podania świeże zioła 

Etapy przygotowania:
Pierś z kurczaka umyj, osusz i po-
krój w kostkę o boku ok. 2 cm. Do-
praw solą i pieprzem. Szpinak umyj 
i osusz. Pieczarki obierz i pokrój na 
ćwiartki. Cebulę pokrój w piórka. 
Czosnek pokrój w cienkie plasterki. 
Na patelni rozgrzej olej i smaż na 

nim cebulę, aż się zeszkli. Dodaj 
czosnek i pieczarki. Smaż, aż pie-
czarki będą lekko rumiane. Dodaj 
kurczaka. Dopraw sola, pieprzem 
i majerankiem. Wymieszaj i 
smaż, aż mięso całkowicie zmieni 
kolor, a większość wody odparuje. 
Często mieszaj. Dodaj szpinak i 
smaż, aż liście będą intensywnie 
zielone. Wlej śmietankę, wymieszaj 
i zagotuj. Podgrzewaj na małym 
ogniu 2-3 minuty. Podawaj od razu 
na obiad z ziemniakami lub ryżem 
i świeżymi ziołami.

KASZA JAGLANA Z PIECZONYM 
JABŁKIEM

Składniki:
10 dag kaszy jaglanej  
1 szklanka jogurtu naturalnego  
2 jabłka  
2 łyżki orzechów włoskich  
2 łyżki miodu  
1/2 łyżeczki cynamonu 

Etapy przygotowania:
Piekarnik nagrzej do 200 stopni. 
Jabłka umyj i osusz. Zawiń w folię 
spożywczą i piecz ok. 25 minut, aż 

zaczną się rozpadać. Kaszę jaglaną 
ugotuj. Przełóż do miski i ziarenka 
rozdziel widelcem. Odstaw na 10 
minut. Orzechy włoskie niezbyt 
drobno posiekaj. Upieczone 
jabłka wyjmij z folii aluminiowej i 
oddziel miąższ od skórki. Przełóż 
do miseczki i wymieszaj z cyna-
monem. Do kaszy jaglanej dodaj 
miód i wymieszaj. Do miseczek 
nałóż porcje kaszy jaglanej, jogurt 
naturalny i mus jabłkowy. Wierzch 
posyp orzechami włoskimi. 
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Z uwagi na fakt, że Dzień Babci i Dzień Dziadka wypadały w czasie 
ferii, dopiero po powrocie z zimowej przerwy w wielu placówkach 
oświatowych odbywają się uroczystości. 10 lutego przedstawie-
nie przygotowały przedszkolaki z Wilczkowic. Dzieci wierszem i 
piosenką pokazały, jak ważnymi osobami w ich życiu są Babcie i 
Dziadkowie, dziękowały za ich miłość i za wspólnie spędzone chwi-
le. Nie zabrakło życzeń i upominków, które dzieci własnoręcznie 
przygotowały pod kierunkiem wychowawczyni. Po występach 
dzieci zaprosiły swoich gości na słodki poczęstunek.

Przedstawienie 
dla babć i dziadków
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Niektórzy mieszkańcy ze zdziwie-
niem przyjęli fakt, że Lidia Elert, 
radna powiatowa, głosowała prze-
ciw przyjęciu budżetu powiatu na 
ten rok.

- To zaskakujące, że radna z Ozor-
kowa nie głosuje za budżetem w 
którym znalazły się też inwestycje dla 
naszego miasta – mówi jedna z miesz-
kanek. - Myślę, że zrobiła to z czystej 
politycznej zemsty. Za to, że po zmianie 
w zarządzie powiatu, została pozba-
wiona funkcji wiceprzewodniczącej 
rady powiatu. Poza tym, to przecież 
L. Elert pracowała wcześniej nad tym 
budżetem. Jestem zdegustowana. Tym 
bardziej, że hasłem przewodnim pani 
Elert jest „z Wami dla Was”...

Przypomnijmy, że pod koniec ub. 
roku w powiecie zgierskim miała 
miejsce polityczna zawierucha. 

Radni mieli głosować za odwoła-
niem starosty zgierskiego, jednak Bog-
dan Jarota wspólnie ze swoim zastępcą 
Wojciechem Brzeskim zawnioskował 
o odwołanie trzech innych członków 
zarządu, przewodniczącej i wiceprze-
wodniczącej rady powiatu. Starosta i 
zarazem prezes Polskiego Stronnictwa 
Ludowego w powiecie porozumiał się 
z Prawem i Sprawiedliwością. Wicesta-
rostą został Dominik Gabrysiak – po-
dobnie, jak L. Elert, z Ozorkowa. Nie jest 
tajemnicą, że relacje pomiędzy radną 
Elert a wicestarostą Gabrysiakiem są 
delikatnie mówiąc szorstkie. 

Jak wicestarosta ocenia powiatowy 
budżet i decyzję L. Elert?

- Mieszkańcy naszego powiatu ocze-
kują współpracy, sprawnej i efektyw-
nej, bo przez ostatnich 5 lat Ozorków 
infrastrukturalnie zmienił się nie do 
poznania. W radzie powiatu zgierskie-
go mam sojusznika – Joannę Marian-
kowską, która wspiera mnie w moich 
działaniach na rzecz powiatowych 
inwestycji w Ozorkowie. Dziwi mnie 

zaś, że radna Elert głosowała prze-
ciwko budżetowi, który przewiduje 
dokończenie projektu drogowego w jej 
mieście. Być może to nie koniec zmian, 
jakie zajdą na drogach w Ozorkowie, 
ponieważ trwają rozmowy w spra-
wie wsparcia przez powiat zgierski, 
rozpoczętej przez miasto przebudo-
wy ulicy Listopadowej (dodajmy, że 
powiatowej), w ramach porozumienia 
dotyczącego przebudowy chodnika w 
części ulicy Stypułkowskiego. Miejmy 
nadzieję, że i w tym temacie dojdzie do 
konstruktywnych uzgodnień – mówi 
wicestarosta D. Gabrysiak.

Lidia Elert komentarz ws. niedaw-
nej sesji powiatowej umieściła na 
facebooku. 

„Głosowałam przeciw budżetowi, 
który w mojej ocenie jest niedoszacowa-
ny w obszarze powiatowej oświaty, czy 
powiatowej pomocy społecznej. Nie 
znalazłam w budżecie na ten rok także 
ozorkowskich inwestycji, tj. wymiana 
instalacji elektrycznej zagrażającej zdro-
wiu i życiu młodzieży uczęszczającej do 
ozorkowskiego Liceum Ogólnokształ-
cącego, czy montażu spowalniaczy 
na ul. Cegielnianej, które miały być 
zamontowane już w poprzednim roku 
po to, by zapewnić bezpieczeństwo 
naszym milusińskim uczęszczają-
cym do Szkoły Podstawowej nr 5, nie 
znalazłam w budżecie także remontu 
nawierzchni drogi oraz chodników ul. 
Stypułkowskiego na odcinku wokół 
parku, przypomnę, że odcinek ten po-
minięto w projekcie, który jest obecnie 
realizowany w partnerstwie z Gminą 
Miasto Ozorków, zabrakło mi również 
remontu nawierzchni drogi i chodnika 
ul. Południowej na odcinku od ronda 
Paderewskiego do ul. Nowy Rynek. 
Pozdrawiam, z Wami - dla Was” - 
czytamy w informacji przekazanej w 
internecie przez radną Elert.

(stop) 

Dlaczego głosowała przeciw?

Ozorków Burmistrz Jacek So-
cha spotkał się nie-

dawno z Grzegorzem Pudą, se-
kretarzem stanu w ministerstwie 
funduszy i polityki regionalnej. 
Głównym tematem rozmów była 
przyszłość linii tramwajowej 46. 
Czy znajdą się pieniądze na re-
mont torowiska tramwajowego?

Temat linii tramwajowej powraca 
co jakiś czas. Burmistrz nie ukrywa, 
że jest zwolennikiem połączenia 
tramwajowego. Jednak – jak łatwo 
się domyślić – głównym problemem 
są kolosalne kwoty związane z 
inwestycją. 

- Już teraz mówi się o tym, że ta 
inwestycja może kosztować blisko 
300 milionów zł – słyszymy od 
burmistrza Ozorkowa. - Mogę po-
twierdzić, że toczą się rozmowy w 
ministerstwie dot. powrotu tram-
waju linii 46. Jesteśmy umówieni na 
ponowne spotkanie w Warszawie. Z 
całą pewnością po tych rozmowach 
będziemy mogli odpowiedzieć na 
pytanie, co dalej z 46. 

Jak się dowiedzieliśmy, jednym z 
pomysłów zrealizowania inwestycji 
tramwajowej, jest umieszczenie 
zadania na jednej z list projektów 
unijnych. 

- Potrzebna jest dokładna analiza 
finansowa. Bo gdyby inwestycja 
została dofinansowana na poziomie 
70 procent, to i tak dla poszczegól-
nych samorządów wydatki byłyby 
bardzo duże – dodaje burmistrz 
Jacek Socha. 

Przypomnijmy, na razie znalazły 
się pieniądze na remont linii 45 z 
Łodzi do Zgierza.

Niektórzy upatrują też szansy 
dla tramwaju 46 w utworzeniu 

Jaka przyszłość linii 46?
Metropolii Łódz-
kiej. W pałacu 
Poznańskich w 
Łodzi spotkali się 
prezydenci, bur-
mistrzowie i wój-
towie gmin pod-
pisując deklara-
cję dla rozwoju 
Łodzi i rozwoju. 
Samorządowcy 
wyrazili chęć 
przystąpienia 
do Łódzkiego 
Związku Me-
tropolitarnego. 

Metropolia 
Łódzka ma być 
zrzeszeniem 
g m i n  woje -
wództwa łódz-
kiego, w tym 
Łodzi oraz 27 
gmin z czte-
rech powiatów: 
zgierskiego, 
pabianickie-
go, łódzkiego 
wschodniego, 
a także brze-
z i ń s k i e g o . 
Chęć przy-
stąpienia do 
związku zgłaszają także gminy z 
powiatu łaskiego. Funkcjonowanie 
Metropolii Łódzkiej zakłada wyso-
kość udziału związku metropolital-
nego we wpływach z podatku PIT 
od podatników zamieszkałych na 
obszarze związku metropolitalnego. 
To może przynieść nawet dodatko-
wych 200 mln zł rocznie. 

Pomysłodawcą projektu jest sena-
tor Krzysztof Kwiatkowski.

Zdaniem bur-
mistrza Jacka Sochy (który nie wziął 
udziału w spotkaniu) wpływy 
z podatku PIT są zbyt małe, aby 
planować remont torowiska tram-
wajowego linii 46. 

Łódzki Związek Metropolital-
ny z wyraźnym poparciem Senatu 
czeka teraz na ostateczną decyzję 
Sejmu. 

(stop)
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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

Szkło jest wdzięcznym materiałem do recyklingu. To jeden z najlep-
szych surowców wtórnych. Dlaczego? Można je przetapiać praktycznie 
w nieskończoność bez utraty jakości. Można również wykorzystywać 
wielokrotnie jako opakowania w gospodarstwie domowym  (np. słoiki 
by trzymać kasze, makarony itd.). Dość długo każdy z nas zastanawiał 
się czy trzeba je myć, obecnie stanowisko jest takie, że NIE myjemy, ale 
staramy się opróżnić aby nie marnować wody. Czyli np. gdy masz słoik po 
dżemie to zjadasz dżem do końca, a gdyby był przeterminowany to opróż-
niasz słoik z dżemu i do szkła wrzucasz sam szklany słoik. Oczywiście 
pokrywkę ze słoika trzeba odkręcić i  wrzucić do pojemnika na tworzywa 
w kolorze żółtym. Mogą tu trafić także opakowania po kosmetykach 
ale tylko wtedy, gdy nie są na stałe połączone z innymi tworzywami, np. 
plastikiem czy metalem. 
W koszu zielonym powinny być gromadzone tylko opakowania szklane. 

Zbiórka frakcji odpadów SZKŁO jest realizowana w dwojaki sposób:
1.  W zabudowie jednorodzinnej -  do zbiórki szkła służą worki koloru zielo-

nego które zapewni OPK Sp. z o.o. Częstotliwość odbioru bioodpadów 
– 1 raz w miesiącu.

2.  W zabudowie wielorodzinnej – do papieru służą pojemniki koloru zie-
lonego które zapewnią zarządcy nieruchomości (zarząd spółdzielni, i 
zarządy wspólnot mieszkaniowych). Częstotliwość odbioru odpadów 
– 1 razy w miesiącu.

WAŻNE! opakowania szklane wystarczy dobrze opróżnić, nie trzeba 
myć, ani usuwać z nich etykiet. Tym zajmą się sortownie. Pamiętajmy 
jednak o odkręcaniu nakrętek ze słoików czy butelek – jeśli są metalowe 
powinny trafić do żółtego kosza. Często na butelkach po alkoholu zostają 
osobno aluminiowe obrączki. Usuńmy je także, ponieważ  mogą stanowić 
problem dla sortowni.

WRZUCAMY:
• szklane butelki po napojach, sokach i olejach roślinnych
• szklane butelki i słoiki po przetworach i żywności
• szklane butelki i słoiki bez nakrętek i korków

NIE WRZUCAMY:
• luster i witraży
•  szyb okiennych i zbrojonych, szyb samochodowych
• szkła budowlanego
•  szkła żaroodpornego  

i okularowego
•  żarówek, świetlówek, lamp 

neonowych i halogenowych
• wyrobów z porcelany i fajansu
• reflektorów i izolatorów
•  opakowań po lekach i 

rozpuszczalnikach
• szkła stołowego
• szkła kryształowego
• ceramiki, doniczek
• zniczy z woskiem
• termometrów i strzykawek
• ekranów i lamp telewizyjnych
• szklanej stłuczki
• innych odpadów komunalnych

SZKŁO
POJEMNIK / WOREK ZIELONY

Segregacji 
nadszedł czas 

Choć mylą się przy tym 
niektórzy z nas 

Bo jak to zrobić mam 
Skoro worków tyle 

mam? 
Ale zapamiętania 

nadszedł czas: 
kolor zielony 

kolorowym szkłem jest 
wypełniony

OPK przyjazne środowisku
Ozorków chodzi z nami czystymi ulicami

OPK radzi: segreguj śmieci,  bo czystośc to przyszłośc naszych dzieci` `
Uchwała Rady Miejskiej w Ozorkowie nr XX/126/19 z dnia 28 listopada 2019 r.
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Dobra wiadomość dla tych, któ-
rzy korzystają z różnych form 
aktywności fizycznej. Siłownia 
na terenie hali sportowej przy 
Szkole Podstawowej w Uniejowie 
zyskała nowy sprzęt i co więcej, 
otworzyła swoje podwoje dla 
mieszkańców gminy. 

Wychodząc naprzeciw potrze-
bom usportowionej części miesz-
kańców, w siłowni zainstalowa-
no dodatkowe urządzenia, które 
uatrakcyjniły to miejsce. Są to pro-
fesjonalne przyrządy do ćwiczeń 

różnych partii ciała: m.in.: bieżnia, 
nowy rowerek, wioślarz, komplet 
sztang olimpijskich wraz z obciąż-
nikami i ławeczka do ćwiczeń.

Zakup oprzyrządowania możli-
wy był dzięki wsparciu finansowe-
mu „Term Uniejów”. Przy tej okazji 
warto dodać, że „Termy” zakupiły 
ponadto nową tablicę wyników w 
hali sportowej, dlatego dyrekcja 
szkoły składa podziękowania na 
ręce burmistrza Józefa Kaczmarka 
oraz prezesa PKG „Termy Uniejów” 
– Marcina Pamfila.

Z siłowni dotychczas korzystali 
głównie uczniowie, a teraz stała się 
miejscem publicznym również dla 
pozostałych, aktywnych mieszkań-
ców Uniejowa, którzy cenią sobie 
zdrowy styl życia. Obiekt pozostaje 
do dyspozycji mieszkańców w 
poniedziałki, czwartki i piątki, w 
godzinach 19.30 -21.00.

- Zapraszam do korzystania z no-
wych urządzeń – mówi dyrektor SP w 
Uniejowie, Piotr Kozłowski i przypomi-
na, że sport to zdrowie, a sama siłownia 
to także miejsce spotkań i integracji.

SiłoWnia z noWyM SPrzĘtEM 

Dwadzieścia lat to piękny wiek. Oso-
ba w takim wieku uznawana jest za 
dojrzałą, tym bardziej czasopismo z 
tyluletnim stażem wzbudza respekt. 
Kwartalnik „W Uniejowie” obchodzi 
właśnie swoje dwudziestolecie, a 
bieżący 80-ty numer jest jubile-
uszowym.

W związku z wydaniem 80-tego 
numeru czasopisma wydawane-
go przez Towarzystwo Przyjaciół 
Uniejowa, w siedzibie towarzystwa 
zebrali się twórcy, sympatycy oraz 
zaproszeni goście, by wspólnie świę-
tować zacny jubileusz, który można 
uznać za pewien ewenement – ze 
świecą bowiem szukać gminy, w 
której organizacja pozarządowa, taka 
jak TPU, zajmowałaby się społecznie 
i nieprzerwalnie przez dwie dekady 
redakcją i wydawaniem pisma.

Piątkowy wieczór poprowadzili 
wspólnie Urszula Urbaniak – prezes 
TPU oraz Tomasz Wójcik, pełniący 
przez kilka lat funkcję redaktora na-
czelnego.

Wydarzenie wypełniło po brzegi 
salę TPU licznie przybyłymi gości, 
wśród których znaleźli się m.in.: przed-
stawiciele samorządu w Uniejowie 
(Janusz Kosmalski – z-ca burmistrza, 
Mirosław Madajski – przewodniczą-
cy Rady Miejskiej wraz z radnymi), 
dyrektorzy placówek oświatowych z 
terenu gminy (Agnieszka Kaczma-
rek – wicedyrektor SP w Uniejowie, 
Elżbieta Goszczyk – dyr SP w Wiele-

ninie, Romana Kozińska – dyr Miej-
skiego Przedszkola w Uniejejowie), 
duchowieństwo (ks. Infułat Andrzej 
Ziemieśkiewicz), a ponadto: Piotr 
Berczyński – z-ca dyrektora Woje-
wódzkiej Biblioteki Publicznej w Łodzi, 
Bożena Gajewska – sekretarz Krajowej 
Rady Stowarzyszeń Regionalnych 
RP, Bogumił Jóźwiak – emerytowany 
dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki 
w Poddębicach, gdzie drukowano 
pierwsze egzemplarze „W Uniejowie” 

oraz członkowie TPU i osoby związane 
z czasopismem, przedstawiciele lo-
kalnych instytucji i zaprzyjaźnionych 
stowarzyszeń.

Z historii kwartalnika
Jubileusz skłonił w pierwszej kolej-

ności do omówienia historii pisma, jego 
informacyjnej roli dla społeczeństwa 
naszego mikroregionu, do ukazania 
jego twórców, współpracowników 
redakcji, autorów artykułów, bez któ-
rych wydawanie byłoby niemożliwe. 
Mimo że pierwszy regularny numer 
datuje się na kwiecień 2000 r., historia 
czasopisma sięga siedem lat wcze-
śniej; wówczas ukazało się pierwsze 

wydanie specjalne – okazją były zor-
ganizowane również po raz pierwszy 
Dni Uniejowa, a TPU, jak wspomniała 
prezes Urszula Urbaniak, chciało w 
ten sposób zaznaczyć swoją obecność.

Wydanie określono mianem „Żół-
tej kserówki”, tekst bowiem spisa-
no na maszynie do pisania z po-
wielaczem bez udziału komputera 
i innych zdobyczy technologii, na-
tomiast odbitki wykonano za po-
mocą czarno-białej kserokopiarki. 
Mimo trudności natury technicznej, 
zaproszeni goście mówili z wielkim 
sentymentem o pierwszych krokach 
periodyku:

- Zaczynaliśmy działać jako Towa-
rzystwo Przyjaciół Uniejowa w okresie 
przemian ustrojowych. Był to impuls, 
który zachęcił ówczesny zarząd do 
tego, aby być bardziej widocznym 
na zewnątrz i bardziej służyć społe-
czeństwu poprzez przekazywanie 

informacji. Inicjatywa przerodziła 
się w powstanie w bardzo trudnych 
warunkach, jak na ówczesne czasy 
kwartalnika – mówił Dariusz Piotrow-
ski, pierwszy prezes TPU.

Mówiąc o wspomnieniach, przywo-
łano artykuł „Przez różowe okulary” 
Ryszarda Troczyńskiego, zaprezen-
towany w jednym z pierwszych nu-
merów w roku 2000, w którym autor 
utkał wizję dzisiejszego Uniejowa. I 
chociaż na tamte czasy mogła się ona 
wydawać nierealna lub zbyt odległa, 
warto sięgnąć ponownie do artykułu, 
aby przekonać się, że autor niemal 
„przewidział” przyszłość.

Kronika dwóch dekad
W ciągu dwudziestu lat periodyk 

stał się kroniką wydarzeń, jakie 
rozgrywały się na terenie gminy i 
stanowi cenne źródło informacji, 
chociażby z tego względu, że część 
opisywanych zakładów już nie ist-
nieje, a wiele prezentowanych miejsc 
przeszło radykalną metamorfozę. Na 
jego łamach można znaleźć infor-
macje dotyczące zarówno wydarzeń 
społecznych, sportowych, kultural-
nych i oświatowych organizowanych 
w gminie. Ważnym akcentem były 
cykle, jeden z pierwszych na temat 
miejscowości gminy wyszedł spod 
pióra Agnieszki Kaczmarek:

„Wraz z mężem odwiedzaliśmy 
najstarszych mieszkańców poszcze-
gólnych wiosek i odgrzebywaliśmy 
historie związane z miejscowościami. 
Na tyle, na ile to było możliwe sięgali-
śmy do źródeł historycznych okraszając 
je również kwestiami obyczajowymi, 
legendami oraz mitami związanymi 
z tymi okolicami”.

Ów cykl okazał się być niezwykle 
istotny i przełomowy dla profilu cza-
sopisma, które od tej pory coraz więcej 

miejsca zaczęło poświęcać zagadnie-
niom historycznym.

„W Uniejowie” dzisiaj
Obecnie redaktorem naczelnym 

jest Andrzej Zwoliński, a za jego osta-
teczny kształt odpowiada prezes 
TPU Urszula Urbaniak. Wcześniej 
funkcję redaktorów pełnili Bar-
bara Pastorczak i Tomasz Wójcik. 
Chociaż periodyk przeszedł znaczną 
metamorfozę zarówno pod względem 
szaty graficznej jak i prezentowanych 
treści, zachował swoje podstawowe 
idee i wciąż jest czasopismem inter-
dyscyplinarnym i informacyjnym, 
dostarczającym wiedzy na temat wy-
darzeń społecznych, gospodarczych 
i kulturalnych, a jego wyróżnikiem, 
jak określił Mirosław Madajski, jest 
„człowiek”:

„Oprócz najważniejszych wydarzeń 
wydawnictwo przedstawia sylwetki 
ludzi, którzy swoją pracą i zaangażo-
waniem przyczyniają się do rozwoju 
lokalnej społeczności, znajdą w nim 
swoje miejsce osoby niepełnosprawne, 
młodzi pasjonaci piłki nożnej, artyści 
itp. Prezentowane fotografie, zarówno 
współczesne jak i archiwalne, opisy-
wane są z wielką pieczołowitością, 
aby w ten sposób zatrzymać czas i 
uchronić mieszkańców Uniejowa od 
zapomnienia”.

Spotkanie było okazją do złożenia 
na ręce prezes  wielu życzeń oraz 
listów gratulacyjnych m.in. od bur-
mistrza Uniejowa Józefa Kaczmarka 
(odczytanego przez Mirosława Ma-
dajskiego) oraz starosty poddębickiego 
Małgorzaty Komajdy, który przekazał 
reprezentujący powiat poddębicki Piotr 
Kozłowski.

Zwieńczeniem wieczoru był uro-
dzinowy tort oraz słodki poczęstunek 
przegotowany przez TPU.

20 lat minęło… 
z kwartalnikiem „w uniejowie”
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Poddębice 

Poddębice 

Poddębice Pełną parą prze-
biegają prace przy 

rewitalizacji kompleksu geo-
termalnego w Poddębicach. 
Na jakim etapie jest realizacja 
przedsięwzięcia, co już udało się 
wykonać, a co jeszcze zostało do 
zrobienia?

- Obecnie na naszej kluczowej 
inwestycji trwają zaawansowane 
prace budowlane. Budynek jest 
zamknięty. Prowadzone są roboty 
wykończeniowe wewnątrz oraz 
przy elewacji. Powstaje instalacja 
technologii basenowej. Na zewnątrz 
zakończyła się zasypka niecek 
basenowych i rozpoczęliśmy  zago-
spodarowanie terenu wokół – infor-
muje Piotr Sęczkowski, burmistrz 
Poddębic.

Z czego będą mogli korzystać 
mieszkańcy i goście odwiedzający 
obiekt?

Centrum Wodolecznictwa i Re-
kreacji w Poddębicach składa się z 
części krytej i otwartej. W tej pierw-
szej znajdują się basen rekreacyjny, 
brodzik dla dzieci, basen schła-
dzający, wanny z hydromasażem. 
W części zewnętrznej jest basen 
wypływowy połączony z basenem 
wewnętrznym, basen pływacko-re-

kreacyjny, dziecięcy i basen ścian 
wodnych. 

Wśród atrakcji wodnych znajdą się 
m.in. groty sztucznej fali, groty z ma-
sażami, gejzery, dzika rzeka, leżanki 
rurowe z masażem powietrznym, 
plac z wytryskami, a dla dzieci wod-
ny plac zabaw, zjeżdżalnie, armatki 
wodne, kaskady wodne.

Do dyspozycji będą także sauny: 
sucha, parowa, infrared, jak rów-
nież pomieszczenia haloterapii 
wraz z komnatą solną. Ponadto 
zespół rehabilitacji z salami zajęć 
ruchowych, pomieszczeń masażu 
i gabinety lekarskie.Kompleks 
naszpikowany jest rozwiązaniami 
dla osób niepełnosprawnych.

- Nasz obiekt będzie komplek-
sowo realizował ideę przestrzeni 
przyjaznej osobom niepełnospraw-
nym. Na wyposażeniu znajdą się 
m.in. ściany wodne, wózki dla osób 
niepełnosprawnych, którymi będą 
mogli wjeżdżać do basenu i korzy-
stać z masaży wodnych – wymienia 
burmistrz.

Całość ma być gotowa w trzecim, 
czwartym kwartale tego roku. Przy-
pomnijmy, że koszt inwestycji to 77 
mln zł, z czego 42 mln zł stanowi do-
finansowanie ze środków unijnych.

Urszula Patora 
przesłała redakcji 

komentarz ws. niedawnej decyzji 
miejskiego samorządu dotyczącej 
radnego Dariusza Szewczyka.

„Decyzja Rady Miejskiej w Pod-
dębicach odmawiająca zgody na 
zmianę warunków pracy i płacy 
radnego, tj. przywrócenia na sta-
nowisko starszego inspektora w 
PUP i obniżenia wynagrodzenia z 
kwoty przysługującej p.o. dyrektora 
PUP do wynagrodzenia starszego 
inspektora pana Dariusza Szewczy-
ka jest dla mnie zaskoczeniem. W 
świetle podniesionych we wniosku 
argumentów Rada Miejska winna 
wyrazić zgodę, ponieważ wniosko-
wana zmiana warunków umowy o 
pracę pana Dariusza Szewczyka nie 
ma jakiegokolwiek związku ze spra-
wowaną przez niego funkcją radne-
go. Decyzja PUP podyktowana jest 
wyłącznie racjonalnymi powodami, 
tj. koniecznością zapewnienia pra-
widłowego funkcjonowania PUP w 
Poddębicach, w tym zapewnienia 
samorządowej jednostce organiza-
cyjnej właściwego kierownictwa. 

Ochrona przewidziana w art.25 
ust.2 ustawy o samorządzie gmin-
nym ma na celu zapewnienie rad-
nemu swobodnego sprawowania 
mandatu, a w niniejszej sprawie 
ani decyzja pracodawcy o zmianie 
warunków umowy o pracę nie jest 
podyktowana tą okolicznością, iż 
pracownik jest radnym, ani też 
jakiekolwiek decyzje pracodawcy 
nie mają wpływu na sprawowanie 
przez pana Dariusza Szewczyka 
mandatu radnego” - czytamy w 
przesłanej przez U. Patorę infor-
macji. 

Dom jednorodzinny, po poża-
rze w miejscowości Dąbrowa w 
gminie Uniejów, nie nadaje się 
do dalszego zamieszkiwania. 
Pogorzelcy zostali bez dachu nad 
głową. Małżonkom pomagają 
znajomi a także miejscowy ośro-
dek pomocy społecznej. Groźny 
pożar miał też miejsce w Łężkach, 
gdzie palił się garaż w którym 
mieściła się szwalnia. 

- Przyczynami obu tych pożarów 
były nieszczelne przewody komino-
we – mówi asp. Przemysław Burski 
z poddębickiej straży pożarnej. - Po 
pożarze domu w Dąbrowie nie 
można w nim dalej mieszkać. Po-
wiadomiliśmy nadzór budowlany. 
Akcja gaszenia domu trwała prawie 
3 godziny. Gdy przyjechaliśmy na 
miejsce, to domownicy byli przed 
budynkiem. Nie odnieśli obrażeń. 

Jak się dowiedzieliśmy, dom 
gasiło 40 strażaków. Duże siły zo-

Stracili dach nad głową

stały też skierowane do pożaru pod 
Poddębicami. 

- W Łężkach płonął garaż, w 
którym mieściła się szwalnia. Od 
nagromadzonych wewnątrz po-
mieszczenia materiałów doszło do 
znacznego zadymienia. W szwalni 
przebywał 56-letni mężczyzna, 
który odmówił hospitalizacji. 

Natomiast z objawami zatrucia 
tlenkiem węgla przewieziony 
został 13-letni chłopiec, syn wła-
ścicieli nieruchomości. W akcji 
gaszenia ognia wzięło udział 32 
strażaków. Pożar został ugaszony 
po przeszło 2 godzinach – dodaje 
asp. P. Burski. 

(ps)

Nasz czytelnik o nawigacji 
- Znalazłem duży błąd w mapach google. Błąd ten wystę-
puje też w innych mapach w nawigacjach gps. Dotyczy 

dojazdu do mostu w Poddębicach ulicą 1 Maja, która przebiega prawie 
na wprost do mostu. Natomiast nawigacja gps prowadzi drogą w krzaki. 
Błąd zgłosiłem już do googla – powiedział „Reporterowi” poddębicza-
nin. - Warto o tym napisać, ponieważ obecnie wielu kierowców wyko-
rzystuje ten odcinek drogi jako objazd w związku z budową ronda. Przy okazji most ma bardzo zniszczoną 
nawierzchnię. Nikt nie zadbał też o cały odcinek drogi, która jest objazdem.

groty z masażami, 
gejzery, dzika rzeka...

Dyrektor PUP jest zaskoczona
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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

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

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

Pracownik serwisu
Prawo jazdy kat. B
„Wag – Pol Łęczyca”
Pl. T. Kościuszki 26
99-100 Łęczyca
Tel: 500-288-411

Blacharz Samochodowy
Wykształcenie zawodowe, 
doświadczenie zawodowe na 
stanowisku blacharza.
Misiek Garaż
Dawid Palczewski
Osędowice 15, 99-107 Daszyna
Tel: 604-151-705

Magazynier
Wykształcenie średnie 
zawodowe, umiejętność 
nawiązywania kontaktów, 2-3 
letnie doświadczenie w pracy na 
danym stanowisku, umiejętność 
pracy w zespole w warunkach 
chłodniczych, znajomość 
przepisów i norm dotyczących 
jakości towaru opakowań i 
transportu
Euroveg Kamil Krasoń
Ul. Mickiewicza 22, Bujny
97-371 Wola Krzysztoporska
Tel: 519-116-053
Praca: Podgórzyce 19
99-122 Góra Św. Małgorzaty

Kosmetyczka
Wykształcenie średnie 
zawodowe: kosmetyczka, 
umiejętność wykonywania 
makijażu, paznokci, mile 
widziane doświadczenie 
zawodowe
Salon Kosmetyczny Małgorzata 

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
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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 trzy działki we 
Florentynowie 

(gm. Parzęczew). 
Na jednej dom w budowie. 

Tel.: 601-211-273

Sprzedam tanio rowery 
damskie używane 28” i 26”. 

Tel.: 502-851-180

Sprzedam wagę dziesiętną 
(odważnikową) „TARCZYN”. 
Zakres ważenia – do 150 kg. 

Tel.: 503-826-051

Sprzedam tunele foliowe 
(folia 6 m). 

Tel.: 692-077-382

Telewizor LCD (płaski) mały, 
używany - kupię niedrogo. 

Tel.: 503-826-051

Sprzedam 10 ha ziemi 
w Jarochówku. 

Tel.: 721-146-834

Segment pokojowy okazyjnie 
sprzedam. 

Tel.: 786-023-206

Sprzedam pralkę 
półautomatyczną. 
Tel.: 727-754-499

Stylowy stolik 50 x 50 cm, 
prasowalnicę – sprzedam. 

Tel.: 786-023-206

Kupię skrzynki 
po piwie i napojach, 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

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

Gibska
Ul. Kilińskiego 7B
99-100 Łęczyca
Tel: 24 721-20-04

Pracownik produkcyjno 
– magazynowy
Wykształcenie zasadnicze 
zawodowe, dobra organizacja 
pracy, obsługa komputera, 
uprawnienia na wózki UDT, 
uprawnienia na suwnice.
De Heus sp. z o.o.
Ul. Lotnicza 21B
99-100 Łęczyca
Tel: 24 721-04-00
E – mail: rekturacja@deheus.com

Pomoc mechanika
Wykształcenie średnie 
zawodowe – mile widziane 
mechaniczne (osoba do 
przyuczenia)
Okręgowa Stacja Kontroli 
Pojazdów „Leszcze” Krzysztof 
Wawrzyniak
Leszcze 65
99-100 Łęczyca
Tel: 501-422-011

Pracownik fizyczny
Umiejętności spawacze, 
chęć do pracy
Hamurabi 
Mohamed Hayek 
Ul. Tęczowa 9
91-502 Łódź
Tel: 601-231-113
Miejsce pracy: 
Borki 82
99-100 Borki

Specjalista kontroli jakości
Wykształcenie średnie 
ogólnokształcące
DRIVIA SP. Z O.O.
Ul. Domaniewska 37 m. 2.43,
02-673 Warszawa
Tel: 662-130-100
Praca: ul. Reymonta 17
99-150 Grabów

Specjalista
ds. systemów jakości
Wykształcenie wyższe 
kierunkowe 
(technologia
żywności, chemia spożywcza)
DRIVIA SP. Z O.O.

Ul. Domaniewska 37 m. 2.43,
02-673 Warszawa
Tel: 662-130-100
Praca: ul. Reymonta 17
99-150 Grabów

Pracownik produkcji
Wykształcenie średnie 
zawodowe
DRIVIA SP. Z O.O.
Ul. Domaniewska 37 m. 2.43,
02-673 Warszawa
Tel: 662-130-100
Praca: ul. Reymonta 17
99-150 Grabów

Pracownik biurowy
Wykształcenie wyższe, 
obsługa komputera
DRIVIA SP. Z O.O.
Ul. Domaniewska 37 m. 2.43,
02-673 Warszawa
Tel: 662-130-100
Praca: ul. Reymonta 17
99-150 Grabów

Operator wózków widłowych
Wykształcenie zasadnicze 
zawodowe, uprawnienia 
na wózki widłowe, 
prawo jazdy kat. B
DRIVIA SP. Z O.O.
Ul. Domaniewska 37 m. 2.43,
02-673 Warszawa
Tel: 662-130-100
Praca: ul. Reymonta 17
99-150 Grabów

Mechanik
Wykształcenie zasadnicze 
mechaniczne
DRIVIA SP. Z O.O.
Ul. Domaniewska 37 m. 2.43,
02-673 Warszawa
Tel: 662-130-100
Praca: ul. Reymonta 1799-150 
Grabów

Brygadzista produkcji 
Wykształcenie średnie 
ogólnokształcące
DRIVIA SP. Z O.O.
Ul. Domaniewska 37 m. 2.43,
02-673 Warszawa
Tel: 662-130-100
Praca: ul. Reymonta 17
99-150 Grabów
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INFORMACJA  
o wywieszeniu wykazów nieruchomości 

Wójt Gminy Ozorków informuje, że zgodnie z art.35  
ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 
21 sierpnia 1997 roku (Dz.U. z 2018 r. poz.2204 ze zm.), 
sporządzono i podano do publicznej wiadomości wykazy 
nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na 
okres do 3 lat położonych w miejscowościach:
- Sokolniki-Las, oznaczonej nr ewid.1091/6 oraz
- Skotniki, oznaczonej nr 182/4
Wykazy wywieszone zostały na tablicy informacyjnej Urzę-
du Gminy Ozorków, ul. Wigury 14, w terminie 05.02.2020 r. 
– 26.02.2020 r., a także na stronach internetowych urzędu. 
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Kupon na bezpłatne ogłoszenie
Treść ogłoszenia:

 Telefon:

Redakcja nie ponosi odpow
iedzialności za treść ogłoszenia

O
głoszenie bezpłatne pow

inno zaw
ierać m

aksym
alnie 10 słów

O
ryginalny kupon należy dostarczyć do biura redakcji 

w
 Łęczycy, ul. Kaliska 42
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Imbir, jeszcze nie tak dawno temu, był znany wyłącznie jako 
przyprawa. Wkrótce okazało się jednak, że ma on szereg proz-
drowotnych właściwości. Niektórzy twierdzą nawet, że działa 
lepiej niż aspiryna. Jest on bowiem bogaty w substancje o 
działaniu przeciwutleniającym i z powodzeniem można go sto-
sować, chcąc rozprawić się z wieloma chorobami i bolączkami. 
Jest on w stanie poradzić sobie z wysoką gorączką, uczuciem 
mdłości, a także silnym bólem głowy. Dodatkowo, dzięki 
olejkom zawartym w kłączu, ułatwia trawienie i usprawnia 
pracę przewodu pokarmowego. Dla wielu kobiet przydatna 
może być informacja, że imbir jest w stanie zwalczyć ból mie-
siączkowy. Bez skutków ubocznych. Można go przyjmować na 
dwa sposoby. Kupując przyprawę w proszku i dodając ją do 
potraw albo wsypując pół łyżeczki do herbaty. Inni stawiają 
na świeży korzeń, który można pokroić i jeść na surowo albo 
zalać go gorącą wodą bądź dodać do koktajlu. 

Brwi to niezwykle ważny ele-
ment podczas wykonywania 
makijażu oczu, jak i całej twarzy. 
Odpowiednio umalowane brwi 
sprawią, że twoje oczy będą wy-
glądały na większe, a twarz na-
bierze zdecydowanego wyrazu. 
Modelując brwi, możesz również 
poprawić symetrię swojej twarzy 
oraz zmniejszyć lub zwiększyć 
optyczny rozmiar czoła. 

Czym się wyróżnia 
pędzelek do brwi?

Znaczna część spośród dostęp-
nych kosmetyków do makijażu brwi 
wymaga użycia odpowiedniego 
narzędzia przy ich nakładaniu. Naj-
lepszym rozwiązaniem jest użycie 
specjalnego pędzelka do brwi. Ogól-
ną zasadą jest, aby pędzelek do wy-
konywania makijażu brwi był ścięty 
ukośnie, a jego włosie gęste, twarde 
i stosunkowo sztywne. Pędzelek o 
takich właściwościach działa niczym 
konturówka – pomoże precyzyjnie 
nadać brwiom wybrany kształt. 
Ponadto gęste włosie pozwala na 
aplikację dużej ilości kosmetyku za 
jednym razem.

Zazwyczaj pędzle do brwi są 
wykonane z włosia syntetycznego. 
Charakteryzuje się ono twardszą 
konsystencją niż włosie pochodzenia 
zwierzęcego.

Wybierając pędzelek do brwi, 
warto sięgnąć po taki produkt, któ-
rego wielkość będzie pasować do 
naszych predyspozycji oraz wybra-
nych kosmetyków. Pędzelki do brwi 
różnią się bowiem rozmiarem, w 
tym przede wszystkim szerokością 
oraz powierzchnią włosia. Pędzelki 
szersze pozwalają na wykonanie 
dłuższej linii przy rozprowadzeniu 
kosmetyku. Pędzelki węższe, z 
mniejszą ilością włosia, lepiej spraw-
dzą się w przypadku osób z wąskim 
łukiem brwi. Za ich pomocą wyko-
nasz bardziej szczegółowy makijaż, 
podkreślając lub modyfikując kon-
tury brwi.

Przy wyborze pędzelka warto 
zwrócić uwagę na jakość wykonania, 
a dokładnie – przyłączenia włosków 
do trzonka. Jeśli nie są zbyt mocno 
przymocowane, a przez to włosie nie 
sprawia wrażenia zbyt sztywnego, 
istnieje szansa, że prędzej czy później 
pędzel „wyłysieje”. Dobrze wyko-
nany pędzel do brwi nie powinien 
tracić włosia przez cały okres jego 
używania.

Wypadające włosy to problem, z 
którym boryka się wiele osób. To 
zjawisko może wynikać z różnych 
czynników. Bardzo często sprawa 
rozbija się jednak o brak witamin. 
Sięganie po witaminy na włosy 
może przyczynić się do tego, że 
kondycja włosów bardzo się po-
prawi. Wzmocni się ich struktura, 
a z czasem problem wypadania 
będzie tylko przykrym wspo-
mnieniem. Na jakie witaminy na 
włosy oraz produkty, w których 
je znajdziemy, warto postawić? 

Witaminy na włosy - witami-
na h (biotyna). Przeciwdziała 
wypadaniu i przedwczesnemu 

siwieniu włosów. 
Jednym z przykładów cennej 

witaminy na włosy jest witamina 
H, która naprawdę potrafi zdziałać 
cuda. Dlaczego? Biotyna nie tylko 
hamuje wypadanie włosów, ale 
wzmacnia je od środka i stymuluje 
ich porost. Dzięki temu, że regular-
nie dostarcza się ją do organizmu, 
można cieszyć się bujną i mocną 
fryzurą. Przyczynia się do tego, że 
włosy stają się zdrowsze i błyszczą-

ce – bez dodatkowych zabiegów. 
Dla niektórych ogromną zaletą jest 
fakt, że witamina H przeciwdziała 
łupieżowi i niweluje problem roz-
dwajających się końcówek. Dzięki 
temu, że opóźnia proces starzenia 
się, sprawia, że można cieszyć się 
naturalnym kolorem przez dłuższy 
czas. Biotyna znajduje się w niektó-
rych produktach spożywczych, w 
wolnej postaci, więc warto włączyć 
je do swojej diety. Mowa tutaj o: 
mleku, przetworach mlecznych 
oraz warzywach. Może się jednak 
okazać, że jej ilości z diety nie będą 
wystarczające i trzeba będzie do-
datkowo sięgnąć po środki, które 
mają ją w swoim składzie. Mogą 
one być stosowane, według zaleceń, 
zewnętrze bądź wewnętrznie. A ja-
kie jeszcze inne witaminy na włosy 
znajdziemy w naszej kuchni? 

Witaminy na włosy - witamina 
B5. Niezbędna do prawidłowe-

go rozwoju włosa.
Witaminy na włosy mają zba-

wienny wpływ także na wygląd 
skóry i paznokci. Witamina B5 
(kwas pantotenowy) odgrywa 

niezwykle istotną rolę podczas 
podziału komórek w mieszku 
włosowym. Właśnie dlatego, wita-
mina ta, jest niezbędna do prawi-
dłowego rozwoju włosa. Jest to też 
podstawowy składnik budulcowy, 
który dodatkowo odpowiada za 
właściwości mechaniczne. Re-
gularne dostarczanie witaminy 
B5 zapewnia fryzurze siłę, sprę-
żystość i odporność na uszko-
dzenia. To jeszcze nie koniec jej 
właściwości, bowiem dodatkowo 
pełni rolę spoiwa, które wypełnia 
przestrzenie międzykomórkowe 
i przyczynia się do utrzymania 
odpowiedniej wilgotności włosów 
i sprzyja temu, że szybciej rosną. 
Można uzupełniać jej niedobory 
na kilka sposobów. Najlepiej po 
prostu zadbać o odpowiednio 
zbilansowaną dietę, bogatą w pro-
dukty, które zawierają witaminy 
na włosy, w tym witaminę B5. Na 
co postawić? Między innymi na: 
wątróbkę, ryby, grzyby, mleko, 
mięso drobiowe, brokuły, ciemny 
ryż, chleb wieloziarnisty, masło 
orzechowe oraz banany. Ci, którzy 
chcą szybko zobaczyć efekty, mogą 

Szczotkowanie ciała na sucho po-
budza pracę układu limfatyczne-
go, a dzięki temu usprawnia pro-
ces usuwania toksyn z organizmu. 
Ujędrnia i wygładza skórę, ściera 
martwy naskórek i zapobiega 
wrastaniu włosków. Poprzez po-
budzenie krążenia krwi zapewnia 
też lepsze dotlenienie, dzięki 
czemu skóra zyskuje zdrowy 
koloryt. Masaż szczotką ma też 
działanie odprężające – mimo że 
dla niektórych początkowo może 
wydawać się nieprzyjemny. 

Masaż wykonuje się drewnianą 
szczotką z naturalnego włosia 
(np. z agawy). Wystarczy 5-10 mi-
nut dziennie (na początku można 
szczotkować ciało tylko raz w 
tygodniu, by przyzwyczaić skórę). 
Ważne, by masaż wykonywać na 
suchej skórze, delikatnymi, długimi 
pociągnięciami szczotki. Szczot-
kowanie powinno odbywać się w 
stronę serca, zgodnie z przepływem 
limfy – od stóp w stronę tułowia, 
od dłoni do ramion itd. Po masażu 
skóra lepiej wchłania składniki 

Trzy witaminy, które pomogą na 
wypadające włosy. Masz je w domu

przyjmować tabletki z jej udzia-
łem. Na rynku znajduje się też 
szereg preparatów do stosowania 
zewnętrznego, które także posia-
dają w swoim składzie witaminy 
na włosy z grupy B.

Witaminy na włosy - witamina 
E. Poprawia ukrwienie i sprawia, 

że włosy są odżywione.
Witamina E jest silnym przeciwu-

tleniaczem, który chroni organizm 
człowieka przed uszkodzeniami 
komórek, jakie są wywoływane 
przez wolne rodniki. Określana 
jest witaminą młodości i znajduje 
swoje zastosowanie zarówno w 
medycynie, jak i kosmetyce. Ci, 
którzy borykają się z problemem 
wypadających włosów, powinni 
uzupełnić jej niedobory w swoim 

organizmie. Dlaczego? Ponieważ 
ten składnik przyczynia się do tego, 
że naczynia krwionośne lepiej funk-
cjonują. W tym też te, które znajdują 
się na skórze głowy. To przekłada się 
na to, że do mieszków włosowych 
szybciej i efektywniej dostarczane 
są niezbędne substancje odżywcze. 
Przyczynia się to do tego, że włosy 
są silne i zadbane. Witaminy na 
włosy, a wśród nich także witami-
nę E, można znaleźć w niektórych 
składnikach, które przewijają się w 
codziennym jadłospisie. Zaliczają 
się do nich: oleje roślinne (przede 
wszystkim rzepakowy oraz sło-
necznikowy), a także orzechy, z 
migdałami na czele. Oczywiście w 
aptekach można znaleźć też szereg 
różnego rodzaju preparatów oraz 
lekarstw, które mają ją w składzie. 

Pędzelek do brwiSzczotka do masażu ciała

Imbir. Rozgrzewa i działa lepiej niż tabletka przeciwbólowa

aktywne zawarte w kosmetykach, 
dlatego po szczotkowaniu warto 
wziąć prysznic i wmasować w ciało 
ulubiony balsam. 
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odpadł kawał lodowca a to gigant!Butelka do automatu

Od kilku lat mówi się o wprowadzeniu polskiego systemu 
kaucyjnego, który opierałby się na oddawaniu opakowań 
zwrotnych do przysklepowych automatów, tak jak ma to 
miejsce m.in. w Szwecji, Niemczech czy na Litwie. Do tej 
pory kończyło się na deklaracjach, jednak wkrótce w spra-
wie nastąpi przełom. Ministerstwo Klimatu pracuje nad 
projektem ustawy. Nieoficjalnie mówi się, że akt prawny 
może trafić pod obrady rządu latem, natomiast realnie 
automaty w marketach pojawią się w 2024 roku. Jak to 
działa? Klient, kupując wodę w plastikowej butelce, napój 
w puszcze czy piwo w “szkle” przy kasie dopłaci kaucję za 
butelkę (w Polsce będzie to od 50 gr - 1 zł). Kwotę będzie 
mógł odzyskać, oddając butelki w specjalnych automatach 
ustawionych w każdym markecie. Na Zachodzie system 
ten cieszy się ogromną popularnością, głównie ze względu 
na swoją skuteczność, bo dzięki automatom i ręcznym 
punktom zbiórki odzyskuje się nawet ponad 90 proc. 
opakowań. W Polsce stoi już kilka prywatnych automatów, 
jednak skala odzysku jest minimalna, a ich działanie ma 
wyłącznie charakter reklamowy. 

Góra lodowa o powierzchni ponad 300 km kwadrato-
wych oderwała się od lodowca Pine Island, a następnie 
rozpadła się na mniejsze kawałki. “Proces ten udało się 
uchwycić 11 lutego przez misję Copernicus Sentinel-2”. 
Jak podano, dwie duże rysy zostały zaobserwowane w 
ubiegłym roku i od tego czasu naukowcy obserwowali, 
jak szybko rosły pęknięcia. Lodowiec Pine Island i są-
siadujący z nim lodowiec Thwaites łączy centrum Ryftu 
Zachodnioantarktycznego z oceanem. Według NASA 
w regionie znajduje się wystarczająco dużo lodu, aby 
podnieść globalny poziom mórz o 1,2 metra.
Te obrazy pokazują, że lodowiec Pine Island w sposób 
dramatyczny reaguje na zmiany klimatu.
Podczas gdy wycielanie się gór lodowych z lodowców 
jest procesem naturalnym, tempo topnienia i wycielania 
zaobserwowane na Antarktydzie Zachodniej jest większe 
niż kiedykolwiek zaobserwowane w zapisie satelitarnym. 

Ogórki kojarzą nam się zwykle z domowymi korniszonami, 
ogórkami kiszonymi lub małosolnymi, tak małymi, że gru-
powo mieszczącymi się w podręcznym słoiku. Tymczasem 
okazuje się, że to niepozorne, zielone warzywo może 
wyrosnąć do monstrualnych rozmiarów i ważyć niemal 13 
kilogramów! 12,9 kilogramów, bo tyle dokładnie wskazał 
oficjalny licznik, waży najcięższy ogórek, jaki ujrzał świat. 
Gigant wyhodowany przez Brytyjczyka, Davida Thomasa. 
Jest to tym bardziej niezwykłe osiągnięcie, gdyż klasycz-
ny zielony ogórek, który zwykle trafia do naszej kuchni 
waży przeciętnie zaledwie 250 gramów! Co więcej, ogórki 
powszechnie uznawane są jako warzywa dość trudne w 
uprawie, głównie ze względu na swoją wrażliwość na 
zimne temperatury i nagłe zmiany pogodowe. 

No co, każdy może 
się nie wyspać

Ale wiało!

Co tam wnuczek?
Jedziemy na jakiś 

melanż?


