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Łęczyca

Łęczyca

Gm. Łęczyca

Łęczyca

Zbliża się kolejny rok 
szkolny, najwyższa 

pora pomyśleć o szkolnej wy-
prawce i książkach. Na szczęście, 
w tym roku powiększyła się 
lista bezpłatnych podręczników. 
Rodzice uczniów z kolejnych 
roczników odetchną z ulgą.

Jeszcze kilka lat temu końcówka 
wakacji była prawdziwym żni-
wem dla właścicieli księgarni, dla 
rodziców wiązała się z naprawdę 
dużymi wydatkami. Obecnie 
w księgarniach tłumów nie ma.     
Zastanawiamy się wspólnie z 
pracownicą księgarni, Joanną Flo-
rczak nad przyczynami takiego 
stanu rzeczy.

- To skutek wprowadzanej eta-
pami reformy darmowych pod-
ręczników dla uczniów. W ubie-
głym roku otrzymały je dzieci z 
klas I, II i IV szkoły podstawowej 
oraz I klasy gimnazjum. W tym 
roku do odbiorców darmowych 
podręczników dołączają dzieci z 
klas III i V szkoły podstawowej 
oraz II gimnazjum - wyjaśnia 
Joanna Florczak z łęczyckiej księ-
garni. - Dla nas, handlowców to 
zjawisko mało korzystne, ale dla 
portfeli  rodziców jest to wielka 
ulga. Książki są drogie. Klientka 
przed chwilą za dwa zestawy do 

I LO zapłaciła ponad 800 zł. Jeśli 
uczeń dostaje książki za darmo, 
to rodzice te pieniądze mogą 
przeznaczyć na inne potrzebne 
zakupy. My natomiast, jako han-
dlowcy chyba musimy pomyśleć 
o rozszerzeniu oferty.

Uzupełnić jeszcze należy, że w 
darmowym pakiecie dla ucznia 
znajduje się podręcznik, ćwiczenia 
oraz podręcznik do nauki jednego 
obcego języka. Uczniowie klas 
I, II, IV szkoły podstawowej i I 
klasy gimnazjum otrzymają pod-

ręczniki wieloletnie, już używane 
przez poprzednie roczniki oraz 
nowe ćwiczenia, które staną się 
własnością ucznia. Rodzice zapła-
cą tylko za podręczniki do nauki 
przedmiotów nieobowiązkowych. 
Uczniowie klas III i V szkoły 
podstawowej i II gimnazjum od-
biorą całkowicie nowy komplet 
podręczników za darmo. Są to 
podręczniki wieloletnie, które 
będą przekazywane następnym 
rocznikom. 

(mku)

Budynek, w któ-
rym mieści się 

biblioteka w Siedlcu, zarówno na 
zewnątrz jak i wewnątrz pozosta-
wia wiele do życzenia. Remont 
jest niezbędny, także w szkole 
podstawowej.

Władze gminy Łęczyca złożyły 
wniosek o dofinansowanie na ter-
momodernizację szkoły i biblioteki 
wraz z montażem instalacji fotowol-
taicznej, oświetleniowej i grzewczej.

- Wstępnie można powiedzieć, 
że się udało - mówi Edyta Wójcik 
z biura promocji urzędu gminy w 
Łęczycy. - Inwestycja w Siedlcu 
uzyskała pozytywną ocenę i 
znalazła się na liście marszał-
ka. Prace rozpoczną się zaraz 
po podpisaniu umowy, całość 
inwestycji to koszt – 629379, 23 
zł, z czego dofinansowanie z 
urzędu marszałkowskiego sta-
nowi kwotę – 344645,12 zł. Cel 
projektu to ochrona środowi-
ska, ograniczenie niskiej emisji, 
zmniejszenie strat ciepła oraz 

poprawa efektywności energe-
tycznej budynku. 

W budynku szkoły inwestycja 
obejmie: docieplenie ścian, wy-
mianę stolarki okiennej i drzwio-
wej zewnętrznej, grzejników CO, 
oświetlenia oraz  montaż ogniw 
fotowoltaicznych. Budynek biblio-
teki zyska poprzez docieplenie 
ścian, naprawę więźby i pokrycia 
dachu. Inwestycję urząd gminy chce 
zakończyć w 2017 roku. Niebawem 
gmina podpisze umowę z Urzędem 
Marszałkowskim.

(mku)

Pod koniec ubie-
g łego t ygodnia 

zakończyły się główne prace 
rewitalizacyjne miejskiego 
parku, które z przerwą zimo-
wą trwały prawie rok. Park 
zmienił się na korzyść, choć 
nie wszystko jeszcze wygląda 
tak, jak powinno. Najważniej-
sze jednak, że mieszkańcy 
chwalą efekt robót i cieszą 
się z nowych atrakcji w parku.

- Super jest poćwiczyć na 
świeżym powietrzu – słyszy-
my od młodego małżeństwa z 
dziećmi. - My spalamy kalorie 
na siłowni a dzieciaki tuż obok 
mają plac zabaw. 

Park zachęca do wypoczyn-
ku. Atrakcyjnie prezentują 
się podświetlane fontanny. 
Przy alejkach powstała tzw. 
ścieżka edukacyjna – miesz-
kańcy mogą poczytać o par-
kowej florze. Szkoda tylko, że 

Szkoła i biblioteka 
do remontu

Na zdjęciu biblioteka w Siedlcu

Kiedy usuną azbest?
Na terenie bazy tech-
nicznej spółdzielni 

mieszkaniowej „Łęczycanka” od 
wielu lat stoją budynki, których 
zadaszenia są azbestowe. Kiedy 
azbest będzie usunięty? Jarosław 
Pacholski, prezes SM, mówi o pla-
nach rozbiórki. Najpierw jednak 
muszą zostać przeprowadzone 
rozmowy ze spółdzielcami dot. 
ewentualnej inwestycji związanej 
z budową na tym terenie garaży. 
Wszystko zależy od zmotoryzo-
wanych lokatorów, którzy będą 
zainteresowani garażami. 

(zz)

Budynki z azbestem na 
dachach mają zostać 
wyburzone. Kiedy? Tego nie 
wiadomo

Szkoła za paSem...

Sprzedaż podręczników znacznie spadła od kiedy część z nich 
jest darmowa

Nowe atrakcje czekają na mieszkańców

Jedną z atrakcji są fontanny. Lustro wodne pokryte jest rzęsąCałe rodziny ćwiczą na siłowni pod chmurką 

Boisko czeka na miłośników gry w bule

niektórzy nie szanują tego, co 
zostało zrobione. 

- Musieliśmy naprawiać znisz-
czone tabl ice in formacy jne. 
Wandale wzięli się również za 
siłownię pod chmurką. Zepsuli 
niektóre elementy urządzeń. 

Wszystko jest już naprawione, 
ale to smuci, że dochodzi do ta-
kich dewastacji – mówi Andrzej 
Sobiński, mistrz jednej z ekip 
pracujących w parku.

Czy władze miasta mają po-
mysł na to, w jaki sposób ochro-
nić park przed wandalami?

- Park jest zamykany od godz. 
22 i otwierany o 6 rano – in-
formuje Jakub Pietkiewicz z 
łęczyckiego magistratu. - W 
planach mamy też objęcie par-
ku monitoringiem wraz z ru-
c homy m i  k a mera m i,  które 
będzie można co jakiś czas in-
stalować w różnych miejscach. 
Czeka nas jeszcze wyburzenie 
budynku gospodarczego Zie-
leni Miejskiej, który stoi pusty 
i  st raszy swoim wyglądem. 
Chcielibyśmy w tym miejscu 
wybudować siedzibę dla ekipy 
pracowników, która na stałe 
opiekowałaby się parkiem.

Remont łęczyckiego parku 
kosztował ponad 850 tysięcy zł. 

(zz)

Przy alejkach ustawiono 
tablice z informacjami o 
roślinności
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reklama

Nowe wzory
Ceny producenta

Kuchnie na każdy wymiar• 
 Galeria stołów i krzeseł•
 Narożniki•
 Kanapy i wypoczynki•
 Sypialnie i szafy•
 Meble systemowe•

Salon niskich cen!
www.meblesiadaczka.pl

Największy wybór mebli w regionie!

[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.

Łęczyca, al. Jana Pawła II 7

STUDIOKUCHENNEMEBLENA KAŻDYWYMIAR

889zł

499zł

SUPER
OFERTA

Największym zainte-
resowaniem cieszą się 

romanse, kryminały i powieść 
obyczajowa. 

W łęczyckiej bibliotece publicznej 
w wakacje na brak czytelników nie 
można narzekać.  Łęczycanie zde-
cydowanie nadrabiają książkowe 
zaległości z całego roku i chętnie 
sięgają po nowe lektury.

- Jak widać, u nas zawsze są klienci 

- mówi z uśmiechem Aneta Pucek, 
dyrektorka biblioteki. -  Ludzie są 
zainteresowani czytelnictwem i wy-
pożyczają dużo książek. Jest też pewna 
prawidłowość. W okresie wakacji 
częściej bywa u nas czytelnik dorosły, 
młodzież rzadziej, a z kolei w roku 
szkolnym – odwrotnie. Nasza oferta 
jest dość bogata, staramy się, aby można 
było znaleźć wszelkie nowości.

(mku)

Nie da się ukryć, że 
wiele trawników i 

skwerów zieleni w mieście nie 
jest regularnie wykaszanych. Nie 
inaczej jest na osiedlu przy ul. M. 
Konopnickiej. 

W tej sprawie odebraliśmy kilka 
telefonów. Mieszkańcy skarżą się na 
zarośnięte trawniki i nieprzycięte 
żywopłoty, zwłaszcza przy bloku 
nr 5, ale nie tylko.

- To nie powinno tak wyglądać 
- potwierdza Marcin Zasada, miej-
ski radny, którego spotkaliśmy na 
osiedlu. - Pies, co prawda ma radość, 
bo może się pobawić w wysokiej 
trawie, ale rzeczywiście trawnik nie 
jest zadbany.

Mieszkańcy widzą problem, ale 
nie zgłaszają go do administratora 
terenu, czyli do spółdzielni miesz-
kaniowej „Łęczycanka”. Pytamy 
więc, kiedy planuje się wykaszanie 
trawników na osiedlu.

- Teren przy ulicy M. Konopnic-
kiej będzie koszony już w najbliższy 
poniedziałek. Prace pielęgnacyjne 
wykonujemy systematycznie, ale 
mamy przecież inne trawniki, 
dopiero co skończyliśmy wykasza-
nie na Dominikańskiej - wyjaśnia 
Jarosław Pacholski, prezes „Łę-
czycanki”.

(mku)

Wakacyjne romanse w bibliotece 
Łęczyca

Łęczyca

Mieszkańcy krytykują

poznańska – koszmar lokalnej władzy
Łęczyca Z całą pewnością nie 

tak miał wyglądać 
remont ul. Poznańskiej. Dener-
wują się mieszkańcy i władza, 
która tłumaczy opóźnienia 
przeciągającymi się pracami 
archeologów. Nie tak dawno 
burmistrz zapewniał, że inwe-
stycja wkrótce ruszy pełną parą. 
Jednak po tych deklaracjach, nic 
nie drgnęło. To ma się zmienić – 
ponownie zapewnia Krzysztof 
Lipiński. 

Skąd to całe zamieszanie?
- 9 sierpnia skierniewicka dele-

gatura Wojewódzkiego Urzędu 
Ochrony Zabytków wydała decy-
zję, w której pozwala firmie Stra-
bag – wykonawcy przebudowy 
ul. Poznańskiej - na kontynuację 
prac budowlanych na odcinku 
od ulicy Kilińskiego na wysoko-
ści klasztoru oo. Bernardynów 
pod warunkiem objęcia prac 
nadzorem archeologa. Jedno-
cześnie zalecono kontynuację 
prac badawczych na pozostałym 
odcinku Poznańskiej i na placu 
w pobliżu stacji benzynowej. Po 
otrzymaniu decyzji przedstawi-
ciel wykonawcy podczas telefo-
nicznej rozmowy z kierownikiem 
Wydziału Inwestycji zadeklarował 
rozpoczęcie prac budowlanych po 
15 sierpnia. W związku z wątpli-
wościami dotyczącymi interpretacji 
zaleceń konserwatora zabytków 

termin ten uległ przesunięciu. 
Koniecznym okazało się zorgani-
zowanie dodatkowych roboczych 
spotkań – między innymi w siedzi-
bie skierniewickiej delegatury Urzę-
du Ochrony Zabytków. Obecnie 
wykonawca deklaruje rozpoczęcie 
prac i zadecyduje co będzie realizo-
wane w pierwszej kolejności - czy 
archeologiczne prace badawcze na 
odcinku zlokalizowanym w części 
północnej inwestycji, czy właściwe 
prace budowlane w okolicy ulicy 
Kilińskiego – tłumaczy Jakub Piet-

kiewicz, pełnomocnik burmistrza 
ds. kontaktów z mediami. 

Burmistrz Krzysztof Lipiński, w 
charakterystyczny dla siebie sposób, 
komentuje sytuację na Poznańskiej. 

- Archeolodzy tylko by kopali. 
A przecież tam nie ma zakopa-
nego złotego pociągu – mówi 
z przekąsem włodarz miasta. 
- Robię wszystko, aby remont w 
końcu nabrał właściwego tempa 
i przebiegał według wcześniej 
ustalonego harmonogramu. 

(zz)

Remont Poznańskiej ma znów ruszyć w tym tygodniu – 
zapewnia urząd miasta 
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Gm. Łęczyca

Gm. Grabów

Gm. Łęczyca

ogłoszenie płatne

14 września 2016 roku w Urzędzie Miejskim w Łęczycy przy ul. M. Konopnickiej 14 w sali konferencyjnej /parter/ odbędą się przetargi ustne nieograniczone 
na sprzedaż: lokali mieszkalnych, lokali pod działalność gospodarczą oraz niezabudowanej nieruchomości gruntowej.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w terminie do dnia 6 września 2016 r. (włącznie). 
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Łęczycy; ul. M. Konopnickiej 14, /pokój nr 42, II piętro/, tel. (24) 721-03-30.

W związku ze 
złożoną przez Jolantę Kuropatwę rezygnacją z funkcji dyrektora gimnazjum w Topoli Królewskiej, gmina Łęczyca jako organ prowadzący ogłosiła konkurs.

Jak informuje wójt Jacek Rogo-ziński, posiedzenie komisji kon-kursowej odbędzie się 26 sierpnia.
- Zgodnie z obowiązującym pra-

wem oświatowym, w sytuacji, kiedy dotychczasowa dyrektor złożyła rezygnację, szkoła nie może funk-cjonować bez osoby zarządzającej – przypomina wójt gminy Łęczyca. - Ogłosiliśmy konkurs. Z informacji uzyskanej od kierownika wydziału oświaty Andrzeja Piłacika, akces do udziału w postępowaniu konkurso-wym zgłosiły trzy osoby.
(mku)

Temat nieistnieją-
cej spółki komu-

nalnej ciągle jest aktualny i budzi 
coraz większe emocje. Dlaczego? 
Chociażby dlatego, że po spółce 
zostało pokłosie w postaci maszyn 
i sprzętu zakupionego na podsta-
wie umowy od kutnowskiej fi rmy 
za niebagatelna kwotę ponad 
miliona złotych.

Przypomnijmy, 29 października 
ub. roku rada gminy w Grabowie 
podjęła uchwałę o utworzeniu spółki 
komunalnej. Wójt Tomasz Pietrzak 
reprezentujący walne zgromadzenie 
przystąpił do organizacji powołane-
go podmiotu. Rada nadzorcza spółki 
i dyrektor przystąpili do działania, 
w ramach, którego  w listopadzie 
2015 r. została podpisana umowa 
z fi rmą z Kutna na zakup sprzętu i 
ciągników za kwotę ponad miliona 
złotych. Dlaczego więc rada gminy 
postanowiła w grudniu 2015 roku 
zmienić zdanie w sprawie spółki?

- Wójt nie poinformował rady 
gminy o żadnych działaniach, 
jakie podjął w ramach organizacji 
spółki, czyli kogo powołano do 
rady nadzorczej, nie wiedzieliśmy 
także o umowie podpisanej z fi rmą 
z Kutna - informuje radny Czesław 

Krawczyk. - Wszystko miało być 
jawne i transparentne, a nie jest.

Ostatecznie, w lutym br rada 
wyraziła wolę  likwidacji spółki, 
ale pozostała sprawa  zamówionego 
sprzętu.

- Rada podjęła uchwałę a ja ją mu-
szę wykonać, do Krajowego Rejestru 
Sądowego  zostało dokonane zgło-
szenie o wykreślenie spółki, jednak 
procedura taka trochę trwa - mówi 
wójt Tomasz Pietrzak. 

Na pytanie dotyczące określonego 
umową zakupu sprzętu, stwierdził, 
że nie musi odpowiadać.

Postanowiliśmy więc wyjaśnić 
sprawę u samego dystrybutora czyli 
w firmie, gdzie gmina zamówiła 
sprzęt. Okazało się, że sprawa jest 
dość dziwna, bo grabowski samo-

rząd nie podejmuje rozmów w tej 
sprawie nie tylko z naszą reporterką.

-  Sytuacja  jest patowa, ponie-
waż nikt z gminy nie rozmawia 
z nami o rozwiązaniu problemu 
– słyszymy od dyrektora handlo-
wego, Wojciecha Obidowskiego. 
- Gmina może odebrać sprzęt 
zawierając z nami porozumienie 
na okres kredytowania 5 lat, ale 
może nie odebrać zamówienia i 
uiścić karę umowną wynikającą 
z podpisanej umowy. Warunek 
jest jeden, trzeba rozmawiać. Jak 
do tej pory nikt nie nawiązał z 
nami kontaktu.

Wychodzi na to, że spółka komu-
nalna stała się w Grabowie tematem 
tabu.

(mku)

Trzech chętnych na stanowisko dyrektora

Strażacki  jubileusz

Jednostka OSP 
w Topoli Kró-

lewskiej obchodziła 14 sierpnia 
105 rocznicę. Nie zabrakło oko-
licznościowych przemówień, 
obecności lokalnej władzy samo-
rządowej oraz pocztów sztanda-
rowych okolicznych jednostek 
OSP. 

Mieszkańcy aktywnie włączyli się 
w obchody jubileuszu. Licznie przy-
byli na uroczystość, a oprócz tego, 
ufundowali strażakom ochotnikom 
z Topoli Królewskiej nowy sztandar. 

„Panu Bogu na chwałę, ludziom na 
pożytek” – tak brzmiało hasło, które 
przyświecało członkom komitetu  
zajmującego się zbiórką pieniędzy 
na ufundowanie sztandaru. 

- To bardzo ważny symbol zarów-
no dla strażaków jak i dla społeczeń-
stwa - mówi Andrzej Jastrzębski, 
zaangażowany w zbiórkę pieniędzy. 

Podczas uroczystości imię ho-
norowego członka OSP w Topoli 
Królewskiej otrzymał generał Ma-
rek Jasiński.

(mku)

Generał Marek Jasiński został honorowym członkiem OSP w 
Topoli Królewskiej

Wójt Grabowa 
o warunkach 
umowy dot. 

kupna sprzętu 
komunalnego nie 
chce rozmawiać

Wójt nabrał 
wody w usta 

1. 10.00 – lokal mieszkalny nr 1 przy ul. Zachodniej 13 o powierzchni użytkowej 
61,00 m2 (parter) (3 pokoje, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój). 
cena wywoławcza: 148.100,00 zł; wadium: 8.000,00 zł

2. 10.30 – lokal nr 29 przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej 
przy ul. M. Konopnickiej 8 o powierzchni użytkowej 34,81 m2 (parter). 
cena wywoławcza: 124.000,00 zł; wadium: 7.000,00 zł

3. 11.00 – lokal nr 31 przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej 
przy ul. M. Konopnickiej 8 o powierzchni użytkowej 115,15 m2 (parter).
cena wywoławcza: 296.800,00 zł; wadium: 15.000,00 zł

4. 11.30 – lokal nr 29 przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej przy 
ul. M. Konopnickiej 10 o powierzchni użytkowej 106,40 m2 (kondygnacja podziemna). 
cena wywoławcza: 63.000,00 zł; wadium: 4.000,00 zł

5. 12.00 – lokal mieszkalny nr 14 przy ul. Aleje Jana Pawła II 3 o powierzchni 
użytkowej 69,54 m2  (2 pokoje, kuchnia, łazienka z WC), (I piętro).
cena wywoławcza: 76.000,00 zł; wadium: 4.000,00 zł

6. 12.30 – niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Łęczycy przy 
ul. Sienkiewicza, oznaczona wg ewidencji gruntów jako działka nr 471/1 o powierzchni 
0,0944 ha.  cena wywoławcza: 102.000,00 zł; wadium: 6.500,00 zł

NIERUCHOMOŚCI MIEJSKIE 
NA SPRZEDAŻ
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18 sierpnia do Łęczycy w ramach 
podpisanej umowy o partner-
stwie przyjechała 42-osobowa 
grupa mieszkańców francu-
skiego miasta Rillieux-la-Pape. 
Na przyjazd przyjaciół z Francji 
czekali przedstawiciele polskich 
rodzin, u których goście zostali 
zakwaterowani przez najbliż-
szych kilka dni.

- Umowa o partnerstwie została 
podpisana 15 lat temu i zgodnie z 
zawartą tam deklaracją, przemien-
nie, w jednym roku my gościmy 
francuskich gości, w drugim roku 
oni nas - informuje Wioletta Ste-
faniak, kierownik biura promocji 
urzędu miasta w Łęczycy.

Rzeczywiście, zażyłość między 
mieszkańcami partnerskich miast 
dała się zauważyć przy powitaniu. 
Większość z nich wskazywała na 
długotrwałą znajomość. 

- Nasi goście nie będą się u 
nas nudzić. Każdy dzień po-
bytu w Polsce zaplanowaliśmy 
tak, aby wywieźli jak najwięcej 
wspaniałych przeżyć i wrażeń - 
powiedział w słowie powitania 
burmistrz Krzysztof Lipiński. 
- Przewidujemy dla francuskich 
gości wycieczkę do centrum edu-
kacji browarniczej w Piotrkowie 
Trybunalskim, udział w turnieju 
rycerskim i wyjazd na Mazury.

(mku)

Brak parkingów to bo-
lączka znana już od 

dawna. Problem znacznie się na-
silił od kiedy z ruchu wyłączono 
ulicę Poznańską i parking przy 
stacji.

Kierowcy muszą sobie jakoś 
radzić, nie rzadko łamiąc przepisy. 
Przykładów jest sporo, chociażby na 
ul. Kilińskiego przed przychodnią. 

- Dla wszystkich nie wystarczy 
miejsca na parkowanie tam, gdzie 
nie ma zakazu - słyszymy od zde-
nerwowanego kierowcy, którego za-
pytaliśmy, czy nie boi się mandatu 
za parkowanie w miejscu zakazu. 
- Potrzeba więcej miejsc parkingo-
wych w tym mieście.

Przed budynkiem przychodni, 
gdzie obowiązuje zakaz postoju 
parkuje wiele innych samochodów.

- Co tu dyskutować? Najprościej 
jest postawić zakaz, a ja z chorym 
synkiem mam iść 3 kilometry, bo 
nie potrafi się wyznaczyć parkingu? 
- denerwuje się kolejny kierowca. 
- Niech mnie ukarzą mandatem, 
wtedy będę się martwił.

Nie lepiej jest na ul. Przedrynek. 
Od kiedy zamknięto ul. Poznańską 
i parking przy stacji, w pobliżu 
targowiska jest wyjątkowo ciasno.

 ParkujeMy gdzie Się da

Przed przychodnią na ul. Kilińskiego jest znak zakazu postoju

- Aż strach patrzeć co tu się wy-
prawia - mówi Marian Pietruszka. 
- Ja mam tu swoje miejsce handlowe, 
więc przyjeżdżam dużo wcześniej, 
aby je zająć, ale kiedy muszę wyje-
chać, to już większa sztuka. Widać, 
że ludzie są zdenerwowani, więc 
każdy parkuje jak chce, a kto musi 

przejechać to już jego problem. Istna 
wolna amerykanka.

Wydaje się, że problem z miej-
scami do parkowania nigdy nie 
zniknie. Samochodów przybywa, 
więc sytuacja z czasem jest coraz 
trudniejsza.

(mku)

Francuzi w Łęczycy

Ostra dyskusja do któ-
rej niedawno doszło w 

magistracie podczas spotkania 
burmistrza z brukarzami stała się 
tematem numer jeden w mieście. 
Wielu mieszkańców zastanawia 
się, czy Krzysztof Lipiński mógł 
używać słów, które w powszech-
nym odczuciu są uznawane za 
obelżywe i wulgarne. 

Co dokładnie powiedział wło-
darz brukarzom zatrudnionym w 
Zieleni Miejskiej?

„Tutaj chodzi o wasz honor i 
waszą godność, wszyscy powin-
niśmy szanować swoją pracę (…) 
jeżeli wy myślicie, że w biały 
dzień nawet w tak malutkim 
mieście jak Królewskie Miasto 
Łęczyca uda wam się cokolwiek 
ukryć, to się mylicie. Po drugie, to 
łatwo policzyć, ile metrów kwa-
dratowych zrobiliście, czy drogi 
czy chodnika. Na to są odpowied-
nie normy. Upałów w Polsce nie 
ma tropikalnych. Oczywiście jest 
kilka gorących dni w roku, ale i 

to można precyzyjnie określić. 
Wtedy można lżej pracować albo 
robić przerwę.

Patrzmy sobie prosto w oczy. To 
wy prosiliście o pracę i wtedy, gdy 
prosiliście chcieliście pracować. 
Potem, po podpisaniu umowy 
- ręce w kieszeni, na chodniku 
posiedzieć. Można w miesiącu 
jeden dzień mieć słabszy, trzy mieć 
słabsze – myślicie, że ktoś by się 
czepiał?! 

Ale wy w biały dzień robicie w 
CH*JA całe miasto!

Ile można błagać dorosłych chło-
pów, żeby robili?!

Gmina miejska Łęczyca wydaje 
rok w rok dwa miliony złotych 
tylko po to żebyście panowie mogli 
przyjść do roboty. Na wasze płace 
– niskie, nie mówię że są wysokie 
– pochodne tych płac, ZUS-y, na 
wodę, energię, paliwo, wszystko – 
prawie DWA MILIONY! Wiecie ile 
w tym roku wydajemy na ulice – 
300 tys. złotych na materiały. Jakby 
was nie było, to mamy te pieniądze 
na remonty ulic.

(…)

Wszystko wam nie pasuje. Trze-
ba pracę szanować, po prostu 
szanować. Ile można pokazywać, 
że ktoś jest ślepy? Że nie będziecie 
na mnie głosować to mi wisi, bo 
ja nie będę startować. Teraz ktoś 
musi wreszcie zrobić porządek w 
tym mieście. 

(...)
Nie wiedziałem, że jesteście tak 

zepsuci. (…) Miejcie choć odrobinę 
sumienia!”

To tylko fragment zapisu z roz-
mowy burmistrza z brukarzami. 
Burmistrz Łęczycy nie ukrywa, 
że dyskusja miała bardzo emo-
cjonalny charakter. Nie zamie-
rza jednak przepraszać za styl. 
Uważa, że w pewnych sytuacjach 
należy po prostu rozmawiać po 
męsku. 

- Uwagi na temat jakości prac wy-
konywanych przez Zieleń Miejską 
spływają już do mnie od dłuższego 
czasu. Zgłaszają je mieszkańcy, bę-
dący świadkami wykonywanych 
robót oraz radni, którzy również 
przekazują sygnały od mieszkań-

ców – mówi burmistrz Krzysztof 
Lipiński. - Mieszkańcy skarżą 
się głównie, że prace posuwają 
się w żółwim tempie, a pracow-
nicy Zieleni Miejskiej częściej 
są widziani jak odpoczywają, 
niż podczas pracy. Negatywne 
głosy mieszkańców potwierdza 
efektywność jednostki mierzona 
w metrach bieżących układanej 
kostki brukowej, która moim 
zdaniem jest niższa niż u kon-
kurencyjnych prywatnych firm 
budowlanych. Jest mi przykro, 
że zamiast wyciągnąć wnioski z 
negatywnych sygnałów płynących 
od mieszkańców, z ostrej, ale jak się 

okazuje zasadnej oceny przełożo-
nych, jedyne co próbuje się anali-
zować w Zieleni Miejskiej, to może 
zbyt ostry styl mojej wypowiedzi. 
Z przykrością zauważam, że staje 
się to paliwem dla bezwzględnej 
opozycji politycznej i pretekstem 
do podburzania opinii publicznej 
przeciw mnie. 

Mam nadzieję, że mieszkańcy 
sami wyciągną wnioski czy w kon-
tekście ślamazarności prowadzo-
nych przez jednostkę działań, te 
sformułowania były aż tak dalece 
niestosowne jak się to próbuje dziś 
przedstawiać.

(zz)

Czy słusznie burMiStrz 
jeSt krytykoWany?

Burmistrz postawił brukarzom ultimatum. Do końca tego 
miesiąca mają zakończyć remont ul. Broniewskiego na 
Waliszewie. Jeśli tego nie zrobią, w przyszłym roku inwestycje 
drogowe wykonywać ma firma zewnętrzna
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Wielu kierowców 
d e n e r w u j e  s i ę 

wjeżdżając z placu Kościuszki w 
ul. M. Konopnickiej z powodu 
niedbale zaparkowanych sa-
mochodów. Ulica jest wąska, a 
kierowcy stawiają auta po obu 
stronach jezdni nie przejmując 
się tym, że bardzo często unie-
możliwiają przejazd.

- Moim zdaniem powinni po 
jednej stronie drogi ustawić znak 
zakazujący parkowania – uważa 
pan Paweł, który nie mógł przeje-
chać ulicą.

Póki co, takiego zakazu nie ma. 
A wgnieceń i rys na lakierze sa-
mochodów przybywa. Często na 
Konopnickiej interweniuje policja. 

(ps)

Podczas uroczy-
stych obchodów 

Święta Wojska Polskiego w Pod-
dębicach powiat reprezentowali 
starosta poddębicki – Ryszard 
Rytter wraz z wicestarostą pod-
dębickim – Piotrem Binderem 
i sekretarzem powiatu – Anną 
Biernacik. 

Związek zawodowy NSZZ “Soli-
darność” zaprezentował niedawno 
projekt ustawy obywatelskiej o 
zakazie handlu w niedzielę. Według 
propozycji “Solidarności” zakaz 
handlu ma objąć niemal wszystkie 
sklepy i część centrów dystrybucyj-
nych. Jedynie w małych sklepach 
w niedzielę za ladą mógłby stanąć 
właściciel – warunkiem jest brak 
dodatkowego pracownika. 

Związkowcy chcą, by niedziela była 
dla rodziny. Natomiast przedstawi-
ciele branży handlowej przekonują, 
że zakaz handlu w niedzielę może 
doprowadzić do zwolnień pracowni-
ków. Projekt podzielił Polaków. 

W Poddębicach mieszkańcy chętnie 
wypowiadają się o projekcie. Widać, 
że temat jest nośny. Problem polega 
jednak na tym, że jest kontrowersyjny 
i wzbudza skrajne emocje. 

- Jestem katolikiem. Dla mnie jest 
jasne, że w niedziele nie powinno się 
handlować – mówi pan Zbigniew.

- Ludzie, czy wyście powariowali – 
emocjonuje się z kolei pani Ewa. - Jeśli 
nie chcecie robić zakupów w niedziele, 
to ich nie róbcie. To proste. Polska jest 
chyba wolnym krajem.

Według ostatniego sondażu głosy 
za i przeciw rozkładają się mniej 
więcej po połowie. Pomysł zakazu 
handlu podoba się zwolennikom PiS 
i Kukiz’15, a jego przeciwnikami są 
głosujący na Platformę Obywatelską 
oraz Nowoczesną.

W Poddębicach w akcję zbierania 
podpisów za całkowitym zakazem 
handlu w niedziele zaangażowała się 
m.in. miejscowa parafia. Na tablicy 
ogłoszeń przypomina się parafianom 
o możliwości złożenia podpisu za 
zakazem. 

„Do końca sierpnia na stoliku w 
kościele są wyłożone listy na które 
wpisując się możemy udzielić popar-
cia projektowi ustawy o ograniczeniu 
handlu w niedziele. Na liście, której 
chcemy dać poparcie tej inicjatywie 
ustawodawczej, oprócz imienia i na-
zwiska, adresu zamieszkania, należy 
umieścić nr ewidencyjny pesel oraz 
swój podpis. Zachęcamy do włączenia 
się w poparcie tych działań” - czytamy 
w kościelnym anonsie. 

Przypomnijmy, że w kwietniu 
tego roku powołano Komitet Inicja-
tywy Ustawodawczej Ograniczającej 
Handel w Niedziele, zwany “Wolną 
Niedzielą”, zaś w czerwcu została 
uruchomiona kolejna procedura 
zbierania 100 tys. podpisów poparcia 
pod projektem. 

Zakaz handlu w niedzielę miał-
by dotyczyć wszystkich sklepów 

bez względu na wielkość. Wynika 
również z niego, że handel w wigilię 
Bożego Narodzenia i Wielką Sobotę 
będzie dozwolony do godziny 14:00. 
Projekt ustawy przewiduje wiele 
sytuacji dopuszczających handel w 
niedzielę, między innymi na stacjach 
benzynowych, w kioskach, sklepach 
na dworcach autobusowych, portach 
lotniczych, strefach wolnocłowych, 
piekarniach, szpitalach i szkołach.

Zdaniem sceptyków wprowa-
dzenie zakazu handlu w niedziele 

doprowadzi prawdopodobnie do 
redukcji zatrudnienia we wska-
zanych sektorach. Dodatkowe 52 
dni w roku wolne od handlu prze-
łożyć się mogą na zmniejszenie 
zatrudnienia a tym samym wzrost 
bezrobocia. W handlu to właśnie 
czas pracy stanowi najcenniejszy 
zasób. Dotknie to głównie młodych 
osób, które jednocześnie studiując, 
pracują w dużej mierze tylko w 
weekendy.

(ps)

Ciasno na Konopnickiej

Poddębice

Poddębice

Na ul. Konopnickiej zaparkowane auta uniemożliwiają przejazd

Obchody Święta WP
Święto rozpoczęło się mszą 

odprawioną w kościele pw. Świętej 
Katarzyny. Eucharystię uświetnił 
chór parafialny oraz orkiestra dęta 
Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Poddębicach.

W uroczystościach wzięli udział: 
kombatanci, samorządowcy, służby 
mundurowe, druhowie - strażacy, 
poczty sztandarowe, mieszkańcy 
oraz zaproszeni goście. Zgromad-
zone na obchodach Święta Wojska 
Polskiego delegacje złożyły wiązan-
ki kwiatów.

Dodatkowo obchody związane ze 
świętem uatrakcyjniły pokazy arty-
leryjskie w wykonaniu grupy rekon-
strukcyjnej Łuczników św. Jerzego, 
do której należą poddębiczanie.  
Mieszkańcy mogli także skosz-
tować grochówki przygotowanej 
przez Stowarzyszenie “Stokrotki” 
z Chrop. 

(ps)

Poddębiczanie podzieleni

W mieście doszło do podziału. Jedni chcą zakazu handlu w 
niedziele, inni wręcz przeciwnie
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Gm. Uniejów P o  z a c i ę t e j 
r y w a l i z a c j i 

pierwsze miejsce podczas 
dorocznego „Pikniku Sołty-
sów Gminy Uniejów”, na bo-
isku piłkarskim w Ostrow-
sku, zajął Wielenin, drugie 
Wola Przedmiejska, a trzecie 
ex aequo Lekaszyn i Pęgów.  
Do r y walizacj i  przystąpi l i 
mieszkańcy: Ostrowska, Le-
kaszyna, Pęgowa, Woli Przed-

miejskiej, Felicjanowa, Wiele-
nina oraz radni Rady Miejskiej 
z burmistrzem Uniejowa. Aby 
zdobyć tytuł zwycięzcy, trzeba 
było sporo się napocić. W ra-
mach rywalizacji przygotowano 
10 konkurencji, w których liczyła 
się przede wszystkim sprawność 
fizyczna i kreatywność. W prze-
rwach między konkurencjami 
wystąpiły lokalne zespoły. 

(ps)

Niebezpiecznie jest 
spacerować pod 

uschniętymi drzewami w miej-
skim parku. Na alejkę lecą po-
kaźnych rozmiarów gałęzie. Przy 
każdym większym podmuchu 
wiatru kolejny konar leci w dół. 

- Zauważyliśmy ten problem. 
W związku z tym, uzyskaliśmy 
decyzję konserwatora zabytków 
niezbędną do podjęcia działań w 
kierunku usunięcia uschniętych 
drzew. Firma z Wojsławic do końca 
września przeprowadzi wycinkę 
– informuje E. Kaczmarek z pod-
dębickiego magistratu. 

(ps)

Poddębicka policja przestrzega 
przed bandytami, którzy na 
autostradach zajeżdżają drogę 
kierowcom i w bezwzględny 
sposób wymuszają pieniądze. 
Niedawno do dramatu miało 
dojść na autostradzie A2 – w 
pobliżu Wartkowic. Ofiara całe 
zdarzenie opisała na facebooku. 
Policji jednak nie powiadomiła.

- I tu jest cały problem. Jeśli 
dochodzi do tego typu sytuacji, to 
prosimy o informacje – apeluje st. 
asp. Elżbieta Tomczak, rzecznik 
policji w Poddębicach. - Pomimo, 
że potencjalna ofiara nie zgłosiła 
nam sprawy, to dowiedzieliśmy 
się o zdarzeniu. Dokładny opis 
napaści jest w internecie. Sprawa 
z napaścią na autostradzie stała się 
medialna. Dlatego postanowiłam, 
że na naszej stronie umieścimy 
komunikat ostrzegający przed 
bandytami na autostradach. 

Czy na autostradzie faktycznie 
doszło do dramatycznej napaści 
i żądania pieniędzy? Tego rzecz-
niczka nie jest pewna. Policja ana-
lizuje internetowy opis. Według 
informacji na facebooku zdarze-
nie miało bardzo ostry przebieg. 

- Z tego co ustaliłam, bandyci 
zajechać mieli drogę kierującej 
na autostradzie A2, w pobliżu 
Wartkowic. Rzekomo poruszali 
się dwoma mercedesami. Ofiara 
zmuszona była zjechać na po-

Nie po raz pierw-
szy redakcja jest 

informowana o osobach, które 
zamiast w toalecie publicznej 
załatwiają swoje potrzeby pod 
pobliskim murkiem. Jak usły-
szeliśmy, często w ten sposób 
zachowują się kupcy mający 
kramy kilkanaście metrów 
dalej. Handlowcy już niejedno-
krotnie zwracali uwagę na pro-
blem. Domagają się bezpłatnej 
toalety.

O sprawie pisaliśmy kilka 
miesięcy temu. Wówczas usły-
szeliśmy od burmistrza, że 
rozważa ustawienie ubikacji 
toi-toi z której mogliby korzy-
stać kupcy. Najwidoczniej coś 

się zmieniło, bo teraz opinia 
magistratu jest inna. 

- Symboliczną złotówkę za 
korzystanie z toalety pobiera 
zarządca MPWiK. Opłata ta 
tylko w części pokrywa koszty 
utrzymania WC (koszty wody, 
środków higienicznych, energii 
elektrycznej). Uważamy, że nie 
jest to kwota zbyt wygórowana 
– mówi Emilia Kaczmarek z 
urzędu miasta w Poddębicach. 

Warto zwrócić uwagę, że nie 
tylko handlowcy narzekają na 
brak bezpłatnej toalety. Wielu 
mieszkańców także załatwia się 
pod chmurką i wcale nie korzysta 
z płatnego wychodka. 

(ps) 

Nowym dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 1 im. 
Lotników Polskich w Poddębicach został Sebastian 

Bamberski, kandydat wybrany w konkursie. Jako jedyny złożył 
ofertę. S. Bamberski od 19-stu lat pracuje w tej szkole jako na-
uczyciel wychowania fizycznego. Ma ukończone studia wyższe 
oraz studia podyplomowe z zakresu organizacji i zarządzania 
oświatą. Jest nauczycielem dyplomowanym. Poprzednia dyrektor 
odeszła na emeryturę. 

(ps)

zmiana dyrektora w SP

Dyrektorem SP został nauczyciel wf-u

Wstydliwy problem w centrum miasta

Wiele osób niestety nie korzysta z płatnej toalety

Uschnięte 
drzewa 

zagrażają

Piknik sołtysów

Uwaga na bandytów!  Żądają pieniędzy...

bocze autostrady. Z samochodów 
wyskoczyli mężczyźni, którzy 
– według opisu – przypominali 
Cyganów. Byli agresywni. Kopali 
w samochód ofiary, uszkodzili 
drzwi i zderzak. Krzyczeli, żeby 
oddać wszystkie pieniądze. Na 
ratunek pospieszył przejeżdżający 
w pobliżu kierowca. Wystraszył 
napastników – usłyszeliśmy od E. 
Tomczak. 

Na stronie poddębickiej policji 
można przeczytać: „Policjanci 
apelują o wzmożoną czujność. 
Kierowcy jeżdżący autostradą A2 
mogą być narażeni na grupę oszu-
stów, którzy nie tylko bazują na 
naiwności podróżnych, ale przede 
wszystkim stwarzają poważne 
zagrożenie na drodze.

Niebezpieczne manewry, zajeż-
dżanie drogi i zmuszanie kierow-
ców do zatrzymania na autostra-
dzie, gdzie pojazdy poruszają się z 
dużą prędkością jest niebezpieczne 
dla wszystkich uczestników ruchu 
drogowego. Tak właśnie mogą 
działać oszuści, którzy wykonując 
niebezpieczne manewry próbują 
zmuszać innych kierowców do 
zatrzymania a w konsekwencji 

do wyłudzania od swoich „ofiar” 
pieniędzy. Często oferują oni także 
pod zastaw lub po atrakcyjnej ce-
nie biżuterię, która później okazuje 
się bezwartościowa. Pamiętajmy, 
widząc na drodze agresywnie 
zachowujących się kierowców, 
zachowajmy szczególną ostroż-
ność i natychmiast dzwońmy 
na numer alarmowy 112 lub 997, 
informując policję o zaistniałym 
zdarzeniu”. 

(ps)

St. asp. E. Tomczak 
przestrzega przed bandytami 
na autostradzie
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Oryginalne potrawy 
i porady kulinarne

Rozwiązanie krzyżówki z numeru 199: Jaki chłop, taki snop.

UŚMIECHNIJ SIĘ

Ź
ró

d
ło

: b
is

tr
o2

4.
pl

/g
ot

ow
an

ie
/p

rz
ep

is
y/

UŚMIECHNIJ SIĘ
* Spotyka się łysy z rudym. Rudy 
mówi: 
- Co, Bozia włosków nie dała? 
- Dawała rude, ale nie wziąłem. 

* * *
* W sklepie klientka ogląda eleganc-
ką sukienkę.
- Chętnie bym ją kupiła, ale z małą 
przeróbką - oznajmia sprzedawczyni.
- A co chciałaby pani przerobić?
- Cenę. 

* * * 
* Mąż znowu wraca do domu, ledwo trzymając się na 
nogach.
- Wydaje mi się, czy ty jesteś pijany? - pyta żona.
- Nie! - odpowiada mąż.
- Co nie?
- Nie wydaje ci się. 

* * *
* Na ulicy całuje się mężczyzna z kobietą. Podchodzi 
do nich gość i tak przez ramię zagląda. Raz zagląda, 
obchodzi w kółko i znowu zagląda i tak dłuższy czas. 
W końcu facet (ten całujący) zdenerwował się i mówi 
do gościa:
- Panie co pan, zboczeniec jakiś?
- Nie, ale żona ma klucze do mieszkania. 

* * *
* Dwóch wariatów postanowiło uciec ze szpitala. 
- Będziemy mieć taki plan - mówi pierwszy. - Wy-
kradniemy się nocą, ja ogłuszę i zwiążę strażnika, a ty 
otworzysz bramę i uciekniemy.
Nadeszła noc i postanowili wcielić swój plan w życie. 
Wykradli się z sali, wyszli z oddziału. Patrzą a strażnik 
leży związany, brama otwarta.
- No i co robimy? - mówi drugi.
- Wracamy. Plan się nie udał. 

* * *
* Czym się różni mieszkaniec starożytnej Sparty od 
Polaka?
- Ten pierwszy myślał: “Z tarczą czy na tarczy?”
- Drugi kombinuje: “Starczy czy nie starczy?” 

ZUPA 
ŚMIETANOWA
Składniki:
1/2 l śmietany (najlepiej 30%)
3/4 l rosołu
3 łyżki mąki
30 dag ziemniaków
1 łyżka posiekanej natki pie-
truszki
2 tosty (kromki)

Etapy przygotowania:
Ziemniaki obrać i pokroić w 1 
cm kostkę, zagotować w lekko 
osolonej wodzie, ale nie za 
miękko. Odcedzić i odstawić. 
Tosty pokroić w kostkę i pod-

smażyć na maśle, odcedzić na 
bibule, by wchłonęła tłuszcz. 
Śmietanę utrzeć z mąką i połową 
szklanki zimnego rosołu. Resztę 
rosołu zagotować z solą, pie-
przem, kminkiem i odrobiną octu. 
Dodać śmietanę i zagotować, 
wsypując ziemniaki. Serwować 
z kosteczkami z tostów i natką 
pietruszki. 

KURCZAK PO POLSKU 
BARDZO ZIOŁOWY
Składniki:
Kurczak
Duży pęczek natki pietruszki
Kilka liści selera

2 liście lubczyku
2 łyżki majeranku
masło
Etapy przygotowania:
Kurczaka myjemy, nacieramy od 
wewnątrz i na zewnątrz solą, pie-
przem i majerankiem. Środek wy-
pełniamy połową liści pietruszki, 
selera i lubczyku. Na dnie garnka 
rzymskiego (standardowy Modern 
Look) układamy resztę liści, na-
stępnie na liściach kurczaka. Do-
dajemy płatki masła. Przykrywamy 
i pieczemy ok. 60 minut. 

TORCIK MARCHEWKOWY Z 
KREMEM CYTRYNOWYM
Składniki:
20 dag marchwi (obranej i startej 
na tarce)
łyżka soku z cytryny
4 żółtka
4 białka
10 dag cukru
torebka cukru waniliowego
5 dag mąki pszennej
5 dag mąki ziemniaczanej

łyżeczka proszku do pieczenia
20 g mielonych migdałów
2 łyżki płatków migdałowych do 
posypania tortu
Krem:
15 dag cukru
2 dag mąki ziemniaczanej
400 ml śmietany 30-proc.
100 ml soku z cytryny
Polewa:
5 dag cukru
1/2 łyżeczki soku z cytryny

Etapy przygotowania:
Marchewkę wymieszać z sokiem 
z cytryny. Białka ubić, dosypując 
cukier i cukier waniliowy. Pianę 
połączyć z żół tkami. Dodać 
oba rodzaje mąki, proszek do 
pieczenia i migdały, połączyć z 
marchwią, wymieszać. Dno tor-
townicy o śr. 22 cm wysmarować 
tłuszczem, przełożyć do niej 
ciasto i wstawić do rozgrzane-
go piekarnika. Piec 50–60 min 
w 200°C. Przygotować krem: 
sok cy tr ynowy zagotować z 

cukrem. Mąkę ziemniaczaną 
rozrobić w małej ilości wody i 
zagęścić nią sok. Krem chwilę 
pogotować, mieszając. Odsta-
wić do ostygnięcia, wymieszać 
z ubitą śmietaną. Wystudzone 
ciasto przekroić na dwa krążki. 
Na jednym rozsmarować krem, 
przykryć drugim. Trochę kremu 
zostawić do dekoracji boków. 
Cukier na polewę wsypać na pa-
telnię, a gdy zbrązowieje, dodać 
2–3 łyżki wody i sok z cytryny. 
Karmel natychmiast rozprowa-
dzić na torcie i pozostawić do 
stężenia. Posypać torcik migda-
łami, wstawić do lodówki. 
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XVIII Międzynarodowy Turniej Rycerski na Zamku Królewskim w Łęczycy to niepowtarzalna okazja, by 
obejrzeć dawne metody walki, gry i konkursy plebejskie. Podczas imprezy nie zabrakło także okolicz-
nościowych stoisk zlokalizowanych przed wejściem do zamku oraz wystaw na dziedzińcu zamkowym. 
Prezentowane były między innymi eksponaty ukazujące uzbrojenie piechoty zaciężnej, wyposażenie 
drukarni, kancelarii i pracowni drzeworytniczej z 2. poł. XV wieku. Przygotowana została ekspozycja 
plenerowa poświęcona wojskom piechoty zaciężnej z niezwykle bogatym przeglądem uzbrojenia za-
czepnego i obronnego oraz wozu bojowego i sprzętu do tworzenia stanowisk obrony. 

Międzynarodowy 
turniej rycerski
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ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ODWOŁANIA  IMPREZY W RAZIE INTENSYWNYCH OPADÓW DESZCZU LUB SILNEGO WIATRU 

ogłoszenie płatne

Zakończył się remont 
torowiska tramwajo-

wego na moście na Bzurze. 
Przypomnijmy, że umowę w tej 

sprawie władze Ozorkowa i MPK 
w Łodzi podpisały 22 lipca. Prace 
modernizacyjne rozpoczęły się 1 
sierpnia. Przeprowadzenie robót 
było koniecznością, ponieważ zły 

stan techniczny torowiska na mo-
ście na Bzurze uniemożliwiał dalsze 
jego wykorzystanie.

Na czas remontu na odcinku po-
zbawionym komunikacji tramwajo-
wej, czyli między ul. Wyszyńskiego 
i Cegielnianą, kursowały autobusy 
zastępcze Z46.

(stop)

tramwaje ruszyły...

Remont trwał prawie trzy tygodnie 

Ozorków Kreatura – między 
innymi takiego sfor-

mułowania użył burmistrz Jacek 
Socha w stosunku do jednego ze 
sprawców wandalizmu na placu 
Jana Pawła II. Wpis burmistrza na 
facebooku spotkał się z wieloma 
komentarzami. 

Treść wpisu na facebooku jest sto-
sunkowo krótka:

„Właśnie dowiedziałem się, że 
znalazł się idiota, który wlał do naszej 
fontanny jakąś pieniącą substancję. 
Nawet nie wiem, w jaki sposób sko-
mentować ten “wyczyn “. Być może 
ta kreatura przeczyta mój wpis. 
Mam dla niego smutną informację. 
Na placu Jana Pawła jest kilka kamer. 
Mam nadzieję, że wkrótce poznamy 
się bliżej” - czytamy. 

„Ucinać łapy i niech się leczy na swój 
koszt”, „Popieram panie burmistrzu, 
jestem za tym, aby ich konkretnie 
ukarać, oby jak najprędzej”, „Karać, 
karać i jeszcze raz karać najwięk-
szymi karami, może bezmózgi się 
nauczą”, „Panie Jacku jestem z Panem, 
trzymam kciuki żeby nasza policja 
wreszcie zajęła się takimi typami co 
dewastują nasze miasto” - to tylko 
niektóre komentarze osób, które sko-
mentowały wpis burmistrza Sochy. 

Wśród komentarzy są jednak 
opinie mieszkańców, że burmistrz 
Ozorkowa posunął się zbyt daleko. 
Niektórzy ozorkowianie ganią 

włodarza miasta za zbyt ostre 
słownictwo. 

„Myślę, że jak się zajmuje takie 
stanowisko jak Pan, to warto się 
uszczypnąć w język nawet w takich 
wypowiedziach... mało to brzmi 
kulturalnie” - czytamy w jednym 
z negatywnych komentarzy.

„Urząd urzędem, ale dajcie na 
luz” - to kolejna opinia mieszkańca 
Ozorkowa, który uważa za niefortun-
ne zbyt ostre komentowanie wyczynu 
na placu.

Ozorkowianie w zdecydowanej 
większości poparli jednak burmistrza 
Jacka Sochę. Nie mają nic przeciwko 
temu, aby rzeczy nazywać po imieniu 
i jeśli trzeba używać ostrych sformu-
łowań. 

Warto podkreślić, że fontannę 
trzeba było wyłączyć i wyczyścić. Czy 
zdarzenie jest tylko burzą w szklane 
wody? Czy J. Socha miał prawo do 
mocnych wypowiedzi?

O komentarz poprosiliśmy bur-
mistrza. 

- To są emocje. Identyfikuję się w 
pełni z moim miastem i nie ma mojej 
zgody na podobne wyczyny. Nie 
wstydzę się swoich komentarzy, bo 
uważam, że mam prawo do mocnego 
protestu przeciwko takiej głupocie. 
Jeśli ci młodzieńcy chcieli się w jakiś 
sposób popisać, to powinni najpierw 
przyjść do mnie. Z całą pewnością dał-
bym im zadanie do wykonania, które 

byłoby z korzyścią dla miasta – usły-
szeliśmy od burmistrza Ozorkowa.

Dowiedzieliśmy się, że trzech 
sprawców było zamaskowanych. To 
utrudnia zadanie policji.

- Prowadzimy w tej sprawie śledz-
two – informuje mł. asp. Magdalena 
Czarnacka, rzecznik policji w Zgie-
rzu. - Zdarzenie zostało zarejestro-
wane przez miejski monitoring. Gdy 
wartość zniszczonego mienia prze-
wyższa 250 zł, wtedy sprawcom 
grozi kara pozbawienia wolności od 
3 miesięcy do 5 lat. Istnieje możliwość 
złagodzenia odpowiedzialności kar-
nej za zniszczenie mienia – w sytuacji, 
gdy czyn zostanie uznany za tzw. 
„wypadek mniejszej wagi”. 

(stop)

Białą pianę widać było z 
daleka. Fontannę trzeba było 

wyłączyć i wyczyścić

Burmistrz ostro o sprawie
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Andrzej Balcerzak 
krytykuje remont 

jaki na „Osiedlu spokojnej sta-
rości” przeprowadziła niedaw-
no spółdzielnia mieszkaniowa.

- Wyremontowali schody, ale 
zapomnieli o podjeździe dla niepeł-
nosprawnych. A przecież w bloku 
mieszkają osoby, które poruszają się 
na inwalidzkim wózku. Nie tylko 
ja nie potrafi ę zrozumieć takiego 
przeoczenia. Jak już się coś robi, to 
z głową – nie ukrywa zdenerwowa-
nia pan Andrzej. 

Zdzisław Ewiak, zastępca pre-
zesa SM, nie zgadza się z krytyką.

- O nikim nie zapomnieliśmy. 
Chodzi jednak o to, że nie można 

było od razu zrobić tego podjazdu. 
Jest zbyt stromo. Podjazd trzeba 
będzie wykonać od strony ulicy. 
Te prace ruszą w przyszłym roku 
– usłyszeliśmy. 

(stop)

To prawdziwa rzad-
kość. Na Bzurze, przy 

miejskim parku, zobaczyć można 
białą dziką kaczkę. Ozorkowianie 
zastanawiają się, co to za kaczka... 
dziwaczka. 

- Pierwszy raz w swoim 
życiu widzę białą dzi-
ką kaczuszkę. Skąd 
wzięła się na rzece? 
– zastanawia się 
pan Jakub. 

Wyjaśnień tej 
przyrodniczej 
zagadki jest kil-
ka. Pierwsza to 
ta, że kaczka po 
prostu uciekła z 
hodowli. 

- Nie ma powodów 
do zmartwień, że na wol-
ności nie da sobie rady. 
Każde zwierzę hodowla-
ne ma swojego dzikiego 

Życie pisze różne 
scenariusze. Nie-

raz los nie jest dla nas łaskawy. 
O prawdziwym dramacie może 
mówić Zenon Grzelak, który 
nie ma gdzie mieszkać. Dlate-
go zmuszony był wprowadzić 
się do gołębnika. 

- Nie jest mi łatwo, ale postaram 
się jeszcze podźwignąć – mówi 
przygnębiony ozorkowianin.

Z. Grzelak jest schorowanym 
człowiekiem. Ma padaczkę ura-
zową. Kilka lat temu przeszedł 
skomplikowaną operację czasz-
ki. „Mieszkanie” w gołębniku 
urządził sobie sam. 

- Ptaków już tam 
nie ma. Do środka 
poznosiłem sty-
ropian, żeby 
było cieplej. 

Posłanie mam ze starej kołdry i 
siana – słyszymy. 

Działka na której ustawiony 
jest gołębnik nie należy do ozor-

kowianina. Ale kiedyś była jego 
własnością. 

- Sprzedałem ją. Może zrobiłem 
błąd? - zastanawia się mężczyzna. 
- Wielu moich znajomych tak mi 
mówi. No, ale cóż. Tak postanowi-
łem. Na działce nowi właściciele 
wybudowali już dom, a mnie 
pozwolili spać w gołębniku. 

Przystanek kolejowy 
– Nowe Miasto – stał 

się ostatnio ulubionym miej-
scem do wygłupów na deskorol-
kach lub rolkach. Kilkunastoletni 
chłopcy jeżdżą blisko krawędzi 
peronu, nie zdając sobie sprawy 
jak ryzykowne są to zabawy. 
Wystarczy chwila nieuwagi, aby 
mogło dojść do tragedii. 

(stop)

Niebezpieczne zabawy 

a gdzie podjazd? - pyta lokator

Andrzej Balcerzak pokazuje 
schody bez podjazdu

eWenemenT. kaCzka aLBinoS 

Biała kaczuszka wzbudza duże zainteresowanie 

Albinoska 
upodobała sobie 
rzekę płynącą 

przez park

poprzednika, tu 
prawdopodobnie 

nastąpiło zmiesza-
nie genów kaczki ho-

dowlanej z dziką. Pew-
nie ma jakieś korzenie w 
swoim dawnym krewnym 
uciekinierze - mówi orni-
tolog. - Takich osobników 

nazywamy “sołtysami”. Jest jeszcze 
inne wyjaśnienie. Być może to kaczka 
albinoska. Nie ma zdolności tworze-
nia barwnika w piórach. 

Mieszkańcy z ogromnym zacie-
kawieniem przyglądają się białej 
kaczce. Dokarmiają ją chętniej niż 
pozostałe, szare kaczki. 

(stop)

Mieszka w... gołębniku

Nie mam do 
nich żalu.

Pan Zenon 
p o w i e d z i a ł 

nam, że wkrót-
ce będzie starał się 

o przywrócenie renty 
chorobowej. Ma również 

zgłosić się do MOPS. Liczy na 
zasiłek.

- Muszę się za siebie wziąć. 
Chyba jeszcze nie wszystko 
stracone.

Oby zły los odwrócił się od 
bezdomnego.

(stop)
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Jeszcze w tym roku 
niektóre parkingi 

zarządzane przez spółdzielnię 
mieszkaniową doczekają się 
asfaltu. Właśnie rozpoczęły się 
prace nad utwardzaniem tere-
nu przy garażach na ul. Bema. 
Między innymi w tym miejscu 
wyłożony ma zostać asfalt. W 
sumie spółdzielnia planuje wy-
asfaltować ponad 3 tysiące mkw. 
parkingów. 

- Przeznaczyliśmy na tę inwe-
stycję ponad 140 tysięcy zł – mówi 
Piotr Piętka, prezes ozorkowskiej 
spółdzielni. - Wiemy, że mieszkańcy 
czekają na tego typu prace. Asfalt 
położony zostanie na parkingach 
przy ul. Lotniczej i Sikorskiego. W 
przyszłym roku planujemy wyas-
faltowanie parkingu przy ul. Su-
charskiego. Ten teren trzeba będzie 
najpierw odwodnić. 

(stop)

Marcin Bojarski z Parzęczewa wraz z drużyną juniorów (U-25) wy-
walczył mistrzostwo świata w brydżu sportowym. Szesnaste druży-
nowe mistrzostwa świata juniorów odbyły się w Salsomaggiore we 
Włoszech. W finale Polacy pokonali reprezentację Chin 175 do 92.  
Polska drużyna juniorów wystąpiła w składzie: Justyna Żmuda, Marcin Bo-
jarski, Maksymilian Chodacki, Wojciech Kaźmierczak, Michał Klukowski, 
Kamil Nowak oraz Marek Markowski.

(stop)

Mszą świętą na placu Jana Pawła II 
rozpoczęły się w Ozorkowie Miejsko
-Powiatowe obchody Święta Wojska 
Polskiego oraz 96 rocznicy Cudu nad 
Wisłą. Uroczystości uświetnił udział 
kompanii honorowej I Dywizjonu 
Lotniczego w Leźnicy Wielkiej.

Po nabożeństwie i wystąpieniach, 
m.in. burmistrza Jacka Sochy, delegacje 
złożyły kwiaty pod tablicą upamięt-
niającą Obrońców Ojczyzny w latach 
1918-1920. Następnie odczytano Apel 
Poległych, po którym żołnierze oddali 
salwę honorową ku czci bohaterów 
i patriotów. Obchody Święta Wojska 
Polskiego zakończył przemarsz kom-
pani honorowej żołnierzy z Leźnicy 
Wielkiej i przejazd Szwadronu Kolarzy 
Kawalerii im. 2 Pułku Szwoleżerów 
Rokitniańskich w Ozorkowie.

(stop)

Mistrz z Parzęczewa 

Powody do zadowolenia. będzie asfalt!

Utwardzanie terenu przy garażach na Bema 
Parking przy Sikorskiego 
zostanie wyasfaltowany 

Kompania honorowa w Ozorkowie 



1322 SIERPNIA 2016
Nowy 
Tygodnik 
Regionalny

zdrowie i uroda

Przepis na płukankę 
do włosów blond

Składniki:
3 torebeczki rumianku ekspreso-
wego, 
szare mydło (np. Biały Jeleń – może 
być w płynie). 
Sposób przygotowania: zaparz ru-
mianek w 250 ml wody i pozostaw 
go pod przykryciem przez około 8 
minut. Wymieszaj z litrem ostudzo-
nej, przegotowanej wody i wypłucz 
umyte wcześniej szarym mydłem 
włosy. Płukanka podkreśli blond 
refleksy i nawilży włosy.

Przepis na płukankę 
do włosów ciemnych

Składniki:
dwie łyżki cynamonu, 
kilka goździków, 
szczypta majeranku, 
1 litr wody. 
Sposób przygotowania: składniki 
wrzuć do wrzącej wody i gotuj przez 
około 15 minut. Uzyskany wywar 

wymieszaj z wodą np. w baniaku 
lub misce. Następnie wypłucz włosy 
po umyciu ulubionym szamponem.

Przepis na maseczkę 
regenerującą włosy

Składniki:
2 żółtka, 
2 łyżki oliwy z oliwek lub 1 butelecz-
ka olejku rycynowego, 
sok z połówki cytryny, 
przezroczysta folia spożywcza, 
ręcznik. 
Sposób przygotowania: jeśli masz 
długie włosy, użyj podwójnej ilości 
składników, poza cytryną. Wymie-
szaj wszystkie składniki i nałóż je na 
suche rozczesane włosy, a następnie 
przykryj folią spożywczą i ręcznikiem 
lub po prostu załóż wełnianą czap-
kę. Maskę pozostaw na włosach na 

około pół godziny, ale jeśli masz 
możliwość, pozwól składnikom 
zadziałać przez kilka godzin, a na-
stępnie spłucz włosy ciepłą wodą i 
umyj zwykłym szamponem.

Przepis na maseczkę 
nawilżająco - odżywczą

Składniki:
jedno dojrzałe obrane awokado, 
przezroczysta folia spożywcza, 
ręcznik. 
Sposób przygotowania: oddziel 
owoc od pestki i rozgnieć widelcem 
lub rozdrobnij malakserem. Nałóż 
papkę na głowę i wmasuj ją w skórę 
oraz włosy. Przykryj głowę folią i 
ręcznikiem. Po 40 minutach spłucz 
włosy bardzo dokładnie i umyj je 
szamponem.

Picie alkoholu na diecie może być 
problemem. Jest kaloryczny, po-
budza apetyt, a ponadto spowal-
nia metabolizm. Nie oznacza to 
jednak, że podczas odchudzania 
trzeba z niego całkowicie zrezy-
gnować. Alkohol można wypić co 
jakiś czas, nawet będąc na diecie, 
ale trzeba to robić w odpowiedni 
sposób, żeby nie przeszkodzić 
sobie w redukcji masy ciała.

Alkohol = puste kalorie

Picie alkoholu zdecydowanie 
utrudnia dojście do wymarzonego 
celu wagowego. Przede wszystkim 
trzeba zdawać sobie sprawę, że al-
kohol jest bardzo kaloryczny. 1 gram 
czystego alkoholu dostarcza 7 kcal. 
Dla porównania 1 g węglowodanów 
i białka to 4 kcal, a tłuszczu 9 kcal. Pa-
miętajmy, że alkohol to puste kalorie 
– poza energią nie dostarcza żadnych 
wartości odżywczych. Oczywiście 
czerwone wino lub piwo wykazuje 
pozytywny wpływ na zdrowie, gdy 
jest wypijane w niewielkich ilościach, 
ale to nie z powodu zawartego w nim 
alkoholu, a substancji towarzyszą-
cych, jak np. polifenole. Pijąc alkohol, 
dostarczamy sobie kalorii w płynie, 
co jeszcze bardziej utrudnia prze-
strzeganie dziennej normy energii. 

Alkohol pobudza apetyt

Każdy, kto choć sporadycznie pije 
alkohol, na pewno zauważył w trak-

cie picia wzrost apetytu, szczególnie 
na wyraziste w smaku jedzenie 
– pikantne, słone i najlepiej tłuste. 
Każdy alkohol pobudza apetyt, jed-
nak największy wpływ na potrzebę 
jedzenia ma piwo. Odpowiada za 
to chmiel, który należy do roślin 
konopijnych. Piwo również z innego 
względu jest największym zagroże-
niem szczupłej sylwetki. Ma bardzo 
wysoki indeks glikemiczny (110), 
wyższy nawet od czystej glukozy. 

Picie alkoholu może przeszkadzać 
podczas diety z jeszcze jednej przy-
czyny – sprzyja utracie samokontro-
li. Pokusy, z którymi bez problemu 
radzimy sobie na co dzień, mogą 
stać się dużo bardziej problema-
tyczne w towarzystwie przyjaciół, 
po wypiciu kilku lampek wina lub 
kieliszków wódki.

Czy można pić alkohol na diecie? 

Babka lancetowata 
Ta wszędobylska roślina to praw-
dziwy skarb w apteczce zielarza. 
Jej liście zawierają dużą ilość 
związków śluzowych, flawono-
idy, garbniki, kwasy organiczne, 
witaminy (C i K), sole mineralne 
(m.in. potasu, magnezu, cynku). 
Niegdyś stosowano je na wszel-
kie rany, oparzenia, stłuczenia, 
przykładano na miejsca ukąszeń 
przez owady. Zwiększają bowiem 
krzepliwość krwi, działają ściąga-
jąco i uszczelniająco na naczynia 
krwionośne, przyśpieszają gojenie 
ran i regenerację naskórka.

Odwar do przemywań: łyżkę roz-
drobnionych liści babki zalej szklan-
ką wrzątku i na małym ogniu gotuj 
przez 5 minut pod przykryciem. 
Odstaw na 10 minut, przecedź. 

Kilka razy dziennie przemywaj 
odwarem podrażnioną skórę. By 
zwalczyć łupież, stosuj go też do 
spłukiwania głowy po umyciu.  
Okłady z liści: świeże, czyste liście 
babki lekko zmiażdż, połóż na 
warstwie gazy. Bandażem lub 
plastrem przymocuj do leczonego 
miejsca. Okład można stosować, by 
przyśpieszyć gojenie się otarć i ran, 
na czyraki, owrzodzenia, oparzenia, 
stłuczenia, miejsca po ukąszeniach 
owadów.

Kufel piwa (500 ml) to aż 245 kcal

W trakcie odchudzania 
zrezygnuj z picia alkoholu. To 
zbędne kalorie

męczący problem - haluksy
Stopy mogą wiele powiedzieć o 
człowieku, jego zdrowiu, dole-
gliwościach i stylu życia. Jeśli są 
zaniedbane i zniekształcone, nie 
tylko wyglądają nieestetycznie, 
ale też bolą. Jak uniknąć proble-
mu haluksów i jak radzić sobie, 
kiedy już się pojawią?

Haluksy sprawiają ból

Początkowo deformacja nie jest 
bolesna, jednak z czasem może się 
stać przyczyną dolegliwości zwią-
zanych z rozwojem miejscowego 
stanu zapalnego, który objawia 
się zaczerwienieniem, okresowo 
obrzękiem i bólem na wysokości 
stawu śródstopno–paliczkowego 
palucha.

Czynniki sprzyjające powstawa-
niu haluksów

Choroba ma najczęściej charakter 
postępujący. Co więcej, niewłaści-
wie dobrane obuwie tylko potęguje 
problem. Poza stanem zapalnym 
dochodzi do poszerzenia przodu 
stopy i często do pojawiania się 
dodatkowych zmian w obrębie 
stopy, takich jak: palce młotkowate, 
szponiaste, dolegliwości po stronie 
podeszwy. Haluksy są także czę-
sto dziedziczne i to aż w 60–88% 
przypadków. Na szczęście mamy 
wpływ na obuwie, jakie nosimy. 
Wysokie obcasy to wróg numer 
jeden naszych stóp. Jednak problem 
ten dotyczy nie tylko kobiet dojrza-
łych, które spędziły lata na wyso-
kich obcasach. Wśród pacjentek są 
nawet nastolatki. W ich przypadku 
problem haluksów przekazywany 
jest z pokolenia na pokolenie. Nie u 
wszystkich kobiet noszących wy-
sokie obcasy dochodzi do rozwoju 
paluchów koślawych. Jednoczesne 
występowanie kilku tych czynni-
ków (płeć, obuwie, rodzinne wy-
stępowanie) prowadzi do rozwoju 
palucha koślawego.

Wygodne obuwie opóźnia 
rozwój haluksów

Oczywiście lepiej zapobiegać niż 
leczyć, ale trudno jest zapobiegać cho-

robie, która zazwyczaj ma charakter 
postępujący. Przed pojawianiem się 
deformacji w trosce o ogólny pra-
widłowy rozwój stóp należy nosić 
wygodne i właściwego rozmiaru 
obuwie (dotyczy to zarówno dzieci, 
jak i dorosłych).

Jak leczyć haluksy?

Leczenie haluksów jest uzależ-
nione od stopnia zaawansowania 
choroby. W początkowym stadium 
choroby możliwe jest łagodzenie 
dolegliwości poprzez zastosowanie 
leczenia farmakologicznego, fizjote-
rapii, doboru właściwych wkładek 
ortopedycznych i stosowanie obuwia 
z wyprofilowaną owalnie podeszwą 
buta. W zmianach o większym 
nasileniu stosuje się różne warianty 
leczenia operacyjnego. 

To właśnie niewygodne 
obuwie (w szczególności 
buty na wysokim obcasie) 
jest często przyczyną 
powstawania koślawego 
palucha.

We wczesnym stadium 
choroby nie wykonuje 
się operacji. Jest wiele 
nieinwazyjnych metod 
leczenia

Domowe sposoby na piękne włosy

Raz w tygodniu nałóż na włosy domową maseczkę lub 
wypłucz je dokładnie odżywczą płukanką. Dzięki temu zyskają 
blask i staną się gęste.

Domowe przepisy na zdrowe 
i mocne włosy stosowane są 
od wieków
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Kupon na bezpłatne ogłoszenie
Treść ogłoszenia:

 

Telefon:

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

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



POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁĘCZYCY,  ul. Sienkiewicza 31, 99-100 Łęczyca, ( 24 721-29-14, fax 024 721-32-78 

Monter/monterka
Zdolności manualne, dokładność.
WORK SERVICE S.A. 
ul. Gwiaździsta 66
53-413 Wrocław 
tel. 508 040 120
Praca w Strykowie.

Kierowca autobusu
Wykształcenie zasadnicze 
zawodowe mechaniczne, prawo 
jazdy kat. D, 2 lata doświadczenia.
Przedsiębiorstwo Komunikacji 
Samochodowej w Łęczycy Sp. 
z o.o.
ul. Belwederska 7A
99-100 Łęczyca
tel. 517 180 774

Sprzedawca części
Wykształcenie min. średnie 
zawodowe techniczne.
EXTEME RIDE Andrzej Szczypiński
ul. Sienkiewicza 19
99-100 Łęczyca
tel. 600 892 831

Ogrodnik
Wykształcenie średnie, wymagane 
doświadczenie min. 3 lata poparte 
świadectwami pracy.
Jednostka Budżetowa „Zieleń 
Miejska”
ul. M. Konopnickiej 14
99-100 Łęczyca
tel. 24 721 03 47

Magazynier
Wykształcenie zasadnicze 
zawodowe lub średnie, 
uprawnienia na wózki widłowe 
mile widziane doświadczenie.
K-FLEX POLSKA Sp. z o.o.
ul. Pucka 112
84-154 Gdynia
Miejsce pracy: Wielenin-Kolonia
CV drogą e-mail: praca@k-flex.pl 

Kierowca ciągnika siodłowego 
(kat. C+E)
Prawo jazdy kat. C+E, karta do 
tachografu, kurs na przewóz 
rzeczy.
PHPU MIRATRANS
Mirosław Stasiak
Błonie 39
99-100 Łęczyca
tel. 601 383 850
Praca na terenie Europy.

Magazynier-sprzedawca
Prawo jazdy kat. B.
Firma Handlowa „ROLSPEC” M. 
Ogłoszka, J. Ogłoszka s.c.
Nędzerzew 12
99-335 Witonia
tel. 604 941 635

Szwaczka (stębnówka, overlock)
Umiejętność szycia, mile widziane 
doświadczenie.
Usługi Krawieckie Stanisława 
Brączkowska
ul. Kaliska 18
99-100 Łęczyca
tel. 783 121 155
Praca w Łęczycy na ulicy 
Poznańskiej.

Pomoc kuchenna
Mile widziane doświadczenie.
„VENEZIA”
Teresa Zawadzka
ul. Polna 1
99-100 Łęczyca 
tel. 512 208 211

Ślusarz/monter
Dobra znajomość rysunku 
technicznego, uprawnienia Mag 
135-mile widziane, uprawnienia 
do obsługi suwnic – mile widziane, 
zdolności manualne.
Sanpro Job Service BPO Sp. z o.o. 
Sp. k.
ul. A. Słonimskiego 6
50-304 Wrocław
tel. 510 015 157
e-mail: k.szafraniec@impel.pl
Praca w Górze Św. Małgorzaty

Kucharz/kucharka
Wykształcenie gastronomiczne, 
prawo jazdy kat. B, książeczka 
sanepid, doświadczenie w 
gastronomi.
G.P. KASZTELAN Sp. z o.o.
Łubno 63B
99-107 Daszyna
tel. 601 235 171
Praca w Daszynie

Pracownik budowlany
Doświadczenie w budownictwie.
G.P. KASZTELAN Sp. z o.o.
Łubno 63B
99-107 Daszyna
tel. 601 235 171
Praca w Daszynie

Specjalista ds. programów (UE i 
ARiMR)
Wykształcenie średnie lub wyższe.
G.P. KASZTELAN Sp. z o.o.
Łubno 63B
99-107 Daszyna
tel. 601 235 171
Praca w Daszynie

Księgowa
Wykształcenie wyższe – 
księgowość, rachunkowość.
G.P. KASZTELAN Sp. z o.o.
Łubno 63B
99-107 Daszyna
tel. 601 235 171
Praca w Daszynie

Handlowiec
Wykształcenie  średnie lub wyższe, 
znajomość branży ochrony roślin 
oraz handlu częściami do maszyn 
rolniczych, prawo jazdy kat. B.
G.P. KASZTELAN Sp. z o.o.
Łubno 63B
99-107 Daszyna
tel. 601 235 171
Praca w Daszynie

Operator koparki gąsiennicowej
Uprawnienia na koparkę 
gąsiennicową (II).
G.P. KASZTELAN Sp. z o.o.
Łubno 63B
99-107 Daszyna
tel. 601 235 171
Praca w Daszynie

Pracownik administracyjny
Wykształcenie średnie lub wyższe, 
prawo jazdy kat. B, znajomość 
języka ukraińskiego.
G.P. KASZTELAN Sp. z o.o.
Łubno 63B
99-107 Daszyna
tel. 601 235 171
Praca w Daszynie

Mechanik samochodowy 
(maszyn rolniczych)
Wykształcenie zasadnicze 
zawodowe mechaniczne, prawo 
jazdy kat. B.
G.P. KASZTELAN Sp. z o.o.
Łubno 63B
99-107 Daszyna
tel. 601 235 171
Praca w Daszynie

Inżynier rolnictwa
Wykształcenie wyższe rolnicze.
G.P. KASZTELAN Sp. z o.o.
Łubno 63B
99-107 Daszyna
tel. 601 235 171
Praca w Daszynie

Kierowca kat. B, C+E
Prawo jazdy kat. B, C+E + 
świadectwo kwalifikacji.
G.P. KASZTELAN Sp. z o.o.
Łubno 63B
99-107 Daszyna
tel. 601 235 171
Praca w Daszynie

Pracownik magazynowy
Mile widziane doświadczenie w 
pracy na magazynie.
ATP Personnel Solutions Sp. z o.o.
ul. Opolska 22
40-084 Katowice
tel. 796 160 783
Miejsce pracy: Stryków/Dobra

Piekarz
Umiejętność ważenia i 
formowania, wymagane 
doświadczenie w zawodzie 
piekarz.
Piekarnia Stanisław Kaźmierczak

OGŁOSZENIA DROBNE

Leźnica Mała 27A
99-100 Łęczyca
tel. 24 721 18 21 lub 667 461 520

Lakiernik samochodowy
Wykształcenie zawodowe – 
lakiernictwo samochodowe, 
umiejętność pracy w zespole, 
prawo jazdy kat. B, doświadczenie 
z lakierami ekologicznymi 
(wodnymi), mile widziane kursy i 
szkolenia.
A.Machudera Sp. z o.o.
ul. Ozorkowskie Przedmieście 73
99-100 Łęczyca
tel. 24 721 50 88 w. 115

Sprzedawca w sklepie 
hydraulicznym
Biegła obsługa komputera, 
doświadczenie w hydraulice, mile 
widziane doświadczenie jako 
przedstawiciel handlowy.
Firma Handlowo Usługowa 
SEBAN
ul. Ks. J. Popiełuszki 4
99-100 Łęczyca
tel. 668 678 580
Technik fizjoterapii
Wykształcenie średnie medyczne.
Dom Pomocy Społecznej 
ul. J. Kilińskiego 2
99-100 Łęczyca
tel. 24 721 30 01

1zł za 1kg AUTOSKUP 
wszystkie, tel. 888 460 461

Społem PSS „Mazur” w Łęczycy 
wydzierżawi lub odda na zasadzie 

franczyzy sklep wolnostojący o 
pow. 129,3 m² przy ul. Belweder-
skiej 9 w Łęczycy. Tel.: 505-266-

210 lub 506-856-382

Sprzedam działkę budowlaną 2030 
m² tanio – prąd, blisko wodociąg, ok/ 

Ozorkowa. Tel.:  511-509-716

Sprzedam działki budowlane od 1200 
m² do 4000 m² uzbrojone w Maszko-
wicach (ok. Sokolnik). Tel.: 662-193-987

Sprzedam M-3 w Ozorkowie 36,1 m², 
IV piętro. Niski czynsz. 

Tel.: 606-887-480

Sprzedam mieszkanie w centrum 
Ozorkowa, 52 m² + miejsce parkin-

gowe. Tel.: 605-130-059

Tanio M-3, 46,08 m², IV piętro. 
Łęczyca, ul. M. Konopnickiej. 

Tel.: 693-265-197

Sprzedam pielnik do likwidacji 
chwastów oraz Matiza na części. 

Tel.: 507-330-281

Sprzedam przyczepę - wywrotkę 
czterotonową trzystronną. 

Tel.: 507-330-281

Emerytka z dużym 
doświadczeniem poszukuje pracy 

w handlu. 
Tel.: 605-130-059

reklamareklama
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Zacieśniają się relacje 
między Królewskim Mia-

stem Łęczyca a ukraińskim miastem 
partnerskim – Włodzimierzem Wo-
łyńskim. Łączy nas przede wszystkim 
bogata historia i postać sławnego, 
średniowiecznego podróżnika – 
zakonnika Benedykta Polaka, który 
wędrując do mongolskiego Chana w 
XIII wieku, zaczął wyprawę w łęczyc-
kim grodzie i po drodze zatrzymał 
się u księcia włodzimierskiego. W 
czasach współczesnych delegacje 
samorządowe starają się kontynu-
ować dobrosąsiedzkie stosunki. W 
październiku ubiegłego roku Rada 
Miejska w Łęczycy przegłosowała 

uchwałę o współpracy, pozwalającą 
formalnie podjąć działania dotyczą-
ce wymiany kulturalnej, sportowej, 
gospodarczej i oświatowej. Podczas 
ostatniej wizyty w lipcu 2016 roku, 
przedstawiciele władz brali udział w 
uroczystościach Święta Miasta. Prze-
prowadzone zostały wówczas robo-
cze spotkania z lokalnymi władzami, 
odnośnie platformy wspólnego 
działania. Spotkaniom towarzyszyła 
atmosfera przyjaźni i serdecznego 
przyjęcia przez gospodarzy. Kolejnym 
etapem współpracy jest wizyta dele-
gacji z Ukrainy, która wzięła udział w 
łęczyckim Turnieju Rycerskim. 

Info: UM Łęczyca

„Morowe Panny” to opowieść o 
trudnych latach okupacji hitlerow-
skiej, widzianych z perspektywy 
trzech młodych Polek, które na pro-
gu swego dorosłego życia dostały 
od losu wojnę. Przygotowywane 
przez pierwsze dwadzieścia lat 
dzieciństwa i młodości do życia 
według standardów swego śro-
dowiska, nagle stanęły bezbronne 

wobec potężnych sił zła i podjęły z 
tym złem walkę. Żeby ta walka była 
skuteczna, dziewczyny w kolejnych 
odcinkach przechodzą przemianę. 
Na początku są jeszcze w dużej 
części dość naiwnymi dziećmi, 
dlatego też ich walka zaczyna 
się od nienawiści. Na tej emocji 
budują swoją odwagę i bezkom-
promisowość. Wchodzą w szeregi 

podziemnej organizacji 
wojskowej, ale i tak nadal 
będą same sobie wy-
znaczać cele. Opowieść 
zaczyna się wiosną 1941 
roku i cały serial obej-
muje wydarzenia tego 
właśnie czasu. Premierę 
filmu zaplanowano na 
jesień bieżącego roku.  

10 sierpnia br. na 
posiedzeniu Rady 

Miejskiej w Łęczycy, nastąpiła 
zmiana na stanowisku skarbnika 
miasta Łęczyca. 

W związku z wcześniej złożo-
ną rezygnacją odwołana została 
Anna Kochańska. Na jej miej-
sce Rada Miejska w Łęczycy 
powołała Grażynę Życzkow-
ską. Podczas posiedzenia miało 
miejsce uroczyste pożegnanie 
dotychczasowego skarbnika. 
Podziękowania odchodzącemu 
pracownikowi złożyli przed-
stawiciele władz miasta z prze-
wodniczącym Rady Miejskiej 
Pawłem Kuleszą i zastępcą bur-
mistrza miasta Krzysztofem 
Urbańskim na czele. 

Nowo powołana skarbnicz-
ka jest absolwentką studiów II 
stopnia na Politechnice Łódzkiej 
na kierunku: Zarządzanie i Mar-
keting oraz studiów I stopnia 
również na Politechnice Łódzkiej 
o specjalności: Finanse i Rachun-

nowa skarbniczka miasta

kowość. Pracę rozpoczęła w 1985 
roku w na stanowisku referenta w 
Ludowym Banku Spółdzielczym w 
Strzałkowie. Od roku 1987 zaczęła 
pracę na stanowisku referenta w 
Banku Spółdzielczym Ziemi Łę-
czyckiej. Następnie od roku 1996 
pełniła funkcję księgowej w w/w 
banku. W roku 2008 Grażynie 
Życzkowskiej powierzono stano-
wisko kierownika Zespołu Księ-

gowości i Rozliczeń. Od 01.01.2009 
roku Grażyna Życzkowska objęła 
funkcję Głównego Księgowego, 
pełniła tę funkcję około 5 lat. 
Pracując około 27 lat w Banku 
Spółdzielczym Ziemi Łęczyckiej, 
Grażyna Życzkowska zdobyła 
bogate doświadczenie i posiada od-
powiednie predyspozycje do pracy 
na stanowisku skarbnika miasta. 

Info: UM Łęczyca

Partnerzy z Ukrainy

kamera, akcja!
E k ipa  f i lmowa , 
która zawitała do 

Łęczycy wzbudziła spore zain-
teresowanie mieszkańców. Na 
terenie byłego Zakładu Kar-
nego oraz na ulicy Pocztowej 
realizowane były zdjęcia do 
serialu „Morowe Panny”. 

muzyczne hity Teleexpressu Tłumy mieszkańców z całego regionu bawiły się na koncer-
cie“Muzyczne Hity Teleexpressu”. Przy uniejowskich termach 
wystąpiły gwiazdy - Lady Pank, Patrycja Markowska, Grzegorz 
Markowski i Darek Kozakiewicz, Michał Szpak, Andrzej Piasecz-
ny, Jacek Stachursky, Halina Frąckowiak, Włodek Pawlik trio.  
Koncert poprowadzili Beata Chmielowska - Olech i Maciej Orłoś. 



16 22 SIERPNIA 2016
Nowy
Tygodnik
Regionalny cieKawie i na wesoło

źródło: internet/trolu.com
.pl, kopalniaw

iedzy.pl, rekordyguinessa.pl

Prywatna misja na KsiężycAutopilot zabrał 
kierowcę do szpitala 

Młodzi wynalazcy

Podróż 
poślubna

Autopilot zabrał Młodzi wynalazcy

Miejsce na 
telefon

Prawie jak 
batman

Z głową 
konia

Jak trafi ć 
w bilę takim 
kijem

Krzesło 
tylko dla 
szczupłych

Przebranie 
z puszek

Słoń 
wyszedł z 
osłem na 
spacer

Samochód Tesla zawiózł do szpitala kierowcę, który nagle 
doznał zatorowości płucnej. Joshua Nealy jechał samocho-
dem Model X z biura w Springfi eld do domu w pobliskim 
Branson. Gdy znalazł się na autostradzie, nagle poczuł 
ostry ból w klatce piersiowej i brzuchu. Zamiast wzywać 
pogotowie zdecydował się na włączenie autopilota i wy-
danie mu polecenia udania się do najbliższego szpitala. 
Pojazd przejechał około 32 kilometrów autostradą i tam 
zjechał na drogę prowadzącą do szpitala. Na szpitalnym 
parkingu 37-latek samodzielnie zaparkował i poszedł na 
izbę przyjęć. Lekarze stwierdzili, że miał dużo szczęścia, iż 
przeżył zatorowość płucną prowadząc samochód.

Moon Express to pierwsza w historii prywatna fi rma, 
która otrzymała zgodę na lądowanie na Księżycu. Zgodę 
wydała amerykańska Federalna Administracja Lotnicza na 
podstawie Traktatu o Przestrzeni Kosmicznej, który wy-
maga, by przedsiębiorstwa prywatne uzyskiwały w kraju 
swojego pochodzenia zezwolenie na misje pozaziemskie. 
Moon Express ma zamiar przeprowadzić swoją misję już 
w przyszłym roku. W jej ramach na powierzchni Srebr-
nego Globu wyląduje niewielki próbnik, który zostanie 
wyniesiony poza Ziemię przez rakietę Electron. Jeśli misja 
się powiedzie, będzie pierwszą prywatną misją na obiekt 
pozaziemski. Firma Moon Express podpisała umowę, 
która przewiduje przeprowadzenie 3 misji księżycowych. 
Odbędą się one w latach 2017-2020.

Licealiści z małego miasta na Sycylii opracowali auto-
mat, który dzięki wbudowanym młynkowi i drukarce 3D 
przekształca plastikowe odpady w obudowy do telefo-
nów komórkowych. Marco Tomasello, Daniele Caputo, 
Vincenzo Virruso, Vittorio Maggiore, Toni Taormina i ich 
nauczycielka Daniela Russo szukali sposobów na większe 
zaangażowanie młodych w ochronę środowiska. Koniec 
końców wpadli na pomysł urządzenia MyProAction, które 
wygląda całkiem jak zwykły automat, tyle że zamiast 
monet przyjmuje plastikowe butelki i wydaje obudowy 
do smartfonów. Gdy pięcioro uczniów zdobyło nagrodę 
w ogólnokrajowym konkursie AXA Italia Social Impact 
Award, okazało się, że MyProAction wzbudza zaintereso-
wanie ludzi z całego świata. Jak dotąd powstały 4 proto-
typy, a młodzi Włosi szukają partnera, by dystrybuować 
maszynę na szerszą skalę.


