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Łęczyca

Łęczyca

Łęczyca

Łęczyca

Gm. Łęczyca
Gm. Łęczyca

12 maja mieszkańcy 
ponownie pójdą do 

urn wyborczych. Głosowanie na 
radnego miejskiego powtórzone 
będzie w okręgu wyborczym nr 7 
oraz w okręgu wyborczym nr 14. 
Tak zdecydował sąd.

Dwóch radnych rady miejskiej 
w Łęczycy będzie wybieranych 
jeszcze raz. Dwoje kandydatów, 
którzy przegrali w jesiennych 
wyborach samorządowych odwo-
łało się do sądu. W Domu Pomocy 
Społecznej (okręg nr 14) komisja 
błędnie wydała karty do głoso-
wania, przez co głosy z DPS-u nie 
zostały uwzględnione. Z okręgu 
nr 14 do rady miasta weszła Elżbie-
ta Gajewicz-Kubiak (148 głosów) 
wygrywając z Izabelą Ogrodnik 
(134 głosy) i Katarzyną Jeleńską 
(127 głosów).

Również błędnie zostały wyda-
ne karty do głosowania w okręgu 

nr 7, chodzi o 32 głosy. Sąd uznał, 
że wybory należy powtórzyć. W 
okręgu nr 7 do RM dostała się Zo-
fia Wodzyńska (190 głosów), która 
wygrała z Tomaszem Pijewskim 
(159 głosów) i Patrycją Zasadą (55 
głosów).

Jak podaje Miejska Komisja Wy-
borcza, w powtórzonych wyborach 
w okręgu nr 14 o głosy mieszkań-
ców rywalizować będą Katarzyna 
Jeleńska (KWW Krzysztof Urbań-
ski) i Elżbieta Gajewicz-Kubiak 
(KWW Dla Łęczycy). 

W okręgu wyborczym nr 7 za-
rejestrowali się kandydaci: Tomasz 
Pijewski (KW Prawo i Sprawiedli-
wość), Zofia Wodzyńska (KWW 
Krzysztof Urbański) oraz Patrycja 
Zasada (KWW Krzysztofa Lipiń-
skiego).

Komisje wyborcze pracować będą 
w zmienionym składzie.

(zz)

Osoby starsze, chore 
czy samotne często 

korzystają z usług opiekuńczych. 
To dla nich ogromna pomoc, za 
którą trzeba zapłacić. Opłaty 
znacząco wzrosły, zwłaszcza za 
usługi świadczone w weekendy.

Od 1 kwietnia osoby korzystające 
z pomocy opiekunek z ramienia 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej płacą więcej. Bazowa stawka 
za godzinę usług opiekuńczych w 
dni powszednie wzrosła z 16 zło-
tych na 22 złote, a w weekendy z 20 
złotych na 30 złotych.

- Z dużym zaskoczeniem przyję-
łam informację, że usługi opiekuń-
cze zdrożały. Dla mnie ta pomoc jest 
bardzo ważna, bo jestem samotną, 

Była połowa week-
endu, do północy 

zostało około 30 minut. Takiego 
scenariusza nikt nie mógł przewi-
dzieć - młody kierowca fiata seicento 
nagle stracił panowanie nad autem, 
dachował i wpadł do rowu. 33-latek 
w trakcie zdarzenia wypadł z samo-
chodu. Zginął na miejscu.

Policjanci pod nadzorem prokurato-
ra wyjaśniają okoliczności tego tragicz-
nego wypadku. 33-letni mężczyzna 
zginął na drodze wojewódzkiej 703 w 
miejscowości Wilczkowice Dolne.

- Ze wstępnych ustaleń policjantów 
wynika, że 33-letni kierujący fiatem 
seicento, z niewyjaśnionych przyczyn 
na prostym odcinku drogi dachował 
i zjechał do rowu. W trakcie wypadku 
kierujący wypadł z pojazdu i poniósł 
śmierć na miejscu. 33-latek podróżował 
sam  -informuje asp. Mariusz Kowal-
ski, oficer prasowy KPP w Łęczycy. 
- Zwłoki mężczyzny oraz samochód 
zabezpieczono do dalszych badań. 

(zz)

Droższe usługi opiekuńcze
starszą osobą. Nie wyobrażam sobie 
codziennego funkcjonowania bez 
pani, która do mnie przychodzi. 
Jest bardzo życzliwą i dobrą osobą. 
Rozumiem, że trzeba zapłacić za 
usługi, ale boję się, że ta podwyżka 
będzie dla mnie nie do udźwi-
gnięcia - usłyszeliśmy od starszej 
mieszkanki.

W kwietniu z usług opiekuń-
czych korzystało 79 osób. Iwona 
Porczyńska, kierownik Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej przy-
znaje, że podwyżka nie wszystkim 
przypadła do gustu.

- Rzeczywiście osoby korzystają-
ce z usług opiekuńczych narzekają 
na nowe stawki. Jest ogólne nieza-
dowolenie, ale jak do tej pory nikt 

nie zrezygnował, do mnie też nikt 
nie zwrócił się w tej sprawie. Musie-
liśmy zaproponować nowe stawki, 
wynikały ze szczegółowych przeli-
czeń i zobowiązań. Opiekunki mają 
umowy o pracę, co dla pracodawcy 
rodzi większe koszty zatrudnienia. 
Przestrzegamy ilości godzin pracy 
wynikających z etatów, urlopów i 
dni wolnych. Posiłkujemy się też 
umowami zlecenia. Poza tym od 
stycznia wzrosła minimalna staw-
ka na umowie  o pracę. Niestety 
wszystko drożeje. Na same usługi 
opiekuńcze w tym roku w planie 
mamy 650 tys. złotych - wyjaśnia 
szefowa MOPS-u w Łęczycy. - War-
to zaznaczyć, że opłaty ponoszone 
przez osoby korzystające z usług 

ustalane są indywidualnie, procen-
towo od kwoty bazowej w zależno-
ści od dochodów. Są także osoby 
całkowicie zwolnione z opłat, jeśli 

ich dochód przy osobie samotnej nie 
przekracza 701 złotych miesięcznie. 

(zz)

powtórzone wybory w niedzielę

Śmiertelny wypadek 
w WilczkowicachPrzed majowymi uro-

czystościami na placu 
Tadeusza Kościuszki, figura orła 
na pomniku Bohaterów Bitwy 
nad Bzurą została odmalowana. 
Orzeł był już wyjątkowo zniszczo-
ny, mimo że ostatnie malowanie 
wykonane zostało niewiele po-
nad pół roku temu. Odpadająca 
farba i kruszące się fragmenty 
figury nie wyglądały estetycznie. 
Teraz figura jest cała biała. 

(zz)

Orzeł znów biały

W czwartek po raz ko-
lejny doszło do po-

żaru suchej trawy na łąkach za 
parkiem miejskim. Kłęby dymu 
widoczne były z daleka a ogień, 
przy silnym wietrze, szybko się 
rozprzestrzeniał. 

Tylko tej wiosny strażacy już 
kilkanaście razy jechali do po-
żarów suchych traw, w tym kilka 
razy w rejonie parku miejskiego. 
O tym, jak niebezpieczny jest 
pożar suchej trawy nie trzeba 
przypominać. Ogień w mgnie-
niu oka pochłania suche źdźbła, 
patyki i krzaki. Dodatkowym 
zagrożeniem jest wiatr. 

Dzięki szybkiej reakcji strażaków, 

Znów paliła się trawa

Ciemny dym widoczny był z daleka
ogień nie rozprzestrzenił się na 
większą powierzchnię. 

(zz)

Ogień na skraju parku i łąk był duży

Na łąki szybko przyjechali strażacy

Przypadkowi świad-
kowie, na jednej z 

dróg gminy Łęczyca zwrócili uwagę na 
jadące “wężykiem” osobowe renault. 
Kiedy kierowca zatrzymał auto, mając 
podejrzenie co do jego stanu trzeź-
wości, świadkowie zatrzymali się tuż za 
nim, aby zareagować na ewentualne 
niebezpieczeństwo na drodze. Zanim 
zdążyli zadzwonić na numer alarmowy, 
na miejscu był już patrol policji. Czujni 
świadkowie przekazali swoje spostrze-
żenia wracającym z interwencji stróżom 
prawa. Mężczyzną, który kierował oso-
bówką był 43 – letni obywatel Ukrainy, a 
podejrzenia co do jego stanu trzeźwości 
były słuszne. Policyjny alkotest wykazał 
ponad dwa promile alkoholu w jego 
organizmie. Policjanci zatrzymali mu 
uprawnienia, a on sam noc spędził w 
policyjnym areszcie. Za prowadzenia 
auta w stanie nietrzeźwości grozi kara 
nawet do 2 lat pozbawienia wolności, 
wysoka grzywna oraz zakaz prowadze-
nia pojazdów.

Brytyjski historyk, podróżnik, 
miłośnik kamperów i bloger Alan 
Heath odwiedził Łęczycę w ramach 
swojej wyprawy po województwie 
łódzkim. Po mieście oprowadzał 
go pracownik wydziału promocji 
urzędu miasta Jacek Ziółkowski, 
opowiadając o bogatej historii Łę-
czycy. Gość otrzymał także pamiąt-
ki związane z naszym regionem.
Alan Heath w ramach swojej podróży 
po Europie zatrzymał się w Polsce. Przy-
znał, że podoba mu się w naszym kraju.
– Jestem dość konserwatywny, więc 
jadąc gdzieś, chcę tam zostać. Kiedy 
jestem w danym miejscu, chcę zobaczyć 
wszystko co tam jest: historię, przyro-
dę, zwierzęta i jedzenie - opowiadał 
historyk.

podróżnik alan Heath w łęczycy

miał ponad dwa promile

podróżnik z Wlk. Brytanii (z prawej) 
odwiedził łęczycę
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Łęczyca

Gm. Góra św. 
Małgorzaty

Łęczyca

Łęczyca

Straż miejska prowadzi 
akcję egzekwowania od 

właścicieli czworonogów obowiązku 
posprzątania po swoich pupilach. 
Działania w tym kierunku prowa-
dzone są w zmożony sposób. 

Jak mocno zanieczyszczane przez 
czworonogi są łęczyckie trawniki 
wiedzą chyba wszyscy mieszkańcy. 
Wciąż niestety niewiele osób sprząta 
po swoich pupilach. Akcja strażników 
miejskich ma to zmienić.

Jak przekazuje Tomasz Olczyk 
komendant SM w Łęczycy, wszelkie 
działania, jakie podejmuje straż 
miejska, mają na celu poprawę este-
tyki i stanu sanitarnego miejsc pu-
blicznych na terenie miasta. Osoby, 
które posiadają zwierzęta domowe 
powinny poczynić wszelkie sta-
rania, aby ochronić innych przed 
zagrożeniami oraz uciążliwościami 

Policjanci z łę-
czyckiej komen-
dy poszukują 

świadków wypadku drogowego 
z 29 kwietnia. Około godz. 20.48 
w miejscowości Stawy (gm. Góra 
św. Małgorzaty) kierujący nie-
znanym pojazdem potrącił 62 
– letniego mężczyznę i uciekł nie 
udzielając pomocy. Pieszy z obra-

żeniami ciała trafił do szpitala. Do 
zdarzenia doszło na 47 km drogi 
wojewódzkiej 703.
Osoby, które były świadkami 
tego wypadku proszone są o 
kontakt z Komendą Powiatową 
Policji w Łęczycy przy ul. Ozor-
kowskie Przedmieście 4, nr tel. 
24 721 11 00, lub najbliższą jed-
nostka policji.

Nie wszystkie pro-
jekty złożone do LGD 

Ziemia Łęczycka, mimo uzyska-
nia pozytywnej oceny, otrzy-
mały środki finansowe. Taka 
sytuacja ma miejsce w gminie 
Grabów, o czym mówili radni i 
wójt podczas ostatniej sesji. 

-  Dlaczego do tej pory nie 
ma pieniędzy z projektów prze-
znaczonych na strażnice? Czy 
prawdą jest, że toczy się postę-
powanie w tej sprawie? - pytał 
radny Zbigniew Sobczyński.

Wójt Janusz Jagodziński wska-
zał, że wciąż trudno jest mu mówić 
o szczegółach. 

- Podczas ostatniego zebrania 
walnego, 19 lutego ustalono, że 
kolejne spotkanie wszystkich 
członków LGD odbędzie się w 
marcu i jak do tej pory nie wy-
znaczono terminu - mówił wójt. 
- Z mojej wiedzy wynika, że w 

Wątpliwości ws. projektów Można dostać mandat
wynikającymi z zanieczyszczenia 
terenu przeznaczonego do wspól-
nego użytku. 

- Podstawą prawną do działań straży 
miejskiej w tym kierunku jest ustawa 
o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach oraz wydany na jej podsta-
wie regulamin utrzymania czystości 
i porządku na terenie miasta Łęczyca, 
dlatego też nie można określić jak długo 
będą prowadzone działania, nie są 
jednorazową akcją, lecz konkretnym 
zadaniem skoncentrowanym na utrzy-
mywaniu czystości na terenie naszego 
miasta - wyjaśnia T. Olczyk. 

Nieposprzątanie nieczystości np. po 
swoim psie może skutkować poucze-
niem, nałożeniem mandatu karnego 
lub skierowaniem sprawy do sądu na 
zasadach i w trybie przewidzianym w 
kodeksie postępowania w sprawach o 
wykroczenia.

Warto zwrócić uwagę, że obecnie 
na terenie Łęczycy nie ma tzw. psich 
pakietów. Były niszczone, wyrzucane 
czy kradzione. Idąc z pupilem na spacer 
trzeba więc zabrać ze sobą torebkę, żeby 
nieczystości posprzątać. 

(zz)

W ostatnim czasie na terenach 
zielonych ustawiono tabliczki 
przypominające, że po psach 
należy sprzątać

sprawie środków finansowych dla 
strażaków z naszej gminy toczy 
się postępowanie wyjaśniające.

Rzeczywiście, projekty na mo-
dernizację wskazanych strażnic 
w gminie Grabów stoją w miejscu.    

- W sprawie środków na strażnice 
w gminie Grabów Urząd Marszał-
kowski w Łodzi skierował pytanie 
do ARiMR, do Warszawy, w celu 
wyjaśnienia wątpliwości formal-
nych. Niemniej jednak w przypad-
ku pozostałych projektów, które 
uzyskały akceptację, zostały już 
podpisane umowy, np. gmina Da-
szyna otrzymała środki na boisko 
w Mazewie - wyjaśnia Mirosław 
Ryśkiewicz, prezes LGD Ziemia 
Łęczycka. - Wszystkie te sprawy, 
w tym realizacje projektów z ko-
lejnego konkursu będą omówione 
podczas walnego zebrania, które 
odbędzie się w maju.

(mku)

Potrącił pieszego i uciekł
Przy ulicy Zachodniej 

27 oraz na ul. Konopnic-
kiej naprzeciwko bursy szkolnej 
od kilku tygodni uszkodzone są 
studzienki telekomunikacyjne. 
Wprawdzie ustawiono na nich zna-
ki, które mają uchronić mieszkań-
ców przed wejściem na niestabilną 
pokrywę, ale brak niezbędnych 

napraw denerwuje łęczycan.
- Minęło już kilka tygodni jak 

na chodniku przy bloku nr 27 stoi 
znak. Nie rozumiem, dlaczego nie 
można naprawić tej studzienki. 
Chodnik jest wąski a ta przeszko-
da uniemożliwia minięcie się z 
innym pieszym. Trzeba czekać 
albo wchodzić na ulicę - mówi 

Spacer z przeszkodami mieszkanka bloku. - Nie wiem, 
gdzie to się zgłasza, ale chyba 
odpowiednie służby wiedzą o 
uszkodzeniu, skoro ustawiony 
został znak.

Podobnie jest na ulicy Konopnic-
kiej. Zarwana pokrywa studzienki 
naprawiana była już kilka tygodni 
temu, natomiast w krótkim czasie 
znów pojawił się znak informujący 
o uszkodzeniu i jest do tej pory.

(zz)
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Łęczyca Spółdzielnia Mieszka-
niowa “Łęczycanka” 

włączyła się do akcji “Podwórko 
Talentów NIVEA”. Dzięki zaanga-
żowaniu mieszkańców Łęczycy 
i nie tylko, w Łęczycy może 
powstać wyjątkowy plac zabaw, 
jakiego nie ma w regionie. Wy-
starczy głosować codziennie. 
Liczy się każdy głos.

To już piąta edycja organizo-
wanej przez firmę kosmetyczną 
akcji. “Podwórko Talentów” to kre-
atywny plac zabaw, który pozwala 
najmłodszym na niecodzienną 
zabawę i odkrywanie swoich talen-
tów. Zarząd SM “Łęczycanka” po-
stanowił przyłączyć się do zabawy 
i wspólnie z mieszkańcami wziąć 
udział w rywalizacji o miejsce w 

Głosujmy na “Podwórko Talentów”

rankingu. W Łęczycy miejsce sprzy-
jające wyjątkowo twórczej zabawie 
powstałoby przy ulicy Belwederskiej 
75a. Do wygrania jest 15 Podwórek 
Talentów Nivea - każde o rynkowej 
wartości 250 000 zł. Wygrają te loka-
lizacje, które w internetowym głoso-

waniu uzyskają największą liczbę 
głosów. Aby głosować, wystarczy 
założyć konto na stronie www.
podworko.nivea.pl i oddać głos 
wybierając wcześniej lokalizację. 
Głosować można codziennie do 
20 czerwca. 

WSPIERAJ TALENTY DZIECI 
Z ŁĘCZYCY I POMÓŻ 

IM WYGRAĆ WYJĄTKOWY PLAC 
ZABAW !!  
Głosuj codziennie!!! 

Wspólnie wygrajmy podwórko talentów dla dzieci 
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W najbliższy weekend 
siatkarze MMKS Lot-

nik Łęczyca staną przed histo-
ryczną szansą awansu do II Ligi 
Siatkówki Mężczyzn. W Łęczycy 
na sali sportowej przy Szkole 
Podstawowej nr 4 rozgrywany 
będzie turniej finałowy pod 
patronatem burmistrza miasta 
Łęczyca. Najlepsze trzy drużyny 
uzyskają promocję do wyższej 
klasy rozgrywkowej.
10 maja (piątek) MMKS Lotnik 
Łęczyca zagra z  Bestios Biały-
stok (godz. 18:00), 11 maja (so-
bota) MMKS Lotnik Łęczyca 
zmierzy się z  MKS MOSIR Jasło 
(godz. 17:00) a 12 maja (niedziela) 
MMKS Lotnik Łęczyca o godz. 13:00 
rozegra mecz z UKS Wicher Kobyłka.

Pomiędzy majowymi 
świętami na terenie 

miasta leżało sporo śmieci. Nie 
tylko butelek po alkoholu i karto-
nów, ale także szmat a nawet sta-
rych mebli. Najgorzej było na ulicy 
Pocztowej, gdzie przy kontenerach 
stały trzy stare i brudne fotele, le-

żał też podarty dywan. Widok był 
fatalny. Również w pobliżu zalewu 
czystość była wątpliwa. Niektóre 
kosze były przepełnione a rekla-
mówki z nieczystościami i kartony 
leżały wokół. Przy niedawno usta-
wionych ławkach leżały butelki po 
alkoholu.

(zz)

Majówka w regio-
nie rozpoczęła się 
już czwarty rok z 

rzędu od podróży w czasy średnio-
wiecza. Pod murami archikolegiaty 
w Tumie, 1 maja odbyło się kolejne 
spotkanie pod hasłem “Tum Jest”.

To niezwykłe wydarzenie łączące 
dawne ze współczesnym pozwoliło 
przybliżyć niektóre elementy z życia 
ludzi w średniowieczu. Na pikniku 

Pracownicy Poczty 
Polskiej po raz kolej-

ny negocjują podniesienie pensji. 
“Solidarność” żąda 500 zł brutto, 
natomiast ZZPP 400 zł brutto wię-
cej dla każdego etatu. Wtorkowe 
rozmowy nie przyniosły rezultatu, 
“Solidarność” zapowiada nasilenie 
działań protestacyjnych. Czy na 
poczcie napotkamy problemy z 
załatwieniem swojej sprawy?

1 maja w mediach społecznościo-
wych OM NSZZ Solidarność Pracow-
ników Poczty Polskiej napisał:

„W związku z brakiem reakcji ze 
strony Zarządu Poczty Polskiej na 
nasze stanowisko dotyczące wzrostu 
wynagrodzeń, Komisja Między-
zakładowa NSZZ Solidarność na 
posiedzeniu w dniu 9 kwietnia 2019 
r. podjęła uchwałę o przedstawieniu 
Zarządowi żądania wzrostu wy-
nagrodzeń zasadniczych o kwotę 

PROTEsT W POCzCiE POLskiEj. 
CO z OBsŁugą kLiENTóW?

Łęczyca

ŁęczycaGm. Góra św. 
Małgorzaty

Łęczyca

Czy protest listonoszy wpłynie 
na obsługę klienta w łęczyckiej 
placówce?

II Liga na wyciągnięcie rękiMajówkowy bałaganTumska podróż w czasie

prezentowano rzemiosło rycerskie, 
obyczaje, potrawy, zabawy i rozryw-
kę. Nawet kawa przyrządzana była 
jak w czasach krzyżowców. Celem 
pikniku było połączenie uroczystości 
związanych z rocznicą wprowadzenia 
relikwii św. Wojciecha  z elementami 
życia codziennego ludzi z czasów 
średniowiecza. 

(mku)

500zł. Żądanie Związku nie zostało 
zrealizowane. Wielogodzinne roko-
wania, które odbyły się 30 kwietnia 
br. nie przyniosły żadnego postępu. 
Wobec tego w dniach 6-10 maja 2019r. 
przeprowadzimy akcję pod nazwą 
“Żółta kartka dla Zarządu”. W ten 
prosty sposób, nieprzynoszący strat 
firmie, klientowi, pracownikowi, 
pragniemy przeprowadzić swojego 
rodzaju referendum sprawdzające 
jak duże jest niezadowolenie wśród 
pracowników” - czytamy w interne-
towym wpisie.

Zapowiadana akcja “Żółta kartka dla 

Zarządu” polega na tym, że pracowni-
cy poczty mają zakładać w czasie pracy 
żółte kamizelki. Ten pomysł związkow-
ców nie wszystkim się podoba. 

- Taka forma protestu będzie tylko w 
dużych urzędach pocztowych - usły-
szeliśmy od listonosza z Łęczycy. - My 
tylko czekamy na wyniki negocjacji. 
Pracujemy normalnie.

Justyna Siwek, rzecznik prasowy 
Poczty Polskiej również zapewnia, 
że protest pracowników poczty nie 
wpłynie na obsługę klienta. Dodaje, 
że podczas wtorkowego spotkania 
Zarząd PP podtrzymał propozycję 

wzrostu funduszu wynagrodzeń w 
2019 wobec roku 2018 o 5,6% i wyraził 
wolę dalszych rokowań na temat wzro-
stu wynagrodzeń. 

- Jednocześnie pracodawca zaprosił 
do kontynuowania rozmów w na-
stępnym tygodniu. Obecne postulaty 
organizacji reprezentatywnych wiążą 
się ze zwiększeniem kosztów wyna-
grodzeń do kwoty 660 mln w tym 
roku. Od 2016 roku systematycznie i 
zgodnie z założoną strategią podno-
szone są zarobki. W efekcie, przeciętny 
koszt wynagrodzenia na pracownika 
(włączając wynagrodzenie zasadnicze, 

premie, dodatek stażowy i inne dodat-
kowe świadczenia i pochodne) wzrósł 
średnio o 1200 zł brutto na etat - dodaje 
J. Siwek.

W placówce w Łęczycy zatrud-
nionych jest 27 listonoszy, obecnie 
poszukiwany jest pracownik obsługi 
klienta.

(zz)
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Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

Trwają prace budowlane w zakre-
sie budowanej od początku ulicy 
Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa. 
Inwestycja o wartości ponad 10 
mln zł ma być gotowa do końca 
czerwca. 

Inwestycja realizowana jest 
w ramach projektu pod nazwą: 
„Uzbrojenie wydzielonych tere-
nów aktywizacji gospodarczej w 
Gminie Uniejów”, a jej głównym 
założeniem jest zaprojektowanie 
oraz przebudowa skrzyżowania 
drogi krajowej nr 72 typu rondo 
z drogą gminną nr 111152E i ul. 
Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa 
oraz budowa drogi wewnętrznej 
ul. Towarzystwa Przyjaciół Uniejów 
wraz z infrastrukturą techniczną.

Inwestycja drogowa realizowana 
w gminie Uniejów 

Do realizacji 
zamówienia zo-
stało wybrane 
Przedsiębior-
stwo Robót Dro-
gowych S.A. w 
Poddębicach, 
które złożyło 
najkorzystniejszą 
ofertę przetargową, opiewającą na 
kwotę 10.425.853 zł. Poddębicka fir-
ma ma już na swoim koncie realiza-
cję kilku inwestycji w Uniejowie, m. 
in: przebudowę  skrzyżowania ulic: 
Dąbskiej, Polnej oraz Wschodniej. 

Poza pracami stricte budowlany-
mi, wykonawca zobowiązany był 
sporządzić kompletną dokumen-
tację budowlaną, wykonawczą i 
techniczną w zakresie skrzyżowa-
nia typu rondo wraz z uzyskaniem 
decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej (ZRID).  

W pierwszej kolejności przy-
stąpiono do prac związanych z 
budową ulicy Towarzystwa Przy-
jaciół Uniejowa. Wiązało się to z 
wcześniejszym położeniem sieci 

kanalizacyjnej, deszczowej, prze-
pompowni EPS, sieci wodociągowej 
oraz sieci elektroenergetycznej i 
teletechnicznej. 

- Budowa drogi dojazdowej jest 
już praktycznie na ukończeniu. 
Wykonaliśmy prace związane z 
podbudową, w tym wykonaniem 
krawężników, obrzeży, przygoto-
waliśmy miejsca wydzielone pod 
parkingi i deptak. Lada dzień po-
łożymy nawierzchnie granitowe. 
Czas wprawdzie goni, ale idziemy 
zgodnie z harmonogramem i mo-
bilizujemy wszystkie możliwe siły 
przerobowe, aby ukończyć zadanie 
zgodnie z planem – komentuje inży-
nier Marek Bojanowski, kierownik 
budowy. 

Przebudowa ronda związana jest 
z realizowaną przez Przedsiębior-
stwo Gospodarki Komunalnej „Ter-
my Uniejów” inwestycją, w ramach 
której, w części uzdrowiskowej 
Uniejowa powstaje 4 gwiazdkowy 
Aparthotel. Budowa luksusowego 
obiektu realizowanego przez war-
szawską firmę Budimex ma zostać 
ukończona do sierpnia bieżącego 
roku. Wobec tej inwestycji budowa 
drogi dojazdowej, choć liczącej za-
ledwie 200 m długości, jest kluczo-
wa, aby zapewnić dostęp do drogi 
krajowej 72. Natomiast przebudowa 
drogi krajowej nr 72 w miejscu 
skrzyżowania z nowopowstałą 
ulicą i budowa ronda niewątpliwie 
poprawi układ komunikacyjny, 

ponieważ ronda ograniczają wystę-
powanie sytuacji kolizyjnych. 

Planowany termin zakończenia 
prac ustalono na koniec czerwca 
br., a więc jeszcze przed oddaniem 
Aparthotelu. Uniejów na inwestycję 
drogową musi przeznaczyć z wła-
snego budżetu 6,5 mln zł. Pozostała 
kwota pochodzi ze środków unij-
nych. Warto przy tym dodać, że oferta 
poddębickiego PDR była i tak dużo 
bardziej korzystna, bo o połowę tań-
sza od stołecznego Budimexu, który 
również przystąpił do przetargu. 

Zadanie współfinansowane jest 
ze środków Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego w 
ramach RPO Województwa Łódz-
kiego na lata 2014-2020.

Jedną z głównych atrakcji tegorocznej edycji Jarmarku 
Średniowiecznego był widowiskowy pokaz ,,Husaria 
Polska – u szczytu potęgi ” w wykonaniu Sandomierskiego 
Ośrodka Kawaleryjskiego. Widowiskową inscenizację 
historyczną poprowadził Daniel Olbrychski, gwiazda 
polskiego kina. Jarmark już na stałe zagościł w 
kalendarzu uniejowskich imprez.
W średniowieczny klimat wprowadziły widzów 
turnieje rycerskie w wykonaniu Uniejowskiej 
Akademii Rycerskiej, pokazy tańca dawnego, 
jak również sam jarmark z licznymi kramami 
utrzymanymi w stylistyce epoki i warsztaty 
rękodzielnicze.

DANIEL OLBRYChSKI W UNIEJOWIE 
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Poddębice Do redakcji jeden 
z mieszkańców 

przysłał mejla w którym pyta 
o kul i sy powołania Edy t y 
Michalskiej na stanowisko 
zastępcy dyrektora departa-
mentu funduszu obszarów 
wiejskich urzędu marszał-
kowskiego. Zdaniem naszego 
cz y te lnika niedosz ła bur-
mistrz oraz starosta Poddębic 
dostała pracę w Łodzi dzięki 
układom politycznym. 

„Można odnieść wrażenie że 
opłacalnym było kandydowanie 
na burmistrza Poddębic pani 
Edycie Michalskiej z listy PiS. 

W Urzędzie Marszałkowskim 
w Łodzi trwa wymiana kadr 
związana z objęciem władzy 
przez PiS. Intratne stanowisko 
otrzymała również pani Edyta 
Michalska, która została za-
stępcą dyrektora departamentu 
funduszu obszarów wiejskich 
w tym urzędzie” - czytamy w 
nadesłanej wiadomości. 

Poseł PiS Piotr Polak, który 
promował kandydaturę E. Mi-
chalskiej w wyborach samo-
rządowych, ma zupełnie inne 
zdanie w spornej kwestii. 

- To nie była decyzja politycz-
na – twierdzi. - Z całą pewno-
ścią można w tym przypadku 
mówić o nominacji merytorycz-
nej. Pani Michalska jest świet-
nym specjalistą. Wzięła udział 
w konkursie, wygrała i jestem 
przekonany, że będzie dobrze 
reprezentować nasz region. 

Przypomnijmy, że Edyta Mi-
chalska, jako kierownik miej-
scowego KRUS,  z  l i s t y  P i S 
wystartowała w wyborach i 
ubiegała się o fotel burmistrza 
Poddębic. Po przegranej z Pio-
trem Sęczkowskim jej nazwisko 
znalazło się wśród kandydatów 
na urząd starosty. Ostatecznie 
starostą została Małgorzata 
Komajda. 

Zapytany przez nas poseł P. 
Polak o polityczny wydźwięk 
obsadzania stanowisk odniósł 
się do zmian w lokalnym ma-
gistracie. 

- Jeśli niektórzy tak podcho-
dzą do tych kwestii, to nomi-
nację pana Pawła Plewińskiego 
z listy PSL na stanowisko wi-
ceburmistrza również można 
by traktować jako polityczną 
– dodał poseł Piotr Polak. 

(ps)

Gminne Obchody Święta Konstytu-
cji 3 Maja w Uniejowie z udziałem 
Wojskowej Asysty Honorowej I Dy-
wizjonu Lotniczego z Leźnicy Wielkiej 
rozpoczęły się od zbiórki uczestników 
przy Domu Harcerza i przemarszu 
pod Pomnik Bohaterów Września 
1939 roku na Rynku w Uniejowie. 
Po wprowadzeniu na plac uroczy-
stości Wojskowej Asysty Honorowej 
1 Dywizjonu Lotniczego z Leźnicy 
Wielkiej przez dowódcę Kompanii 
Honorowej – ppor. Michała Marczyń-
skiego, dowódca uroczystości – por. 
Bartosz Gabryszak złożył meldunek 
dowódcy I Dywizjonu Lotniczego w 
Leźnicy Wielkiej - mjr Krzysztofowi 
Michałowskiemu. Dowódca dokonał 
przeglądu pododdziałów i przywitał 
się z żołnierzami. Przy dźwiękach 
hymnu państwowego podniesiono 
flagę państwową na maszt.
Po odegraniu hymnu państwowego 
przez orkiestrę dętą ZHP-OSP Unie-
jów, prowadzący uroczystość - Robert 
Palka przywitał przybyłe delegacje, 
poczty sztandarowe, asystę honoro-

wą oraz mieszkańców miasta i gminy. 
Po okolicznościowym przemówieniu 
wygłoszonym przez przewodniczące-
go Rady Miejskiej w Uniejowie – Mi-
rosława Madajskiego, nawiązującym 
do uroczystości majowych i 15-leciu 
wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, 
por. Kuba Waryków odczytał Apel 
Pamięci. Oddano salwę honorową. 
Delegacje złożyły wiązanki kwiatów. 
Na zakończenie orkiestra odegrała 
pieśń reprezentacyjną Wojska Polskie-
go „My, Pierwsza Brygada”. 
Po zakończeniu obchodów na Rynku 
uroczystości kontynuowano w unie-
jowskiej Kolegiacie podczas mszy 
świętej.

3 MAJA W UNIEJOWIE Czy to była nominacja polityczna?

edyta Michalska została 
zatrudniona w urzędzie 
marszałkowskim  w łodzi

poseł piotr polak nie zgadza się z 
opinią o nominacji politycznej byłej 
kandydatki na burmistrza
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prace modernizacyjne spółdziel-
czych bloków. Remontowane są 
balkony i malowane elewacje. 

To nie jedyne inwestycje lokal-
nej spółdzielni mieszkaniowej. 
Wkrótce odnowione będą drzwi 
wejściowe do klatek schodowych 
a także schody przy niektórych 
blokach. Spółdzielcy nie kryją 
zadowolenia i chwalą poczynania 
zarządu SM.

- Blok będzie teraz super się pre-
zentował. Cieszę się z tego powodu 
– mówi jeden z lokatorów. 

Sławomir Gławęda, prezes pod-
dębickiej spółdzielni, informuje, że 
odnowione zostaną balkony i ele-
wacje bloków przy ul. Sobieskiego 
13, Krasickiego 1 i Słonecznej 5. 

-  To jest kontynuac ja prac 
rozpoczętych 2 lata temu – sły-

szymy. - W pierwszym roku 
wyremontowaliśmy balkony i 

prezes Sławomir gławęda  mówi 
o inwestycjach realizowanych 
przez spółdzielnię mieszkaniową 

odnowiliśmy elewacje w dwóch 
blokach. W roku następnym ta-
kie roboty zostały wykonane w 
trzech blokach, a obecnie ponow-
nie remont będzie trzech bloków. 
W Poddębicach spółdzielczych 
bloków jest 38. Jestem pewien, 
że w kolejnych latach będziemy 
także kontynuować takie inwe-
stycje. Na te prace przeznaczyli-
śmy blisko 500 tysięcy zł.

Prezes Gławęda dodaje, że nie-
długo wyremontowane też zostaną 
wiatrołapy i drzwi wejściowe w 
blokach przy ul. Sobieskiego 8 i 10a. 
To nie wszystko. Władze spółdzielni 
planują również inwestycję przy ul. 
Zielonej. 

Spółdzielcy zadowoleni z inwestycji

W tym roku remontowane są 
balkony i elewacje trzech bloków. 
Na zdjęciu blok przy ul. Słonecznej
- Dokładnie przy ul. Zielonej 

4. Tam będziemy remontować 
schodki wejściowe do klatki 
schodowej oraz duże schody 
prowadzące do ul. Przejazd 
– mówi prezes SM w Poddę-
bicach. 

Spółdzielnia wyremontuje 
również duże schody 
prowadzące od bloku przy ul. 
zielonej do przejazd
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rozwiązanie krzyżówki z numeru 331: U leniwych zawsze święto.

UŚMIEChNIJ SIĘ
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Oryginalne potrawy i porady kulinarne

* Na wyspie jest trzech rozbitków: 
dwudziestolatek, czterdziestolatek i 
siedemdziesięciolatek.  
Na sąsiedniej wyspie była naga 
dziewczyna.  
Dwudziestolatek rzuca się w fale i 
krzyczy:  
- Płyńmy do niej!  
Na to czterdziestolatek:  
- Spokojnie panowie, zbudujmy najpierw tratwę.  
A siedemdziesięciolatek:  
- Panowie, po co?! Stąd też dobrze widać. 

* * * 
* Kobieta u psychiatry: 
- Panie doktorze, mam ogromny stres i strasznie się 
przejmuję, że moje dziecko w nocy wypadnie z łóżeczka 
a ja nie usłyszę! 
Psychiatra: 
- Niech Pani zwinie dywan. 

* * * 
* Słyszałam, że się rozwiodłaś:  
- Tak, traktował mnie jak psa!  
- To znaczy?  
- Chciał, żebym była mu wierna! 

* * *
* Marian! Sprawdź, czy w naszym radiowozie działa pra-
wy kierunkowskaz - mówi policjant do kolegi... 
- Działa... nie działa... działa... nie działa.

* * * 
* Żona:  

- Kochanie, w tym tygodniu nasza rocznica ślubu - masz 
pomysł jak ją uczcimy? 

Mąż: - Nie wiem, może minutą ciszy. 
* * * 

* Pacjent w szpitalu do pielęgniarki: 
- Jakie paskudne te lekarstwa, 
gorzkie i ohydne, przełknąć 
nie można! 
- To nie lekarstwa! 
To obiad! 

ZUPA BROKUŁOWA 
Z CHEDDAREM

Składniki:
2 brokuły średniej wielkości  
5 ziemniaków średniej wielkości 
(około 1/2 kg)  
1 cebula  
2 ząbki czosnku  
5 szklanek bulionu warzywnego  
20 dag sera cheddar  
1/2 szklanki słodkiej śmietanki 12%  
2 łyżki oleju  
szczypta mielonego chilli (a dokład-
nie tyle, ile lubisz)  
1/3 płaskiej łyżeczki kuminu  
świeżo zmielony czarny pieprz 
Etapy przygotowania: Obraną ce-
bulę pokrój na drobną kostkę. Ząbki 
czosnku pokrój na cienkie plasterki. 
Z brokułów odetnij twarde łodygi, 
podziel na małe różyczki. Ziemniaki 

obierz, opłucz, pokrój na kostkę o 
boku około 1 cm. W garnku rozgrzej 
olej, dodaj cebulę, lekko posól. Smaż 
cały czas mieszając przez 2 minuty (aż 
zacznie się szklić). Dodaj czosnek i smaż 
(nie przerywając mieszania) przez pół 
minuty. Do garnka wlej bulion i dodaj 
ziemniaki. Doprowadź do wrzenia i 
gotuj przez 5 minut (ziemniaki powinny 
być jeszcze twarde w tym momencie). 
Dodaj brokuły (będzie gęsto, ale o to 
chodzi), dopraw kuminem, chilli i pie-
przem, gotuj 4-5 minut, aż zmiękną, ale 
pozostaną twarde. Ser zetrzyj na tarce 
o grubych oczkach, a natkę drobno 
posiekaj. Do zupy dodaj śmietankę, ser 
i natkę. Wymieszaj, na wolnym ogniu 
doprowadź do wrzenia, zdejmij z ognia. 
Zupę podawaj posypaną startym ched-
darem i natką pietruszki. 

KREWETKI BARDZO PIKANTNE Z 
CZOSNKIEM I ŚWIEżyM IMBIREM
Składniki:
40 dag mrożonych obranych krewe-
tek  
2 łyżki masła  
2 łyżki oliwy (można zastąpić olejem 
roślinnym)  
duża garść drobno posiekanej natki 
pietruszki  

2 ząbki czosnku  
1 cm świeżego korzenia imbiru  
1 łyżeczka słodkiej papryki w proszku  
1/2 łyżeczki ostrej papryki w proszku  
szczypta pieprzu cayenne  
sól  
świeżo zmielony czarny pieprz
Etapy przygotowania: Obrane ząbki 
czosnku pokrój na cienkie plasterki. 
Obrany imbir bardzo drobno posiekaj. 
Zagotuj 1 litr wody. Zamrożone krewetki 
przełóż na cedzak, przelej wrzątkiem, 
odstaw na kilka minut. Na patelni 
rozgrzej masło z oliwą. Dodaj czosnek 
i imbir i smaż cały czas mieszając przez 
kilkanaście sekund. Kiedy czosnek 
zacznie zmieniać kolor na żółty, dodaj 
krewetki. Wymieszaj i smaż często 
mieszając przez 2-3 minuty, aż krewet-
ki zmienią kolor. Dodaj oba rodzaje 
papryki, pieprz cayenne, dopraw solą i 

pieprzem. Wymieszaj, trzymaj na ogniu 
przez pół minuty. Zdejmij z ognia, dodaj 
natkę i wymieszaj. Od razu podawaj z 
białym pieczywem. 

NAJLEPSZE TIRAMISU
Składniki:
6 żółtek  
6 czubatych łyżek cukru  
50 dag mascarpone  
4 łyżki amaretto (można zastąpić 
innym mocnym i wyrazistym alkoho-
lem)  
około 20 biszkoptów “kocie języczki”  
1,5 szklanki mocnej kawy, świeżo 
zaparzonej i całkowicie wystudzonej 
(może być rozpuszczalna)  
2 łyżki gorzkiego, naturalnego kakao  
opcjonalnie: 2 łyżki startej gorzkiej 
czekolady

Etapy przygotowania:
Żółtka przełóż do miski, dodaj cukier i 
ucieraj mikserem na najwyższych obro-
tach przez 8-10 minut, aż zamienią się 
puszysty kogiel-mogiel o barwie prawie 
białej. Do masy dodaj mascarpone i 
miksuj minutę, aż całkowicie połączy 
się z masą jajeczną. Do kawy dodaj 
amaretto. Biszkopty zanurz w zimnej 
kawie na 2-3 sekundy, następnie lekko 

nimi potrząsając, usuń nadmiar płynu. 
W płaskim naczyniu ułóż warstwę 
biszkoptów, zalej je 1/3 masy. Na niej 
układaj następną warstwę namo-
czonych biszkoptów, zalej kremem. 
Czynność jeszcze raz powtórz (liczba 
warstw zależy od wielkości naczynia, 
czasem będzie ich więcej, czasem 
mniej, na górze ma być masa). Naczy-
nie dokładnie owiń folią spożywczą i 
wstaw na co najmniej 4 godziny (albo 
jeszcze lepiej na całą noc) do lodówki. 
Przed podaniem deser pokrój na 
kwadraty nożem zanurzonym na 
chwilę w gorącej wodzie i delikatnie 
wyjmuj z naczynia. Każdą porcję 
posyp kakao i czekoladą. 
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Obchody Święta Flagi rozpoczęły się o godzinie 11:11 przed ratuszem, gdzie mieszkańcy mogli obejrzeć 
Paradę Rajców Miejskich. Z tego miejsca rowerzyści z flagami, pod eskortą policji ruszyli w ponad 20 km 
trasę, której metę wyznaczono w parku miejskim. Tam na uczestników czekały atrakcje przygotowane 
m.in. przez policjantów z łęczyckiej komendy. Każdy mógł sprawdzić swoje umiejętności jazdy rowerem 
pokonując specjalnie przygotowany na tę okazję tor. Nikt nie odjechał z pustymi rękoma, każdy kto się 
z nim zmierzył otrzymał nagrodę.

Święto Konstytucji 3 Maja uczczono w kościele św. Andrzeja Apostoła (z uwagi na niepewną pogodę zre-
zygnowano z uroczystości na placu T. Kościuszki). Po zaśpiewaniu kilku utworów patriotycznych i przemó-
wieniach, w samo południe rozpoczęła się uroczysta eucharystia, której przewodniczył gwardian o. Leszek 
Walkiewicz. Okolicznościowe kazanie wygłosił ks. Dziekan Sławomir Sobierajski. Obecni byli przedstawiciele 
władzy samorządowej, poczty sztandarowe, służby mundurowe.

2 i 3 maja w Łęczycy 

Meta rajdu rowerowego była w parku

W obchodach Święta konstytucji 3 
Maja udział wzięli samorządowcy

Uroczystej mszy świętej 
przewodniczył ojciec Leszek 
Walkiewicz

podczas 3-majowych 
uroczystości obecne były 
służby mundurowe

policja w parku 
przygotowała trasę 
rowerową z przeszkodami

O 11.11 przed ratuszem 
zorganizowano paradę 
rajców Miejskich
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Ozorków

Ozorków

OPK PRZyPOMINA 
Ozorkowskie Przedsiębiorstwo Ko-
munalne Sp. z o.o. przypomina, że 
15.04.2019 r. wszedł w życie nowy 
regulamin funkcjonowania Punktu 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Ko-
munalnych (PSZOK) zlokalizowanego 
w Ozorkowie przy ul. Żwirki 30. Regu-
lamin jest dostępny w siedzibie OPK 
Sp. z o.o., w PSZOK i na stronie inter-
netowej www.opkspzoo.eu. Szcze-
gólną uwagę zwracamy na zmianę 
godzin pracy PSZOK, tj. poniedziałki, 
środy, piątki i soboty w godzinach 
9.00 – 15.00. Zgodnie z nowym 
regulaminem osoby dostarczające 
odpady do PSZOK zobowiązane są 
do okazania się dokumentem po-
twierdzającym tożsamość oraz adres 
nieruchomości, z której pochodzą 
dostarczane odpady. 

Dominik Gabrysiak, 
radny powiatowy, nie 

szczędzi gorzkich słów pod adre-
sem władz powiatowych w Zgie-
rzu. Powodem krytyki jest podjęta 
decyzja o wypłacie pieniędzy z 
dodatków motywacyjnych dla 
nauczycieli, którzy strajkowali w 
szkołach podległych powiatowi. 
W Ozorkowie takie wynagro-
dzenia otrzymają strajkujący 
nauczyciele z liceum a także 
Zespołu Szkół Zawodowych. 

- Nie ukrywam tego, że je-
stem zbulwersowany 
decyzją powiatu, 
który podjął de-
cyzję o wypłacie 
pieniędzy dla 
tych nauczy-
cieli, którzy 
brali udział w 
strajku. Czy 
to ma być 
nagroda 
dla peda-
gogów, 
k t ó r z y 
nie wy-
konywali 
swoich obo-
wiązków? A co 
w takim razie z na-
uczycielami, którzy 

nie przystąpili do strajku? Oni pienię-
dzy nie dostaną? – pyta D. Gabrysiak.

Radny powiatowy zapowiada, że 
oprotestuje podjętą uchwałę. Zamie-
rza złożyć skargę do Regionalnej Izby 

Obrachunkowej a także 
wojewody łódzkiego. 

- Prawo w tej kwestii 
mówi wprost. Strajk to 
jest powstrzymywanie 
się od pracy i wypłata 
się nie należy. Jakie-
kolwiek próby zapłaty 

wiążą się z dyscypliną 
finansów publicznych. 

Dla mnie jest to ku-
riozalna sytuacja, 

gdy nagrodę 
przyznaje się  
za coś, czego 
się nie zro-
biło – nie 
kryje swo-
jego nega-
tywnego 
z d a n i a 
Dominik 
G a b r y -
s i a k .  - 
Uchwała 
powiatu 
zostanie 
przesłana 
wojewo -

dzie i być może wojewoda jej nie 
podpisze. Zobaczymy. W każdym 
razie będę walczył o sprawiedliwe 
traktowanie wszystkich nauczycieli. 

O wynagrodzeniach dla pedago-
gów z placówek podległych miastu 
rozmawialiśmy też z Mariuszem 
Ostrowskim. Ozorkowski magi-
strat poinformował, że miasto nie 
będzie wypłacać nauczycielom wy-

nagrodzeń za 
okres strajku, 
ponieważ nie 
zezwala na to 
ustawa o roz-
wiązywaniu 
sporów zbio-
rowych oraz 
kodeks pracy. 

-  Z N P 
zwrócił się 
do nas z pytaniem, w jaki sposób 
można by rozwiązać problematyczną 
kwestię wypłat pensji dla nauczycieli 
w okresie strajku. Przede wszystkim 
chodzi o to, aby nauczyciele nie 
ponieśli dużych strat finansowych. 
Uzgodniliśmy, że istnieje możliwość 
rozłożenia spłaty zaległości na raty 
na wniosek nauczyciela, który zwróci 
się z tym do dyrekcji. My, jako organ 
prowadzący nie mamy wpływu na 
to, co się dzieje w środku w szkole - 
mówi Mariusz Ostrowski.

WŁOSKI STRAJK W SZKOŁACH 
Warto wspomnieć, że Sławomir 

Broniarz, szef ZNP, zalecił peda-
gogom, żeby pracowali tylko tyle, 
ile zobowiązują do tego przepisy, 
i tylko w oparciu o to, co znajduje 
się w miejscu pracy i co zapewnia 
pracodawca. Dla uczniów i szkół 
oznacza to odwołanie wszystkich 

Władze Ozorkowa złożyły na po-
czątku tego roku do urzędu mar-
szałkowskiego województwa łódz-
kiego wniosek o dofinansowanie 
zadania pn. „Modernizacja sali 
gimnastycznej przy Szkole Pod-
stawowej nr 2 im. św. Jana Pawła 
II z Oddziałami Integracyjnymi w 
Ozorkowie. W ramach realizacji 
projektu przewiduje się wymianę 
podłogi, grzejników, drzwi, instalacji 
elektrycznej, pomalowanie ścian 
i sufitów, montaż wentylacji oraz 
wyposażenie sali gimnastycznej 
w kosze do piłki koszykowej. Re-
mont obejmuje pomieszczenie sali 
gimnastycznej i antresoli. Koszt 

realizacji zadania szacowany jest na 
400 tysięcy zł. Miasto uzyskało 90 
tysięcy zł w formie dotacji celowej, 
przeznaczonej na dofinansowanie 
zadań w zakresie rozwoju infra-
struktury sportowej i rekreacyjnej. 
Na początku maja zostało wszczęte 
postępowanie przetargowe. 

POTRąCENiE ROWERzYsTY...
i MAjóWkA POLiCjANTóW

Na Wyszyńskiego po-
trącony został w ub. 

poniedziałek rowerzysta. Zdjęcia z 
wypadku przesłał redakcji jeden z 
czytelników. Niestety, o szczegółach 

tego zdarzenia nie udało nam się 
dowiedzieć. Podkom. Magdalena 
Nowacka, rzecznik policji w Zgie-
rzu, zasłania się... długim majowym 
weekendem. 

- Nie miałam czasu we wtorek, 
aby dowiedzieć się o tym wypadku 
– usłyszeliśmy od policjantki z biura 
prasowego. - Natomiast w czwartek 
również nie mogłam zebrać informacji 
ze względu na długi majowy weekend. 
Wielu policjantów było na urlopach. 

No cóż. Tłumaczenie rzecznik policji 
pozostawiamy bez komentarza. 

(stop)

Na Wyszyńskiego doszło do 
potrącenia rowerzysty. Nasz 
czytelnik przesłał zdjęcia, jednak 
policjantka z biura prasowego o 
wypadku nic nam nie powiedziała, 
bo... trwał długi majowy weekend.

Radny mówi o skandalu

M. Ostrowski, sekretarz miasta, 
mówi, że potrącenia za strajk mogą 
zostać rozłożone na raty

og
ło

sz
en

ie

Remont sali SP nr 2 

dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, 
które nauczyciele prowadzili poza 
pensum i zadaniami zleconymi 
przez dyrektorów.  W szkołach mają 
zostać zawieszone dodatkowe zaję-
cia dla uczniów, warsztaty i dodat-
kowe wyjazdy szkolne. Pedagodzy 
nie będą przygotowywali własnym 
sumptem dodatkowych materiałów, 
planszy poglądowych czy ćwiczeń. 
Będą korzystać jedynie z pomocy 
naukowych dostarczonych przez 
szkołę. 

– Tymi działaniami chcemy zwró-
cić uwagę na to, jak krzywdzące i 
nieprawdziwe są twierdzenia, że 
nauczyciele pracują mniej niż inne 
grupy zawodowe. Nauczyciele wiele 
czynności wykonują, używając do 
tego własnego sprzętu, za własne 
pieniądze, kosztem własnego czasu 
– wyjaśnił Sławomir Broniarz.

(stop)

podjęta uchwała 
powiatu jest 

skandaliczna – mówi 
d. gabrysiak 
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Przez kilka dni ciało 
zmarłej 69-letniej 

lokatorki jednego z domów 
przy ul. Listopadowej leżało w 
mieszkaniu. W ub. tygodniu lo-
kal był dezynfekowany. Sąsie-
dzi zmarłej twierdzą, że można 
było uniknąć tragedii. Winą za 
śmierć 69-latki obarczają naj-
bliższą rodzinę kobiety. 

Przy ul. Listopadowej można 
było zobaczyć pracowników 
firmy zajmującej się odkażaniem 
mieszkań. Mężczyźni ubrani w 
białe kombinezony i w maskach 
na twarzach wzbudzili duże 
zainteresowanie. Ich praca nie 
należy do najprzyjemniejszych. 

- Po raz pierwszy w tym roku re-
alizujemy takie zgłoszenie w Ozor-

Do 30 kwietnia zgło-
szono jeden wniosek 

o ustawienie ogródka gastrono-
micznego – przy jednym z lokali 
na ul. Małachowskiego – infor-
muje urząd miasta. 

Starsi lokatorzy kamienic przy 
pl. Jana Pawła II trzymają kciuki, 
aby w centrum Ozorkowa nie zo-
stał rozstawiony ogródek piwny. 
Źle wspominają okres, gdy działał. 
Wówczas mieszkańcy narzekali na 
hałas. Z kolei młodsi ozorkowianie 

Dwie, ponad stukilo-
gramowe ławki zo-

stały wrzucone do miejskiego 
zalewu. W wodzie wylądował 
też kosz na śmieci. Zarządzający 
obiektem nie kryje zaskoczenia.

- Specjalnie kupiliśmy ciężkie 
ławki, aby mieć pewność, że do 
takich sytuacji nie dojdzie. Niestety, 
życie pisze własne scenariusze. Mu-
sieliśmy wyłowić ławki z zalewu z 
pomocą specjalistycznego sprzętu. 

DRAMAT PRzY LisTOPADOWEj!
Ozorków

Ozorków
Ozorków

pracownicy zdezynfekowali komunalne mieszkanie 

- Tu działy się straszne rzeczy. 
Córki praktycznie nie intere-
sowały się matką. A wnuczki 
biły swoją babcię. Bardzo często 
dochodziło do rękoczynów. 
Przyjeżdżała policja, jednak 
nikt nie potrafił skutecznie 
ostudzić zapędów wnuczków. 
To jest bardzo smutne. Sąsiadka 
miała dobre serce i niestety nie 
składała formalnych zeznań 
przeciwko swoim dręczycielom. 
A obrażenia były poważne. Od 
tego bicia sąsiadka miała krwia-
ka na głowie, musiała poddać 
się operacji. Jestem pewna, że 
organizm kobiety w końcu nie 
wytrzymał tego wszystkiego. 
Skrajnie wyczerpana odeszła w 

Na razie tylko jeden

żalą się, że w mieście ogródków 
gastronomicznych brakuje. 

(stop)

Ławki i kosz wylądowały w wodzie
To przykre, że niektórzy mieszkań-
cy mają takie pomysły i nie szanują 
naszego wspólnego mienia – mówi 
Mariusz Lewandowski, dyrektor 
CSiR „Wodnik”. 

Powtarzające się dewastacje skła-
niają do zadania pytania o moni-
toring. 

- W tym roku nie planujemy takiej 
inwestycji nad zalewem – słyszymy 
od Mariusza Ostrowskiego, sekre-
tarza miasta. - To dość kosztowne 

zadanie, bowiem nie wystarczy 
jedna kamera. Trzeba by w tym 
miejscu zainstalować kilka „oczek”.

(stop)

Na pl. Jana pawła ii póki co ogródka 
piwnego nie ma 

kowie – mówi Damian Żerkowski. 
- Mieszkanie zostanie spryskane 
środkami chemicznymi.

- Trzeba się do tego przyzwy-
czaić, choć czasami łatwo nie 
jest – dodaje Fabian Świerk. 
- Niekiedy zwłoki są w dużym 
rozkładzie.

Czynnościom pracowników 
przyglądali się lokatorzy. Kręcili 
głowami i wciąż nie mogli uwie-
rzyć, że doszło do dramatu. 

- Nasza sąsiadka nie była prze-
cież jeszcze staruszką. Mogła żyć. 
Moim zdaniem do jej śmierci przy-
czyniła się najbliższa rodzina – 
usłyszeliśmy od jednej z lokatorek. 

Nasza rozmówczyni nie zo-
stawiła suchej nitki na córkach i 
wnuczętach zmarłej. 

samotności. Na pewno w niebie 
będzie jej lepiej, niż tu na ziemi 
– mówi zasmucona lokatorka 
domu. 

Podkomisarz Magdalena No-
wacka, rzecznik zgierskiej policji, 
o przyjazdach funkcjonariuszy 
interweniujących w rodzinnych 
awanturach nie chce mówić. Po-

twierdza, że ciało zmarłej kobiety 
przez kilka dni leżało w miesz-
kaniu.

- Czekamy na wyniki sekcji 
zwłok. Dopiero za jakiś czas 
będziemy mogli dokładnie od-
powiedzieć na pytanie, co było 
przyczyną śmierci kobiety.

(stop)

DEWASTACJA NAD ZALEWEM

30 kwietnia podczas sesji 
Sejmiku Województwa Łódz-
kiego przyjęto uchwałę w 
zakresie przyznania dofi-
nansowania na zadania w 
roku 2019 w zakresie rozwoju 
infrastruktury sportowej i re-
kreacyjnej. O inwestycjach in-
formuje Zbigniew Linkowski, 
wiceprzewodniczący Sejmiku 
Województwa Łódzkiego. 

W ramach dotacji celowej na 
całe województwo przezna-
czone były 4 mln zł. Wnioski 
składały samorządy do Urzędu 
Marszałkowskiego, gdzie komi-
sja weryfikowała i opiniowała 
złożone dokumenty. Wśród 
beneficjentów znalazły się m.in. 
Miasto Ozorków, Gmina Zgierz, 
Gmina Łęczyca czy też Gmina 
Witonia. 

- Środki te wpłyną na roz-
wój naszego regionu, m.in. 
powstaną boiska wielofunk-
cyjne czy nastąpi modernizacja 
sali gimnastycznej wraz z jej 

Sejmik stawia na sport 
doposażeniem, co jest bardzo 
ważnym elementem w poprawie 
warunków upowszechniania 
sportu – podkreśla Zbigniew 
Linkowski. - Dzieciaki zamiast 
siedzieć przed komputerem będą 
mogły wyjść i wspólnie uprawiać 
ulubioną dyscyplinę sportową. 
Nasz region zasługuje na to, aby 
jeszcze więcej środków do niego 
trafiło. Dzięki czemu szybciej 
będziemy się rozwijać. 

Poniżej przedstawiamy 
samorządy (z okręgu nr 2), 
które uzyskały dofinan-
sowanie w 2019 roku w 
ramach dotacji celowej na 
zadanie w zakresie rozwoju 
infrastruktury sportowej i 
rekreacyjnej: 

POWIAT ZGIERSKI 
•  Gmina Zgierz kwota 90 
000zł. Budowa boiska wie-
lofunkcyjnego 
•  Gmina Miasto Ozorków 
kwota 90 000 zł .Moderniza-
cja sali gimnastycznej przy 
szkole podstawowej nr 2 

POWIAT KUTNOWSKI 
•   Gmina Krośniewice kwota 

60 000 zł. Doposażenie 
hali sportowej w Krośnie-
wicach 

•   Gmina Bedlno kwota 90 
000 zł. Modernizacja, do-

posażenie i rozbudowa stadio-
nu sportowego w Pniewie 

• Gmina Dąbrowice kwota 90 
000 zł. Modernizacja sali gim-
nastycznej w Zespole Szkół w 
Dąbrowicach 

•  Gmina Oporów kwota 90 000 
zł. Budowa wielofunkcyjnego 
boiska sportowego w Oporowie

POWIAT ŁĘCZyCKI 
• Gmina Witonia kwota 90 000 zł. 

Modernizacja oraz dopo-
sażenie w sprzęt sportowy 
sali gimnastycznej przy SP 
w Witoni 
• Gmina Łęczyca kwota 70 

000 zł. Budowa i moder-
nizacja placu zabaw przy 
Szkołach Podstawowych 
w Wilczkowicach Gór-
nych oraz Leźnicy Małej 

POWIAT ŁOWICKI 
• Gmina Zduny kwota: 70 

000 zł. Modernizacja sali 
gimnastycznej z zaple-
czem sanitarnym i dopo-
sażenie hali sportowej w 
SP w Nowych Zdunach 

•  Gmina Kiernozia kwota 
90 000 zł. Przebudowa sali 

gimnastycznej w Szkole 
Podstawowej 

• Powiat Łowicki kwota 90 000 
zł. Budowa boiska wielofunk-
cyjnego w I Liceum Ogólno-
kształcącym w Łowiczu 

Poseł Marek Matuszewski 
docenia inwestycje w infra-
strukturę sportową.

- Ministerstwo Sportu i Tury-
styki także przeznacza środki 
na ten cel oraz wspiera kluby 
sportowe udzielając dotacji na 
ich funkcjonowanie. Nie ukry-
wam wielkiego zadowolenia 
z faktu, że teraz także Urząd 
Marszałkowski przeznacza 
środki na infrastrukturę spor-
tową - usłyszeliśmy. 
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Ozorków

W porządku obrad XI sesji Rady Gmi-
ny Ozorków  przewidziano czas na 
uroczyste podziękowanie sołtysom 
i przewodniczącemu zarządu osiedla 
w Sokolnikach-Lesie za czteroletnią 
pracę w minionej kadencji 2015-2019, 
a także składano gratulacje osobom, 
które zostały wybrane - podczas 
organizowanych niedawno zebrań 
wiejskich – do pełnienia tychże funkcji 
na lata 2019-2023.
Wszystkie te osoby – obecne na sali 
obrad – wspólnie uhonorowali sze-
fowie gminnego samorządu - wójt 
gminy Ozorków Tomasz Komorowski i 
przewodniczący Rady Gminy Ozorków 
Waldemar Szcześniak.

Nasi czytelnicy kry-
tycznie przypatrują 

się spacerom Ukrainek, które – jak 
usłyszeliśmy - z hotelu pracow-
niczego wychodzą na podwórze 
skąpo ubrane. 

- Z reguły Ukrainki spacerują 
sobie przed budynkiem w samych 
szlafrokach. Czasem zdarza się, 
że w cieplejsze dni mają jedynie 
skąpe szorty i kuse podkoszulki. 
Nie jestem zbyt pruderyjna, ale 
w tym budynku nie mieści się 
jedynie hotel. Na parterze jest na 
przykład sklep z rowerami. Gdy 
przyjeżdżam tam razem z moim 

Ponad 200 osób spotkało się 25 
kwietnia w Miejskim Ośrodku Kul-
tury, by zasiąść przy wielkanocnym 
stole w gronie przyjaciół i znajo-
mych. Wśród zaproszonych gości 
obecni byli m.in. burmistrz Jacek 
Socha, prezes Polskiego Stowarzy-
szenia Ludzi Cierpiących na Padacz-
kę Halina Chojnacka i dyrektor MOK 
Ewa Kruszyńska. Na poświątecznym 
spotkaniu nie mogło zabraknąć 
Hymnu Seniorów i życzeń zdrowia 
i powodzenia, a wielkanocne „ja-
jeczko” tradycyjnie umilił występ 
kabaretu „Wesoła Wdówka” i kapeli 
„Ozorkowianie”.
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W szlafroku na spacer

przed budynkiem często można 
ujrzeć Ukrainki w samym szlafroku
kilkuletnim synkiem, to wstyd mi 
za takie widoki – usłyszeliśmy. 

(stop)

Wielkanoc 
z Seniorami

Uroczysta 
sesja 
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Ozorków

BURMISTRZ MIASTA OZORKOWA 
zamieszcza wyciąg z ogłoszenia na 

I USTNy PRZETARG NIEOGRANICZONy 
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych 
będących własnością Gminy Miasto Ozorków

Nieruchomości położone są w Ozorkowie, w obrębie geodezyjnym 0 – 8, na terenie między ul. Piłsudskiego, 
ul. Unii Europejskiej, ul. Lipowa i ul. Południową.
Niezabudowana działka gruntu nr 401 o powierzchni 2399 m2 w obrębie geodezyjnym 0 – 8, położona w 
Ozorkowie, przy ul. Unii Europejskiej, dla której prowadzona jest przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu 
Rejonowego w Zgierzu księga wieczysta nr LD1G/00090752/1, zgodnie z miejscowym planem zagospodaro-
wania przestrzennego działka położona jest na obszarze usług rzemieślniczych i rzemiosła wytwórczego z 
budownictwem mieszkaniowym jednorodzinnym oznaczonym symbolem 13UR MN. Wartość nieruchomości 
netto wynosi 165.075,00 zł. Cena nieruchomości brutto wraz z podatkiem 23% VAT wynosi 203.043,00 zł. 
Wadium wynosi 20.400,00 zł.
Niezabudowana działka gruntu nr 452 o powierzchni 1598 m2 w obrębie geodezyjnym 0 – 8, położona w 
Ozorkowie, przy ul. Unii Europejskiej, dla której prowadzona jest przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu 
Rejonowego w Zgierzu księga wieczysta nr LD1G/00100449/8, zgodnie z miejscowym planem zagospoda-
rowania przestrzennego działka położona jest na obszarze usług rzemieślniczych i rzemiosła wytwórczego z 
budownictwem mieszkaniowym jednorodzinnym oznaczonym symbolem 12UR MN. Wartość nieruchomości 
netto wynosi 109.958,00 zł. Cena nieruchomości brutto wraz z podatkiem 23% VAT wynosi 135.249,00 zł. 
Wadium wynosi 13.600,00 zł.
Niezabudowana działka gruntu nr 461 o powierzchni 1568 m2 w obrębie geodezyjnym 0 – 8, położona w 
Ozorkowie, przy ul. Unii Europejskiej, dla której prowadzona jest przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu 
Rejonowego w Zgierzu księga wieczysta nr LD1G/0010049/8, zgodnie z miejscowym planem zagospodaro-
wania przestrzennego działka położona jest na obszarze usług rzemieślniczych i rzemiosła wytwórczego z 
budownictwem mieszkaniowym jednorodzinnym oznaczonym symbolem 12UR MN. Wartość nieruchomości 
netto wynosi 107.894,00 zł. Cena nieruchomości brutto wraz z podatkiem 23% VAT wynosi 132.710,00 zł. 
Wadium wynosi 13.300,00 zł.
Niezabudowana działka gruntu nr 462 o powierzchni 1587 m2w obrębie geodezyjnym 0 – 8, położona w 
Ozorkowie, przy ul. Unii Europejskiej, dla której prowadzona jest przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu 
Rejonowego w Zgierzu księga wieczysta nr LD1G/00100449/8, zgodnie z miejscowym planem zagospoda-
rowania przestrzennego działka położona jest na obszarze usług rzemieślniczych i rzemiosła wytwórczego z 
budownictwem mieszkaniowym jednorodzinnym oznaczonym symbolem 12UR MN. Wartość nieruchomości 
netto wynosi 109.201,00 zł. Cena nieruchomości brutto wraz z podatkiem 23% VAT wynosi 134.318,00 zł. 
Wadium wynosi 13.500,00 zł
Niezabudowana działka gruntu nr 466 o powierzchni 2024 m2w obrębie geodezyjnym 0 – 8, położona w 
Ozorkowie, przy ul. Unii Europejskiej, dla której prowadzona jest przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu 
Rejonowego w Zgierzu księga wieczysta nr LD1G/00100449/8, zgodnie z miejscowym planem zagospoda-
rowania przestrzennego działka położona jest na obszarze usług rzemieślniczych i rzemiosła wytwórczego z 
budownictwem mieszkaniowym jednorodzinnym oznaczonym symbolem 12UR MN. Wartość nieruchomości 
netto wynosi 139.271,00 zł. Cena nieruchomości brutto wraz z podatkiem 23% VAT wynosi 171.304,00 zł. 
Wadium wynosi 17.200,00 zł

Przetarg odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Ozorkowie przy ul. Wigury 1, I piętro, pokój nr 
100, w terminie:
31 maja 2019 roku:
działka nr 401 o powierzchni 2399 m.kw. o godz. 10:00
działka nr 452 o powierzchni 1598 m.kw. o godz. 10:40
działka nr 461 o powierzchni 1568 m.kw. o godz. 11:20
działka nr 462 o powierzchni 1587 m.kw. o godz. 12:00
działka nr 466 o powierzchni 2024 m.kw. o godz. 12:40

Wadium należy wpłacić do dnia 28.05.2019 roku na konto Urzędu Miejskiego w Ozorkowie: Bank Spółdzielczy 
w Ozorkowie nr: 37 8786 0001 0000 1528 2001 0143. 
Za datę wpływu środków finansowych tytułem wadium uważa się moment uznania rachunku przez Urząd 
Miejski w Ozorkowie.
Ogłoszenie o przetargu publikowane jest na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu, stronie internetowej www.
umozorkow.pl, na BIP-ie tut. Urzędu.
Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Gospodarowania Majątkiem Komunalnym Urzędu 
Miejskiego w Ozorkowie Tel. 42 710-31-22, strona internetowa www.umozorkow.pl.

Blisko 100 osób wzięło udział w VIII 
Ozorkowskim Marszu Nordic Wal-
king, który odbył się 27 kwietnia w 
Lasku Miejskim. Chodziarze mieli 
do wyboru dwie trasy: o dystansie 
5 lub 10 kilometrów. 

Wśród uczestników marszu 
nie brakowało dzieci, młodzieży, 
ale też osób w średnim wieku 
i seniorów. Po pokonaniu trasy 
wszyscy spotkali się tradycyjnie 
przy ognisku, by podzielić się wrażeniami i posilić upieczonymi 

kiełbaskami, a także pośpiewać z 
kapelą Ozorkowianie. 

Marsz Nordic Walking, organizo-
wany co roku przez Młodzieżowy 
Dom Kultury, to impreza propagu-
jąca zdrowy styl życia i dbałość o 
własną kondycję i sylwetkę. Pomaga 
zintegrować mieszkańców i pozwala 
w aktywny sposób zagospodarować 
wolny czas.  

Trudno jest w to uwie-
rzyć. Komu mogłoby 

przyjść do głowy, aby odkręcić 
zawór gazowej butli a następnie 
przybliżyć do niej płomień? A jed-
nak. Do takiej sytuacji doszło przy 
ul. Wiatracznej. 

Dochodziła godzina 18.30, gdy na 
osiedlu rozległ się potężny huk. Wielu 
mieszkańców wybiegło przed domy. 

Maszerowali z kijkami 

Rozszczelnił butlę i przyłożył ogień!
- Ten odgłos był podobny do wy-

buchu bomby. Aż mi ciarki przeszły 
po plecach. Mieszkam blisko tego bu-
dynku, gdzie rozsadziło butlę z gazem 
– usłyszeliśmy od jednego z sąsiadów 
desperata. 

Co się stało? Dlaczego mężczyzna 
odkręcił zawór w butli i podłożył ogień?

Zdaniem mieszkańców z którymi 
rozmawialiśmy, znającymi sprawcę 
zamieszania, doszło do domowej 
sprzeczki. 

- Facet pokłócił się ze swoją kobietą. 
Podobno dowiedział się, że go zdradza 
i chce się z nim rozstać. Wpadł we 
wściekłość. Zaczął grozić, że zabije 
siebie oraz swoją ukochaną. Na szczę-
ście jego przyjaciółka uciekła z domu. 
Zadzwoniła na policję. Dobrze zrobiła, 
bo mogłaby przypłacić życiem dalszy 
pobyt w budynku. 

Wszystko potoczyło się błyskawicz-

nie. Wściekły lokator prawie wysadził 
w powietrze dom. Od wybuchu butli 
wyleciały wszystkie okna oraz drzwi. 

- Na miejsce przyjechały 3 wozy stra-
żackie – relacjonuje mł. bryg. Tomasz 
Matusiak, rzecznik KP PSP w Zgierzu. 
- Paliła się kuchnia a lokator leżał na 
podłodze. Z poważnymi obrażeniami 
twarzy i rąk został przewieziony do 
szpitala. 

Jak się dowiedzieliśmy, mogło dojść 
do znacznie większej tragedii. W domu 
znajdowała się jeszcze jedna butla 
gazowa. Strażacy szybko wynieśli 
drugą butlę i na zewnątrz budynku 
zneutralizowali zagrożenie. 

(stop)

do groźnego zdarzenia doszło na ul. 
Wiatracznej 

z budynku wyleciały okna a także drzwi. Lokator 
z poważnym obrażeniami trafił do szpitala 
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OGŁOSZENIA DROBNE

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

Agent – Sprzedawca
Wykształcenie zasadnicze 
zawodowe: sprzedawca, 
obsługa kasy fiskalnej i 
komputera, mile widziane 
doświadczenie zawodowe
„SPOŁEM” Powszechna 
Spółdzielnia Spożywców 
„MAZUR” w Łęczycy
ul. Pl. T. Kościuszki 11, 
99-100 Łęczyca
Tel: 24 721-24-82

Młodszy monter / monterka
Wykształcenie podstawowe, 
podstawowa obsługa 
komputera 
Randstad Polska Sp.zo.o. 
Inż. Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa
Praca w Smolicach koło 
Strykowa
Tel: 501 327 839

Szef kuchni
Wykształcenie średnie 
gastronomiczne, umiejętności 
gastronomiczne, książeczka 
sanepidowska, mile widziane 
doświadczenie zawodowe
PPHU „Agro – Mon”
Monika Denarska 
Borki 81
99-100 Łęczyca
Tel: 603-555-446

Robotnik budowlany
Doświadczenie zawodowe w 
zawodzie robotnik budowlany
Usługi Remontowo-Budowlane 
BOGDAN KORDEK
Przeczyca 140,
39-230 Przeczyca
Tel: 602 584 680
Praca na terenie kraju

Kosmetyczka
Wykształcenie policealne: 
technik usług kosmetycznych, 
umiejętność wykonywania 
zabiegów: manicure, pedicure, 
wykonywanie zabiegów na 
twarz, henna, mile widziane 
doświadczenie zawodowe
Studio Urody „Monika”
Monika Witczak
Ul. Dworcowa 6
99-100 Łęczyca
Tel: 603-650-657

Pracownik pizzerii
Chęć do pracy
M&M 
Maciej Pracownik
Ul. Ks. Kardynała 
Wyszyńskiego  40
95-035 Ozorków
Tel: 500-831-561

Piekarz/ ciastowy
Umiejętność urabiania ciast
Piekarnia Stanisław 
Kaźmierczak
Leźnica Mała 27A, 
99-100 Leźnica Mała
Tel: 24 721 18 21

Lakiernik
Wykształcenie zawodowe – 
lakiernik, prawo jazdy kat. B, 

mile widziane doświadczenie 
zawodowe
A.Machudera sp. z o.o.
ul. Ozorkowskie Przedmieście 73, 
99-100 Łęczyca
Tel: 24 721-50-88

Mechanik samochodowy
Wykształcenie zawodowe – 
mechanik samochodowy,  prawo 
jazdy kat. B, mile widziane 
doświadczenie zawodowe
A.Machudera sp. z o.o.
ul. Ozorkowskie Przedmieście 73, 
99-100 Łęczyca
Tel: 24 721-50-88

Kosmetyczka
Wykształcenie zasadnicze 
zawodowe – kosmetyczka, 
umiejętność wykonywania 
makijażu, stylizacja paznokci 
metodą hybrydową.
SALON KOSMETYCZNY 
Małgorzata Gibska
ul. Kilińskiego 7B, 
99-100 Łęczyca
Tel: 501 041 907

Kucharz
Koncentracja, chęć do pracy, 
doświadczenie zawodowe na 
stanowisku kucharz
Restauracja „Kargul”
ul. Ozorkowska 8,
99-100 Łęczyca
Tel: 502 708 534

Murarz
Chęć do pracy, umiejętność 
murowania
DAR-BUD K. Oleski w Łęczycy
ul. Słowackiego 30, 
99-100 Łęczyca
Tel: 519 056 415
Praca u klienta

Pomocnik murarza
Umiejętność uszczelniania ścian 
pianką, umiejętność obsługi piły 
do cięcia pustaków
DAR-BUD K. Oleski w Łęczycy
ul. Słowackiego 30, 
99-100 Łęczyca
Tel: 519 056 415
Praca u klienta

Kierowca ciągnika oraz sam. 
Kat. B
Praca w zespole, chęć do pracy, 
sumienność, prawo jazdy kat. 
B, T oraz mile widziane inne 
uprawnienia, mile widziane 
doświadczenie zawodowe
Zarząd Dróg Powiatowych w 
Łęczycy
Ul. Mickiewicza 12
99-100 Łęczyca
Tel: 24 721-27-41

Prasowaczka
Wykształcenie podstawowe, 
umiejętność prasowania
PPHU „Elizabeth” 
Marzena Gradowska 
Ul. M. Konopnickiej 2
99-100 Łęczyca
Tel: 500-106-370

Nauczyciel praktycznej nauki 

zawodu branży samochodowej
Wykształcenie wyższe 
mechaniczne lub średnie 
zawodowe techniczne, 
przygotowanie pedagogiczne,
Centrum Kształcenia 
Praktycznego 
w Łęczycy
Ul. Ozorkowskie Przedmieście 2
99-100 Łęczyca
Tel: 24 721-89-82

Elektryk
Wykształcenie zasadnicze 
zawodowe elektryczne
„Eltrix”
Piotr Sankowski
Ul. Sienkiewicza 31
99-100 Łęczyca
Tel: 604-507-820
Miejscem wykonywania pracy 
jest Teren Kraju

Sprzątaczka
Solidność i obowiązkowość
Firma „Ko- Mar”
Malicki Michał
Ul. Dobiegniewska 21
87-820 Kowal
Tel: 572-765-716
Miejscem wykonywania pracy 
jest Łęczyca

Kierowca autobusu 
Wykształcenie zasadnicze 
zawodowe, prawo jazdy kat. D
Przedsiębiorstwo Komunikacji 
Samochodowej w Łęczycy
ul. Belwederska 
99-100 Łęczyca
Tel: 502 083 542
E-mail: 
pksleczyca@poczta.onet.pl 

Pracownik higieniczno – 
porządkowy
Wykształcenie podstawowe, 
orzeczenie dla celów sanitarno – 
epidemiologicznych
Zespół Opieki Zdrowotnej w 
Łęczycy
Ul. Zachodnia 6
99-100 Łęczyca
Tel: 24 388-26-01 wew. 104

Elektronik / elektryk
Mile widziane wykształcenie 
wyższe techniczne, 
wykształcenie średnie zawodowe 
techniczne, Uprawnienia SEP 
1 KV, Uprawnienia na obsługę 
urządzeń transportu bliskiego, 
znajomość pakietu MS Office, 
umiejętność czytania schematów 
elektrycznych
HTL Strefa S. A.
ul. Adamówek 7, 
95-035 Ozorków
Tel: 24 721 93 44
Miejsce pracy: ul. Lotnicza 21H,  
99-100 Łęczyca

Specjalista do spraw 
sprzedaży
Wykształcenie średnie 
ogólnokształcące, mile widziane 
specjalista inż. sprzedaży, prawo 
jazdy kat. B, znajomość MS 
Office, bardzo dobra znajomość 
MS Excel

Extreme Ride – Andrzej 
Szczypiński
ul. Sienkiewicza 19, 
99-100 Łęczyca
Tel: 734 455 350

Elektromonter, pomocnik 
elektromontera
Wykształcenie zasadnicze 
zawodowe – elektromonter
Zakład Wielobranżowy 
Piotr Wieczorek
Ul. Przepiórcza 3
86-031 Myślęcinek
Tel: 507-170-772
Miejsce pracy: Krężelewice, 99-
107 Daszyna

Konserwator
Wykształcenie zawodowe, 
obsługa programów MS – 
Office, Word, Excel, Power Point
31 Wojskowy Oddział 
Gospodarczy w Zgierzu

Ul. Konstantynowska 85
95-100 Zgierz
Tel: 261-167-016
Miejsce pracy: Jednostka 
Wojskowa Leźnica Wielka 

Szwaczka
Umiejętność szycia na maszynie
Andrzej Sieradzki
Błonie 104
99-100 Łęczyca
Tel: 608-637-714

Specjalista ds. rozkładu jazdy
Wykształcenie wyższe, 
umiejętność organizacji 
pracy własnej, zdecydowanie 
w działaniu, umiejętność 
analitycznego myślenia
Przedsiębiorstwo Komunikacji 
Samochodowej w Łęczycy 
Sp. z o.o
ul. Belwederska 7a
99-100 Łęczycal. Domaniewska

Społem PSS Mazur w Łęczycy wy-
dzierżawi lokal na cele mieszkalne 
przy ul. Kaliskiej 3. Informacji udziela 
Zarząd Spółdzielni. Tel. 505-266-210 
lub 506-856-382

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

Oddam w dzierżawę łąkę 82 ary 
koło wsi Kwiatkówek. Tel.: 601-513-
450

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

Sprzedam skuter dwuosobowy, 
mało używany. Tel.: 502-851-180

Sprzedam dom w Ozorkowie 
83mkw na działce 1016mkw.  2 
pokoje, kuchni, łazienka z WC + 
budynki gospodarcze. Tel.: 513-
918-135

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

Sprzedam działkę pracowniczą 
535mkw z domkiem piętrowym 
w Leźnicy Wielkiej nad zale-
wem. Tel.: 790-388-867

Sprzedam mieszkanie własno-
ściowe M4 o pow. 60,67 mkw, 
parter w Ozorkowie lub zamie-
nię na M3 własnościowe o pow.  
do 40 mkw, parter w Ozorkowie. 
Tel.: (42) 277-25-94

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

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

Kupię mieszkanie własnościo-
we M3 o pow. do 40 mkw, 
parter w Ozorkowie. Tel.: (42) 
277-25-94

Sprzedam działkę budowlano
-produkcyjną przy trasie Gost-
ków-Poddębice w miejscowości 
Tur. Tel.: 603-044-492
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Stawianie baniek podczas infekcji i 
przy uporczywym kaszlu ma wie-
lowiekowa tradycję. Choć w dobie 
antybiotyków poszły w zapomnie-
nie, od paru lat znowu są stosowane.
Bańki stymulują układ odpornościowy, 
a co za tym idzie mobilizują organizm 
do zwalczenia wirusów i bakterii, które 
go zaatakowały. Stawianie baniek jest 
skutecznym sposobem na kaszel, który 
jest wynikiem infekcji i długo nie chce 
przejść.
Bańki stawiamy na dobrze umięśnio-
nych częściach ciała - na plecach i klatce 
piersiowej. Nie wolno stawiać baniek na 
kręgosłupie oraz w dolnej części pleców, 
tam gdzie są nerki.

Łyżkę suszonych kwiatów czarnego bzu wsyp do szklanki, zalej wrzącą wodą, przykryj i odstaw na 15 minut. Następnie przecedź. Ciepłym naparem płucz bolące gardło.Napar z czarnego bzu możesz wykorzystać także na inhalację. Wy-starczy, że po 15 minutach przenia naparu podgrzejesz go w garnku, nie gotując. Potem zdejmij z ognia i ustaw się nad garnkiem tak, aby można było wdychać ulatniającą się parę. Nakryj głowę ręcznikiem tak, aby osłaniał on również garnek z naparem.

Czosnek posiada niezliczone 
zalety. Wzmacnia odporność, 
wspomaga walkę z infekcjami, 
działa jak naturalny antybiotyk, 
obniża ciśnienie i działa prze-
ciwzakrzepowo. Ale to jeszcze nie 
wszystko. Amerykańscy naukow-
cy z Uniwersytetu w Louiseville 
odkryli, że czosnek chroni przed 
problemami z pamięcią. 

Okazuje się, że regularne spoży-
wanie czosnku pozytywnie wpły-
wa na pamięć u osób starszych. 
Z upływem lat nasza kondycja 
umysłowa również się pogarsza. 
W podeszłym wieku szczególnie 
często pojawiają się problemy z 
zapamiętywaniem. Istnieje wiele 
naturalnych środków, które popra-
wiają pamięć. Są to m.in. żeń-szeń, 
miłorząb japoński, orzechy czy 
kakao. Teraz do tej listy dołączył 
także czosnek. 

Wiosną i latem, kiedy pokazu-
jemy nogi częściej, częściej je 
również depilujemy. Większość 
kobiet polega na starej, dobrej 
maszynce. Po jej użyciu pojawiają 
się często czerwone krostki, cza-
sem wypełnione płynem lub ropą 
. Krostki nie tylko nieestetycznie 
wyglądają i skutecznie odstra-
szają przed noszeniem krótkich 
spódnic i szortów, ale niekiedy 
pozostawiają po sobie szpecą-
ce blizny. Wiemy, jak wyleczyć 
krostki po goleniu, ale również 
przypominamy, że ich pojawieniu 
się można łatwo zapobiec. 

1. Maść z hydrokortyzonem
Krostki posmaruj ogólnie do-

stępną maścią z hydrokortyzonem. 
Znajdziesz ją w każdej aptece bez 
recepty. Hydrokortyzon to rodzaj 
sterydu, który redukuje stan zapal-
ny. Nakładaj 2 razy dziennie. 

2. Alkohol
Zaognione miejsca przetrzyj 

Najbardziej kaloryczne owoce
Banany

Banany to jedne z ulubionych 
owoców Polaków - nic dziwne-
go, skoro pokrywają 20 procent 
dziennego zapotrzebowania na 
witaminę C, 12 procent - na wi-
taminę B6, są źródłem błonnika 
pokarmowego i potasu oraz 
przeciwutleniaczy. Niestety, są 
też jednymi z najbardziej kalo-
rycznych owoców - w jednym 
bananie znajduje się 88 kcal, mają 
też wysoki indeks glikemiczny - 72 
w przypadku dojrzałego owocu i 
59, jeśli banan jest niedojrzały. Wy-
soki indeks glikemiczny oznacza 
wzrost poziomu glukozy, a co za 
tym idzie - wyrzut insuliny i szyb-
kie pojawienie się uczucia głodu.

Suszone śliwki
Suszone śliwki, podobnie jak inne 
suszone owoce (daktyle, figi), 
zawierają mało wody, przez co 
są wysokokaloryczne - w 100 g 
śliwek znajdziemy 240 kcal. Warto 

Naukowcy odkryli kolejne 
właściwości czosnku. 

przeciwdziała problemom 
z pamięcią

Substancja zawarta w czosnku 
pomaga utrzymać zdrowy skład 
mikrobiomu jelitowego, dzięki czemu 
przeciwdziała związanym z wiekiem 
problemom z pamięcią - zapewniają 
autorzy badania na gryzoniach. Na-
ukowcy podczas eksperymentów na 
myszach wykazali, że siarczek allilu 
– jedna z substancji wchodzących w 
skład czosnku – sprzyja zachowaniu 
poprawnych funkcji pamięci u gry-
zoni w podeszłym wieku.

Czarny bez na przeziębienie

Bańki 
na kaszel

S.O.S na krostki na nogach po goleniu: 
5 niezawodnych i łatwych, domowych sposobów

po goleniu maszynką skóra na 
nogach jest podrażniona. Często 
pojawiają się czerwone krostki

wacikiem nasączonym alkoholem. 
jego wysuszające działanie pobudza 
skórę pod spodem do zastąpienia 
wierzchniej warstwy 

3. Parówka
Owiń nogi gorącym, wilgotnym 

ręcznikiem, dzięki czemu pory 
otworzą się, a krostki pojawią się 
tuż pod powierzchnią skóry. Jeśli są 
bardzo nabrzmiałe, lub widzisz pod 
skórą wrastające włoski, możesz 
spróbować je delikatnie wycisnąć. 
Potem zdezynfekuj. 

4. Nadtlenek benzoilu
Chronicznie nawracające krostki 

po goleniu traktuj właśnie tym. To 
główny składnik większości po-
wszechnie dostępnych kosmetyków 
przeciwtrądzikowych. Krostki, któ-
re nie chcą znikać albo uporczywie 
nawracają, zaczynają zachowywać 
się jak trądzik, zatrzymując sebum 
w mieszkach włosowych, co z kolei 
prowadzi do produkowania ropy. 
Nadtlenek benzoilu leczy zmie-

nione chorobowo miejsca, a także 
zapobiega pojawieniu się kolejnych. 

5. Aloes
Kosmetyk z wyciągiem z aloesu 

łagodzi i leczy stany zapalne. Pole-
cam zwłaszcza żel z aloesem, który 
w przypadków krostek po goleniu 
sprawdza się idealnie. Zwróć uwa-
gę, by żel zawierał jak najwyższe 
stężenie aloesu. 

jednak pamiętać, że nie trzeba z 
nich zrezygnować, będąc na diecie 
- mają niski indeks glikemiczny - 29, 
są sycące i stanowią cenniejsze - 
bardziej skoncentrowane - źródło 
składników odżywczych niż surowe 
owoce. Suszone śliwki zawierają śluz 
roślinny i błonnik, co sprawia, że 
mają właściwości przeczyszczające.

Awokado
Kolejnym wysokokalorycznym owo-
cem jest awokado - na 100 gramów 
owocu przypada 160 kcal. Mimo to 
zaleca się jego jedzenie w czasie 
przebywania na diecie. Bo choć 
zawiera dużo tłuszczu, ale głównie 
nienasycone kwasy tłuszczowe, 
obniżające poziom cholesterolu we 
krwi i przyspieszające metabolizm. 
Awokado wspomaga pracę układu 
trawiennego, jest polecane nawet 
kobietom w ciąży, ponieważ zawiera 
kwas foliowy. Awokado ma również 
bardzo niski indeks glikemiczny - 10.

Najmniej kaloryczne owoce 
Arbuz

Arbuz zachwyca, jeśli chodzi o jego 
niskokaloryczność - w 100 g tego 
owocu znajdziemy 30 kilokalorii. 
Trzeba jednak pamiętać, że waga 
jednego plastra arbuza to około 
350 g i choć owoc składa się w 
92 procentach z wody, witamin i 
składników mineralnych zawiera 
niewiele. W arbuzie znajdziemy za 
to opóźniające proces zdarzenia i 
zmniejszające ryzyko wystąpienia 
nowotworu antyoksydanty oraz 
wspomagający regenerację mięśni 
aminokwas - cytrulinę. Arbuz działa 
również moczopędnie i poprawia 
przemianę materii.

Truskawki
Trudno znaleźć osobę, która nie 
lubiłaby truskawek - na szczęście 
nie dość, że są smaczne, to jeszcze 
niskokaloryczne - w 100 g truskawek 
jest 32 kcal. Truskawki zawierają 
pektyny, poprawiające perystalty-
kę jelit, co sprawia, że mogą być 
stosowane przez osoby na diecie. 
Są także moczopędne, oczyszczają 
organizm z toksyn. Truskawki to 
również bogate źródło magnezu, 
który dba o zachowanie przez tkanki 
właściwej wrażliwości na insulinę, 
pomagając w procesie redukcji 
tkanki tłuszczowej.

Jabłka
Dobrą wiadomością dla lubiących 
te owoce Polaków jest fakt, że 
jednymi z najmniej kalorycznych 
owoców są jabłka. 100 gramów 
tych owoców zawierają 52 kiloka-
lorie. Co więcej, jabłka zawierają 
pektyny, oczyszczające organizm 
z toksyn - są one rodzajem błon-
nika rozpuszczalnego w wodzie, 
który gdy pęcznieje, daje uczucie 

sprawdź, ile kalorii mają owoce!

arbuzem można zajadać się do woli. Jest najmniej kalorycznym owocem

sytości. Ponadto, regularne 
spożywanie jabłek chroni przed 
zaparciami, wzmacnia zęby, a 
nawet zmniejsza ryzyko zawa-
łu. Jabłka mają też niski indeks 
glikemiczny, który wynosi 38. 
Obliczając kaloryczność swoich 
codziennych posiłków weź pod 
uwagę fakt, że średniej wielkości 
jabłko waży 150 g.

W 100 g suszonych śliwek jest aż 
240 kcal
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ciekawie i na weSoŁo

Pasieka przetrwała pożar Jadalne pojemniki na wodę Wybudzona po 27 latach

Świnka 
pepa ma 
samochód

Pszczelarz z Notre Dame poinformował, że jego pasieka 
i 200 000 zamieszkujących ją pszczół przetrwały pożar. - 
Pszczoły żyją - mówi Nicolas Geant, który dba o owady 
trzymane na dachu zakrystii. - Początkowo myślałem, że 
ule się spaliły. Późnej na zdjęciach satelitarnych zobaczy-
łem, że są całe, a dzisiaj rzecznik prasowy katedry powie-
dział mi, że widział pszczoły wylatujące z uli i wracające 
do nich.
Pszczelarz mówi, że gatunek, którym się opiekuje nie po-
rzuca ula i nie zostawia królowej. Gdyby więc ule płonęły, 
pszczoły zginęłyby wraz z nimi. Z każdego ula w Notre 
Dame produkowane jest około 25 kilogramów rocznie. 
Jest on sprzedawany pracownikom i duchownym z ka-
tedry. W Paryżu pszczoły pasieki stają się coraz bardziej 
popularne. Są ustawiane w wielu miejscach, nawet tych 
nieoczywistych, jak Paryska Opera.

Podczas tegorocznego maratonu w Londynie przetesto-
wane zostały jadalne “płynne” kapsułki wytwarzane z wo-
dorostów, które pomagają biegaczom ugasić pragnienie 
i nie przyczyniają się do wzrostu zanieczyszczenia plasti-
kiem. Kapsułki Ooho to wynalazek założycieli start-upu 
Skkiping Rocks Lab. Na uczestników Virgin Money London 
Marathon na 23. mili czekało ponad 30 tys. kapsułek z 
napojem izotonicznym. To największy test, jakiemu dotąd 
poddawano Ooho. Test to odpowiedź na narastające 
obawy dot. ilości odpadów plastikowych generowanych 
podczas masowych biegów. Ooho to pozbawiona smaku 
biodegradowalna membrana. Wytwarza się ją z wodoro-
stów. Można ją wykorzystywać do zamykania w małym 
“bąblu” wody i innych cieczy.

Munira Abdulla ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich 
miała 32 lata, gdy po wypadku komunikacyjnym zapadła 
w śpiączkę. Po 27 latach wybudziła się w szpitalu w Niem-
czech. Kobieta doznała ciężkiego urazu mózgu po zde-
rzeniu samochodu z autobusem. Czteroletniemu synowi 
Muniry, który również znajdował się w pojeździe, nic się nie 
stało.  Na pomoc trzeba było długo czekać. Kobieta została 
ostatecznie zabrana do szpitala, a później przeniesiono ją 
do Londynu. Tam stwierdzono stan wegetatywny. Munirę 
przenoszono do kolejnych ośrodków. W 2017 r. rodzina do-
stała dofinansowanie na zabranie chorej do Niemiec. Tam 
kobieta przeszła serię operacji, by skorygować przykurcz 
mięśni rąk i nóg. Zastosowano również farmakoterapię, 
która miała poprawić jej stan. Rok później jej syn wdał się 
w pokoju matki w sprzeczkę, co jak się wydaje, stanowiło 
bodziec do wybudzenia. - Trzy dni później się obudziłem, 
bo ktoś wołał mnie po imieniu. To ona mnie wołała. 
Dosłownie latałem z radości. Przez lata marzyłem o tym 
momencie. Moje imię było pierwszym wypowiedzianym 
przez nią słowem - komentuje syn wybudzonej


