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To koniec tramwajowej 
linii 46 – mówią 
ozorkowianie.
Rozmowy o 

modernizacji drogi 
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Park miejski 
w Poddębicach 
lepszy niż hotel
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Mieszkańcy Ozorkowa przecierają 
oczy ze zdumienia na widok rozzuchwalonej 

młodzieży urządzającej dzikie harce 
przy Szkole Podstawowej nr 5

Przedsiębiorcy 
krytykują i piszą 
do Rady Miasta 

w Łęczycy

Czy poliCjanT 
pobił kalekę?!

53-letni inwalida spod 
Łęczycy twierdzi, że został 
pobity przez policjanta. 
Mężczyzna przebywa w 
szpitalu na oddziale chirurgii 
urazowej. Zapowiada, że 
złoży skargę na interwencję 
funkcjonariusza z łęczyckiej 
komendy. 
Co stało się w Siedlcu? 

- czytaj na str. 5
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Łęczyca

Łęczyca

Łęczyca

Mieszkańcy są zdzi-
wieni, że autobusy 

dalekobieżne innego przewoź-
nika niż łęczycki PKS nie za-
trzymują się na dworcowym 
przystanku. Dla większości to 
nie do pomyślenia, żeby dwo-
rzec autobusowy nie obsługiwał 
wszystkich połączeń.

Zdaniem mieszkańców przysta-
nek PKS jest po to, aby można było 
skorzystać z środków komunikacji 
publicznej. Z dobrze zlokalizowa-
nego dworca nie wszędzie można 
pojechać.

- Ostatnio jechałem z rodziną do 
Kołobrzegu. Dla osób w naszym 
wieku ważnym jest, aby środki 
komunikacji były jak najbliżej 
miejsca zamieszkania. Ucieszy-
liśmy się, że do celu podróży 
kursuje bezpośrednio autobus z 
Łodzi do Kołobrzegu. Nasza ra-
dość nie trwała jednak długo. Jak 
się okazało, autobus nie wjeżdża 
na przystanek dworca autobu-
sowego PKS-u - mówi Bogdan 
Siwiński, mieszkaniec Łęczycy. 
- Żeby wsiąść należało udać się 
na ul. Ozorkowskie Przedmieście. 
Oczywiście skorzystaliśmy z tej 

możliwości, ale wygląda to na 
jakąś kpinę z podróżnych. Miej-
sce, gdzie zatrzymuje się autobus 
oznaczone jest tylko słupkiem ze 
znakiem PKS, nie ma ławki, nie 
ma daszku czy czegokolwiek, co 
chroniłoby przed niekorzystną 
pogodą, dlaczego autobus do Ko-
łobrzegu nie wjeżdża na dworzec?

Sprawę wyjaśniamy w PKS-ie.
- Autobusy dalekobieżne z in-

nych przedsiębiorstw komuni-
kacyjnych nie wjeżdżają na teren 
przystanku, bo należy za to zapła-
cić. My kierując nasze autobusy 
na przystanki na terenie innych 
dworców też ponosimy opłatę - 
tłumaczy Jolanta Pisera z PKS-u. 
- Takie są zasady. Jeżeli firmy nie 
chcą ponosić tych kosztów, to 
niestety na nasz dworzec wjechać 
nie mogą.

Kolejny mieszkaniec dziwi się, 
że firmy transportowe nie mogą 
się porozumieć, żeby pasażerom 
było wygodniej.

- Najlepiej jakby nikt nikomu 
nie płacił, przecież to jedna bran-
ża. Każdy dworzec powinien być 
ogólnodostępny. Podróżni uniknę-
liby niepotrzebnego zamieszania 

Krzysztof Kowalski i jego 
wujek Krzysztof Pachol-

ski mają powody do dumy. Razem 
stworzyli już kilka piosenek. W tym 
duecie zaskakuje przede wszystkim 
talent młodego, 20-letniego chło-
paka, który muzyką zajmuje się od 
15 lat.

Krzysztof Pacholski pisze teksty pio-
senek, Krzysztof Kowalski komponuje 
muzykę i jest wokalistą. Jak mówią, 
praca przy tworzeniu utworów to 
świetna zabawa a piosenki powstają w 
przeciągu kilkudziesięciu minut.

- Za każdym razem, kiedy jestem 
u Krzyśka w domu, nagrywamy coś 
nowego. Mój kuzyn wymyśli melodię, 
ja napiszę tekst i mamy utwór – mówi 
z uśmiechem K. Pacholski. - Każda 
z piosenek powstawała w przeciągu 
30-40 minut.

20-letni Krzysztof Kowalski jest 
dyplomowanym organistą. Ukończył 
salezjańską szkołę muzyczną w Lu-
tomiersku. Wcześniej uczęszczał do 
szkoły muzycznej w Łęczycy.

- Kiedy miałem 5 lat dostałem w pre-
zencie akordeon. Już wtedy ze słuchu 
powtarzałem różne melodie. Kiedy 
na I komunię świętą wszyscy chcieli, 
żebym dostał rower, ja poprosiłem o 
kolejny instrument. Muzyka jest moją 
pasją i z nią wiążę swoją przyszłość. 
Oczywiście gram codziennie i dosko-
nalę swój warsztat.

Panowie stworzyli już razem 11 
utworów. Osiem nagrali na płyty dla 
rodziny i przyjaciół.

- Nagrywamy w domu, takie mamy 
warunki, ale ważne, że lubimy to robić i 
dobrze się przy tym bawimy. Piosenki 
udostępniamy w internecie, jest sporo 
wyświetleń. Zakładamy obecnie wła-
sny kanał na youtube, żeby dotrzeć 
do większej liczby odbiorców – dodaje 
20-letni muzyk.

„Aleja czerwonych róż”, „Królowo 

mego serca”, „Świecie nasz” to niektóre 
tytuły utworów rodzinnego duetu. 

- Zajmujemy się muzyką rozryw-
kową. Mamy piosenkę o wsi, w której 
mieszkam, o Ochotniczej Straży Pożar-
nej, piosenkę na pierwszy taniec dla 
młodej pary a nawet utwór dla klubu 
motocyklowego. Każdy znalazłby coś, 
co przypadnie mu do gustu – dodaje 
Krzysztof Kowalski.

Jeden z ostatnich utworów zacho-
wany jest w duchu patriotycznym 
– Krzysztof Pacholski napisał tekst dla 
swojej 6-letniej wnuczki, która mieszka 
w Anglii.

Praca nad pisaniem i nagrywaniem 
własnych piosenek to dla panów 
Krzysztofów świetna odskocznia od 
dnia codziennego, w dodatku fajnie jest 
usłyszeć w samochodowym odtwarza-
czu swoje własne utwory.

(zz)

W piątek kolejka do 
krwiobusa, który za-

parkował przy sądzie rejonowym 
w Łęczycy była naprawdę długa. 
Chętni do oddania krwi ustawiali 
się już przed 8 rano. Choć krew 
w Łęczycy można oddawać co 
piątek, nigdy nie było takiego 
zainteresowania.

Wyjątkowa, bo dla konkret-
nych osób. Specjalna zbiórka 
zorganizowana była dla Andrzeja 
Saganiaka, dyrektora Zespołu 
Szkół im. J. Grodzkiej w Łęczycy, 
który przebywa w szpitalu im. M. 
Kopernika w Łodzi na oddziale 
chorób rozrostowych oraz dla 
Krzysztofa Drwalewskiego, leżą-
cego w szpitalu w Łęczycy, który 
potrzebuje krwi po poważnym 
wypadku.

W piątek do oddania drogo-
cennego płynu zgłosiły się 62 
osoby. Zainteresowanie było 
tak duże, że przed południem 

Tworzą własną muzykę

Panowie piosenki nagrywają w domu

K. Kowalski i K. Pacholski w piątek 
rozdawali znajomym płyty z 
własną muzyką

Granty sołeckie w powiecie łęczyckim
Sołtysi z powiatu łęczyckiego 
otrzymali granty na budowę lub 
remont małej infrastruktury na 
swoim terenie. Dotacje w wysokości 
do 10 tys. zł wręczył przedstawi-
cielom sołectw członek zarzą-
du województwa Robert Baryła.  
Przekazanie grantów dla sołectw 
z powiatu łęczyckiego odbyło się 
w środę (31 lipca) w siedzibie OSP 
w Górze św. Małgorzaty. Pieniądze 
trafiły do gmin: Daszyna (sołectwa: 

Jarochówek, Łubno, Stara Żelaza), 
Góra św. Małgorzaty (Nowy Gaj, Wi-
taszewice, Zagaj), Grabów (Chorki, 
Kadzidłowa, Stara Sobótka), Łęczyca 
(Janków, Krzepocin Pierwszy, Topola 
Katowa), Piątek (Konarzew, Piątek, 
Piekary), Świnice Warckie (Chorze-
pin, Chwalborzyce, Głogowiec), 
Witonia (Anusin, Gołocice, Kuchary). 
W tym roku zarząd województwa 
łódzkiego przeznaczył na wszystkie 
granty w regionie prawie 4 mln zł. 

Sołectwa mogły ubiegać się o kwotę 
do 10 tys. zł. Dotacje otrzymali wszy-
scy, którzy złożyli wnioski. 

Dworzec pkS tylko dla pkS

- dodaje Kazimierz Florczak. - 
Niestety w rzeczywistości liczy się 
wyłącznie rachunek ekonomiczny 
i opłacalność.

(mku)

Wyjątkowa zbiórka 
i dziesiątki chętnych

Mieszkańcy czekali w kolejce do krwiobusa od samego rana

nie wydawano już nawet kart do 
rejestracji. Nie wszystkie osoby 
zdążyły oddać krew. Istnieje dalej 
taka możliwość w Regionalnym 
Centrum Krwiodawstwa i Krwio-
lecznictwa w Łodzi oraz punkcie 
poboru krwi w Kutnie informując, 
dla kogo oddawana jest krew. 
W Łęczycy ambulans ponownie 
pojawi się w najbliższy piątek. 
Ostatecznie, w czasie zbiórki krew 
oddało 50 osób, co daje 22,5 litra. 
Zaangażowanie mieszkańców 
jest godne podziwu. 

(zz)

Krew oddało w piątek 50 osób
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www.meblesiadaczka.pl
[SALONY MEBLOWE SIADACZKA] występujący w roli pośrednika 
kredytowego sporządza i zawiera umowy o kredyt konsumencki na zakup 
towarów i usług w imieniu i na rzecz Santander Consumer BANK S.A., 
wydaje Formularz Informacyjny, przyjmuje oświadczenia o odstąpieniu od 
umowy kredytu konsumenckiego oraz udziela wyjaśnień dotyczących treści 
wymienionych dokumentów.

MEBLE SIADACZKA
Łęczyca ul. Aleje Jana Pawła II 7 (24) 721 63 84
Łowicz ul. Blich 32 c (46) 837 95 16
Gostynin ul. Kutnowska 14 (24) 235 27 27
Krośniewice ul. Targowa 8 (24) 25 23 507
Kutno ul. Józefów 7 (24) 355 76 40
 Skierniewice ul. Graniczna 28, (46) 831 03 20
                                 Czynne:  pn.-pt.: 10 - 18, sob.:  9 - 14

Czynne pn.-pt.: 9 - 17, sob.: 9 - 14

Łęczyca , al. Jana Pawła II 7

SALON NISKICH CEN!Największy wybór mebli w regionie!

re
kl

am
a

Łęczyca

Łęczyca

Od ponad miesiąca nie 
działa miejski monito-

ring. Brak sprawnych kamer to duży 
problem, zwłaszcza wobec aktów 
wandalizmu, czy niedawnego pobi-
cia nastolatka przy miejskiej fontan-
nie. Nagrania z kamer z pewnością 
byłyby bardzo pomocne w złapaniu 
sprawców. Na szczęście już w tym 
tygodniu rozpocznie się naprawa 
zepsutego serwera.

Jak informuje magistrat, pod koniec 
czerwca awarii, z powodu wysokich 
temperatur, uległ jeden z serwerów. Ko-
nieczny był zakup nowego, dlatego w 
tym celu wysłano zapytanie ofertowe. 
Po zapoznaniu się z ofertami, wybrano 
wykonawcę, który w tym tygodniu 
rozpocznie prace. 

Dodatkowo, urząd miejski wychodzi 
naprzeciw oczekiwaniom mieszkań-
ców, by kamer w mieście było więcej. 
Planowany jest zakup nowych kamer 
cyfrowych, które obejmą dodatkowe 
lokalizacje. Najważniejsze jednak, żeby 
monitoring już nie szwankował.

(zz)

Strefa płatnego par-
kowania w centrum 

Łęczycy ma funkcjonować od 19 
sierpnia. Już teraz pojawiają się 
głosy niezadowolenia. Przedsię-
biorcy prowadzący działalność 
w obrębie planowanej strefy 
płatnego parkowania zwrócili 
się do radnych miejskich o 
zmianę podjętej w tej sprawie 
uchwały. Chcą, aby pierwsze 30 
minut parkowania było zwolnio-
ne z opłat.

- W strefie płatnego parkowania 
przy urzędzie miejskim pierwsze 
55 minut jest bezpłatne, żeby in-
teresanci magistratu nie ponosili 
kosztów pozostawienia samocho-
du. Dlaczego więc nasi klienci 
mają płacić za parkowanie już od 
pierwszej minuty? Obawiamy się, 
że uderzy to w nasze interesy, stąd 
zwróciliśmy się do rady miasta o 
zmianę zapisów w uchwale. Pod 
pismem podpisali się wszyscy 
przedsiębiorcy z centrum Łęczy-
cy – usłyszeliśmy od łęczyckiego 
przedsiębiorcy.

Argumentacja przedsiębior-
ców jest logiczna. Konieczność 
uiszczenia opłaty, nawet za krót-

kie parkowanie może zniechęcić 
klientów do przyjazdu w ten 
rejon miasta. 

„Czujemy się pominięci przy 
podjętej przez państwa decyzji. 
Brak zapisu w ww. uchwale w 
zakresie czasu parkowania zwol-
nionego od opłat chociażby do 30 
minut uderza w nas, przedsiębior-
ców. Mianowicie klienci, którzy 
parkowali w pobliżu naszych 
działalności gospodarczych w 
celu zakupienia towarów bądź 
usług z chwilą, gdy będą zobo-
wiązani do zakupu biletu za par-
kowanie zaczną korzystać z usług 
przedsiębiorców zlokalizowanych 
w innej części miasta, a nawet 
prawdopodobnie w innej miejsco-
wości. Pozbawieni zasady konku-
rencyjności, stracimy i klientów, i 
dochody. Chyba nie o takie efekty 
państwu chodziło?” - to fragment 
pisma przedsiębiorców. W dalszej 
części wskazany jest przykład 
zwolnienia z opłaty do 55 minut 
w strefie płatnego parkowania 
przy magistracie. Przedsiębiorcy 
proszą radę miasta o pochylenie 
się nad ich prośbą i zwolnienie z 
opłat kierowców parkujących w 

centrum Łęczycy do 30 minut. 
Zgodnie z podjętą przez RM 

uchwałą pierwsze rozpoczęte pół 
godziny parkowania kosztować 
ma 1 zł. Za pierwszą godzinę 
parkowania – 2,00 zł (stawka 
podstawowa), za drugą godzinę 
parkowania – 2,40 zł, za trzecią 
godzinę parkowania – 2,80 zł, za 
każdą następną godzinę parkowa-
nia – 2,00 zł. 

Strefa płatnego parkowania 
będzie obowiązywała w obrębie 
Placu Tadeusza Kościuszki przy 

ulicach: Panieńska, Ozorkowska, 
Kazimierza Odnowiciela i Ko-
ścielna. Projektowane jest rów-
nież objęcie strefą al. Jana Pawła 
II na odcinku od skrzyżowania z 
ul. Kaliską do skrzyżowania z ul. 
Kilińskiego. Osoby zameldowa-
ne w nieruchomościach położo-
nych przy ulicach objętych strefą 
mogą ubiegać się o wydanie 
identyfikatora mieszkańca strefy. 
Dokument ten będzie uprawniał 
do bezpłatnego parkowania. 

(zz)

Miasto bez 
monitoringu Domagają się 

zmiany uchwały



4 5 SIERPNIA 2019
Nowy 
Tygodnik 
Regionalny lokatorzy Mają dosyć

fo
t. 

KP
 P

SP
 Ł

ęc
zy

ca

Łęczyca

Grabów

Łęczyca
Gm. Góra św. 
Małgorzaty

Gm. Góra św. 
Małgorzaty

Już niedługo mają 
rozpocząć się prace 

archeologiczne w zamkniętym 
od 2006 roku byłym zakładzie 
karnym w Łęczycy. Obiekt jest 
najstarszą budowlą gotycką na 
terenie Polski centralnej, datowa-
ną na drugą połowę XIII wieku i 
być może skrywa w swoich mu-
rach tajemnice Książąt Łęczyckich 
i Mazowieckich.

Prace prowadzone będą na zle-
cenie Łódzkiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków oraz w 
zakresie wyznaczonym przez sta-
rostę łęczyckiego.

Były zakład karny, wcześniejszy 
kościół i klasztor oo. Dominikanów 

w Łęczycy przez ostatnie lata był 
szczególnie wykorzystywany przez 
liczne grupy artystów - filmowców, 
malarzy, muzyków, fotografików. 
Prace konserwatorskie zabytku 
wiązać się będą z całkowitym za-
mknięciem obiektu.

Ubiegła środa była 
ostatnim dniem pracy 

dyrektora Gminnego Centrum 
Kulturalno-Bibliotecznego w 
Grabowie, Jarosława Pucka. Wójt 
Janusz Jagodziński podjął decy-
zję odwołującą go z tej funkcji.

O różnicy zdań między włoda-
rzem gminy a szefem kultury było 
wiadomo już od pewnego czasu. 
Decyzja o zwolnieniu dużym za-
skoczeniem nie jest. Co ostatecznie 
przesądziło o rozwiązaniu stosun-
ku pracy z J. Puckiem?

- Zleciłem wykonanie audytu, 
obserwowałem pracę dyrektora, 
próbowałem osiągnąć porozumie-
nie. Niestety, nie udało się z powodu 
braku woli współpracy, stąd takie 
rozstrzygnięcie – komentuje wójt 
Janusz Jagodziński. - Rozwiązanie 
stosunku pracy nastąpiło w tzw. 
normalnym trybie. Nie zamierzam 
zmieniać na razie formy funkcjono-
wania gminnej kultury, dalej będzie 
istniało GCKB.

Zwolniony Jarosław Pucek decy-
zję pracodawcy zaskarżył w sądzie 
pracy.

- Zgodnie z przysługującym mi 
prawem pracowniczym, wniosłem 
skargę do sądu pracy i wojewódz-

- Mieszkanie tutaj to 
ciągły strach o własne 

bezpieczeństwo, zdrowie a nawet 
życie - usłyszeliśmy od lokato-
rów jednej z kamienic przy ulicy 
Kaliskiej.

Mieszkańcy czują się bezsilni 
wobec jednej z lokatorek, która, jak 
usłyszeliśmy, mocno uprzykrza 
innym życie. Wyzwiska, plucie 
pod nogi, ciągłe oskarżanie to tylko 
nieliczne przykłady zachowania ko-
biety podane przez mieszkańców. 

- To wszystko jeszcze jakoś moż-
na znieść, ale najgorszy jest brud. 
Sąsiadka załatwia się do wiaderka, 
trzyma to po kilkanaście dni a póź-
niej wylewa do zlewu na korytarzu, 
który wiecznie jest brudny. Kiedyś 
nawet zlew się zapchał i to wszystko 
rękoma wybierała rzucając na pod-
łogę. My tu mieszkamy i musimy 
wdychać smród fekaliów. Boimy 
się o swoje zdrowie – usłyszeliśmy.

Jeden z mieszkańców ma od ja-
kiegoś czasu problemy z drogami 
oddechowymi, co miesiąc przyjmu-
je antybiotyki.

- Lekarz powiedział 
mi, że to przez warun-
ki, w jakich mieszkam. 
Ja mam w mieszkaniu 
czysto, chodzi o ogólny 
brud i smród na koryta-
rzu. Dostałem nawet od 
lekarza wpis, że koniecz-
na jest zmiana miejsca 
zamieszkania – dodaje 
mieszkaniec.

Inna lokatorka mówi, 
że przez brud, jej dzieci 
także często łapią in-
fekcje. 

- Kolejny problem to 
pies tej kobiety. Jest agre-
sywny, szczeka i atakuje ludzi. 
Boimy się obok niego przechodzić, 
praktycznie każdego z nas już 
atakował, wypuszczany jest bez 
smyczy – wtrąca kolejna lokatorka 
kamienicy.

Mieszkańcy zwracali się już z 
prośbą o pomoc do wszystkich 
możliwych instytucji w Łęczycy. Do 
tej pory nic się nie zmienia.

- Już nikt tu nawet nie chce przy-
chodzić. To szokujące, 
że taka osoba ma więk-
sze prawa, niż porządni 
ludzie. Domagamy się 
eksmisji tej kobiety, we 
wtorek idziemy w tej 
sprawie do burmistrza. 
Jeśli dalej nic się nie 
zmieni, ściągniemy tu 
telewizję. Może wów-
czas pracownicy odpo-
wiednich instytucji się 
obudzą i nam pomogą 
– zapowiadają miesz-
kańcy.

Problemy lokatorów 
z kamienicy w centrum 

Zbigniew Mar-
czak, radny po-
wiatu łęczyckie-

go, wystąpił w imieniu swoim 
oraz parafian do kurii w Łowiczu 
z pismem, w którym poruszył 
istotne aspekty funkcjonowania 
parafii w Górze Św. Małgorzaty. 
Niestety, od wysłania przez sa-
morządowca pierwszego pisma 
minęło pięć miesięcy, drugiego 
prawie dwa i jak do tej pory, na 
żadne z nich nie otrzymał odpo-
wiedzi. Zarzuty kierowane pod 
adresem proboszcza są poważne.

Konflikt w parafii przybiera na 
sile. Wierni mają coraz więcej do 
zarzucenia proboszczowi z Góry 
św. Małgorzaty. Z. Marczak uważa, 
że sprawą powinien zając się biskup.

- W marcu wystąpiłem ze skargą 
do biskupa Andrzeja Francisz-
ka Dziuby, w której poruszyłem 
niepokojące parafian sprawy. Tuż 
po objęciu urzędu przez nowego 
proboszcza doszło do zamieszania 
spowodowanego odmową pochów-
ku podopiecznego z DPS w Karsz-
nicach za zbyt niską cenę – 300zł. 
Wątpliwości budzi też, w ocenie 
parafian, czas otwarcia kancelarii. 

1 godzina dziennie to zdecy-
dowanie niewystarczająco. Dusz-
pasterzowi parafianie nie mogą 
wybaczyć, że odmówił malowania 
kościoła, stawiając równocześnie na 
pierwszym planie remont plebanii – 
wymienia radny Z. Marczak.

W skardze poruszone zostały też 
bardziej szokujące oskarżenia. Spo-
sób postępowania proboszcza przez 
niektórych parafian odbierany jest 
bardzo negatywnie, stąd pisma 
do biskupa. Pierwsze w marcu, 
ponowne w czerwcu.

- W piśmie zwróciłem się w 
imieniu swoim i parafian o spotka-
nie z księdzem biskupem w celu 
omówienia spraw i rozwiązania 
problemów. Opisałem wszystkie 
zastrzeżenia, część z nich jest na-
prawdę wstrząsająca – dodaje radny.

Zbigniew Marczak podkreśla, 
że ze względu na wagę zarzutów i 
bierność kurii łowickiej, postanowił 
nagłośnić sprawę.

Dlaczego parafianin nie otrzymał 
odpowiedzi na swoje pisma?

- Obecnie trwa sezon urlopowy, 
zarówno biskup jak i rzecznik są 
poza kurią, w związku z czym nie 
mogę odpowiedzieć na pytanie 

To była trudna 
akcja gaśnicza. 
Strażacy około 

godziny 18 otrzymali zgłoszenie 
o pożarze suchej trawy. Po przy-
byciu do Witaszewic pierwszych 
zastępów straży pożarnej, okaza-
ło się, że pali się nie tylko trawa, 
ale też trzcina oraz torf. Pożarem 
objęta była powierzchnia ok. 6 
hektarów. 

Ze względu na podmokły, ba-
gienny teren dojazd do miejsca 
pożaru był utrudniony. Dodatko-
wym utrudnieniem dla strażaków 
oraz mieszańców pobliskich miej-
scowości było duże zadymienie.  
W akcji gaśniczej trwającej 24 godz. 
51 min. w sumie udział brało 6 za-
stępów straży pożarnej z Komendy 
Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej w Łęczycy, 7 zastępów z 
Ochotniczych Straży Pożarnych (w 

Ponad dobę walczyli z żywiołem

Górze Św. Małgorzaty, Grabowie, 
Topoli Królewskiej oraz Witoni) 
oraz 7 zastępów OSP spoza KSRG 
(OSP Kuchary, OSP Marynki, OSP 
Romartów, OSP Siedlec, OSP Sła-
węcin, OSP Sługi oraz OSP Tum), 
łącznie 86 strażaków.

W akcji gaśniczej strażakom 
pomogły władze gminy Góra św. 
Małgorzaty. Dzięki sprowadzeniu 
ciągnika, zaorany torf udało się 
szybciej ugasić. 

(zz)

GCKB bez dyrektora

Jarosław Pucek nie jest już szefem 
GCKB w Grabowie

kiego sądu administracyjnego, cze-
kam na rozstrzygnięcia. - komentu-
je odwołany dyrektor. - Każdy, kto 
pracuje powinien liczyć się z tym, 
że szef ma prawo podjąć decyzję o 
rozwiązaniu umowy o pracę, moje 
zatrudnienie będzie trwało do 31 
sierpnia, aczkolwiek od 1-ego tego 
miesiąca zostałem zwolniony z obo-
wiązku świadczenia pracy. W mojej 
ocenie takie działanie będzie miało 
negatywny skutek finansowy, bo 
konieczne będzie wydanie dodat-
kowych środków z budżetu gminy. 

(mku)

Archeolodzy w więzieniu

KonfliKT w pArAfii

Radny powiatu łęczyckiego, 
domaga się interwencji biskupa w 
parafii w Górze św. Małgorzaty

redakcji - słyszymy od księdza 
kanclerza kurii w Łowiczu.

Zastanawiające jest, że pismo 
radnego powiatowego przez kilka 
miesięcy pozostało bez odpowiedzi. 
W końcu sezon urlopowy rozpoczął 
się ponad 3 miesiące po wysłaniu 
przez Z. Marczaka pierwszego 
pisma. 

O zarzutach parafian chcieliśmy 
porozmawiać z proboszczem z 
Góry św. Małgorzaty. Pomimo 
wielu prób, nie udało nam się skon-
taktować z duchownym.

(mku)

ŻąDają ekSmiSji SąSiaDki

Fekalia wylewane są przez kobietę do zlewu na 
korytarzu

Worki ze śmieciami przy mieszkaniu lokatorki 
zalegały kilka tygodni

miasta przedstawiliśmy w magi-
stracie. 

„Sprawa jest znana, powiado-
mione są odpowiednie służby, 
które pracują nad rozwiązaniem 
problemu, jednak ze względu na 
ochronę danych osobowych nie 
możemy udzielić więcej informacji 
w tej sprawie. Pragniemy nadmie-
nić, że Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej nie może rozstrzygać 
konfliktów sąsiedzkich. Jeżeli za-
chodzą problemy współżycia spo-
łecznego użytkowników lokali, 
należy o tym powiadomić admini-
stratora budynku, a w przypadku 
braku pomyślnego rozwiązania 
można skierować sprawę na drogę 
sądową” - czytamy w odpowiedzi 
urzędu miasta.

Jedyne rozwiązanie, jakie satys-
fakcjonuje mieszkańców, to eksmi-
sja kobiety. Wówczas, jak mówią, 
będą mogli normalnie żyć. Kobieta, 
o której mówią lokatorzy, twierdzi, 
że to jej sąsiedzi uprzykrzają życie. 
Konflikt trwa od kilku lat.

(zz)



55 SIERPNIA 2019
Nowy 
Tygodnik 
Regionalnyszokujące oskarżenia

Gm. Góra św. 
Małgorzaty

Zarząd SM „Łęczy-
canka” składa miesz-

kańcom propozycję wykonania 
przyłączy ciepłej wody użytko-
wej w spółdzielczych blokach. 
Takie rozwiązanie obniża koszty 
energii elektrycznej i pozwala 
usunąć z łazienki, czasem mało 
estetyczny, bojler. Minusem jest 
cena – na jedno mieszkanie to 
około 2 tysięcy złotych. O ewen-
tualnej inwestycji zdecydować ma 
większość.

- Do tej pory w jednym bloku 
przy ulicy Zachodniej funkcjonuje 
nowy system ogrzewania wody - 
mówi Jarosław Pacholski, prezes 
„Łęczycanki”. - Obecnie złożyliśmy 
propozycję mieszkańcom następ-
nych zasobów. W praktyce odbywa 
się to tak, że zwróciliśmy się do 
mieszkańców poszczególnych blo-
ków z propozycją odbycia zebrań. 

Jeżeli propozycja zorganizowania 
spotkania uzyska minimum 15 
podpisów, to spotkamy się z miesz-
kańcami danego bloku. Wyjaśnimy 
zasady współuczestnictwa w in-
westycji. Po pierwsze do programu 
powinno przystąpić co najmniej 50 
+ 1% mieszkańców danego bloku, 
jeżeli ten warunek zostanie speł-
niony wykonawca przystąpi do 
wykonania robót. Koszt przyłącza 
na jedno gospodarstwo domowe 
zamknąłby się kwotą 2 tysięcy zł. 
Dla mieszkańców ważna jest też 
informacja, że zmiana systemu 
dostarczania ciepłej wody nie wiąże 
się z koniecznością generalnego 
remontu łazienek. Praktycznie jest 
to tylko usunięcie kilku płytek, przy 
czym wykonawca jest zobowiązany 
do przywrócenia stanu sprzed roz-
poczęcia inwestycji.

(mku)

Niepełnospraw-
ny, 53-letni Paweł 

Jóźwiak z Siedlca, twierdzi, że 
został dotkliwie pobity przez po-
licjanta z KPP w Łęczycy. Obecnie 
przebywa w szpitalu i zapowiada 
złożenie skargi na podjętą wobec 
niego interwencję. Zarówno męż-
czyzna, jak i jego rodzice do tej 
pory nie mogą uwierzyć w zacho-
wanie funkcjonariusza.

W poniedziałek, w godzinach 
południowych, Paweł Jóźwiak 
został zatrzymany przez policyjny 
patrol, jak mówi, ta interwencja była 
szokująca. 

53-latek od urodzenia jest osobą 
niepełnosprawną. W tym feralnym 
dla niego dniu wybrał się do pobli-
skiego sklepu.

- W poniedziałek było bardzo go-
rąco, pojechałem rowerem do sklepu, 
wypiłem piwo i wracałem do domu. 
Kiedy byłem już przy ścieżce prowa-
dzącej do mojego domu, zauważyłem 
zbliżający się od strony Grabowa 
radiowóz. Samochód zatrzymał się 
i jeden z policjantów wskazał abym 
stanął. Nie zrobiłem tego idąc dalej 
ku domowi, rower już prowadziłem. 

Wówczas patrol pojechał za mną a 
jeden z policjantów popchnął mnie na 
płot, upadłem na betonową płytę, pró-
bowałem się podnieść, ale policjant 
wykręcił mi rękę. Płakałem, prosiłem, 
żeby przestał, ale to nie pomogło – re-
lacjonuje mieszkaniec Siedlca.

Krzyki na ścieżce prowadzącej 
do domu usłyszeli rodzice 53-latka. 
Pobiegli, by mu pomóc.

- Syn tak bardzo płakał, on jest 
osobą niepełnosprawną, ma II grupę 
inwalidzką, nigdy nie zrobił nikomu 
krzywdy. Dlaczego ten policjant go 
tak potraktował? -zastanawia się 
Janina Jóźwiak. - Zaczęłam krzy-
czeć, aby zostawił go w spokoju, 
ale policjant postraszył mnie, że jak 
dalej będę się tak zachowywać to 
użyje gazu.

- Krzyczał też, że wsadzi nas do 
więzienia – wtrąca Jan Jóźwiak, oj-
ciec pana Pawła. - Jak to możliwe, aby 
stróże prawa tak się zachowywali? 
Przecież oni mają nas bronić a nie bić. 
Były różne czasy, ale takich sytuacji 
nie pamiętam, chociaż mam już 80 lat.

Jak mówi poszkodowany, został 
zbadany na trzeźwość. Okazało się, 
że we krwi był alkohol. 

- Zostałem ukarany mandatem w 
wysokości 500 zł, przyjąłem karę, po-
nieważ faktem jest, że wypiłem piwo, 
ale dlaczego mnie pobito? Przecież 
nie stawiałem oporu – dodaje pan 
Paweł.

Rodzina dopiero po dwóch dniach 
postanowiła udać się do lekarza. Kie-
dy obejrzał 53-latka, zapadła decyzja, 
o skierowaniu go do szpitala.

- Może powinniśmy pojechać do 
szpitala od razu po tym zdarzeniu, 
ale nie chcieliśmy robić szumu. Poza 
tym z początku obrażenia nie wy-
glądały tak źle. Kiedy syn coraz bar-
dziej uskarżał się na ból, podjęliśmy 
decyzję o wizycie u lekarza – dodaje 
Jan Jóźwiak. 

Lekarz medycyny rodzinnej na-
tychmiast skierował 53-latka do szpi-
tala, gdzie trafił na oddział  chirurgii 
urazowej i przebywa tam do tej pory.  

- Teraz najważniejsze jest, aby 
syn nie cierpiał, dosyć już go życie 
pokrzywdziło i teraz skupiamy się 
na tym, aby wrócił do zdrowia, a 
okazało się, że może nie być to łatwe. 
Podczas pobytu syna w szpitalu, od-
wiedził go śledczy z KPP w Łęczycy. 
Gdy usłyszał co się stało, poradził, 
żeby pisać skargę do prokuratury. 
Oczywiście tak zrobimy. Nie można 
zostawić tej sprawy bez echa. Poli-
cjant powinien ponieść konsekwen-
cję, kto to słyszał, żeby bić kalekę 
– mówi ojciec mężczyzny.

Pytania o zdarzenie z Siedlca skie-
rowaliśmy do łęczyckiej komendy. 

„W dniu 29 lipca w miejscowości 
Siedlec około godziny 12:00 policjanci 
ujawnili nietrzeźwego kierującego 
po drodze publicznej rowerem. 
Mężczyzna został ukarany manda-

31 strażaków 
brało udział w 
poniedziałkowej 

akcji w Kwiatkówku. Przez wyczu-
walną woń gazu, dla bezpieczeń-
stwa ewakuowano pobliskich 
mieszkańców, zamknięto też 
drogę wojewódzką 703.

Jak informują strażacy z Łę-
czycy, 29 lipca tuż po godzinie 
8 rano do dyżurnego wpłynęło 
zgłoszenie o wyczuwalnym gazie 
przy stacji redukcyjno-pomiaro-
wej w Kwiatkówku. Po przybyciu 
na miejsce, kierujący działaniem 
ratowniczym potwierdził wy-
czuwalną woń gazu. Ze wzglę-
dów bezpieczeństwa zamknięto 
drogę wojewódzką nr 703 od 
skrzyżowania z krajową 91 w Łę-
czycy oraz zarządzono ewakuację 
ludzi z pobliskich posesji oraz 
sklepów. W sumie z 7 budynków 
mieszkalnych oraz 2 usługowych 
ewakuowano 29 osób. Przybyli 

niebezpiecznie w Kwiatkówku

Przyczyną awarii była uszkodzona uszczelka
na miejsce zdarzenia pracownicy 
pogotowia gazowego stwierdzili 
nieszczelność na korku rewizyj-
nym zbiornika nawaniania gazu.  
W akcji trwającej 2 godz. 16 min 
udział brały 4 zastępy z JRG w 
Łęczycy, 2 zastępy specjalistycznej 

grupy chemiczno-ekologicznej z 
JRG nr 4 Komendy Miejskiej PSP w 
Łodzi oraz 3 zastępy z OSP (Góra 
Św. Małgorzaty, Leźnica Mała 
oraz Topola Królewska), łącznie 
31 strażaków. 

(zz)

Czy mieszkańcy zaakceptują?
Łęczyca

Gm. Łęczyca

„Łęczycanka” proponuje

inwalida pobiTy 
przez policjanta?!

tem karnym. Nie wpłynęła żadna 
skarga na sposób przeprowadzenia 
interwencji przez policjantów KPP 
w Łęczycy, więc nie toczy się żadne 
postępowanie wyjaśniające w tej 
sprawie” - czytamy w odpowiedzi 
nadesłanej przez asp. Agatę  Bierzyń-
ską, zastępcę oficera prasowego. 

Sprawa przedstawiona redakcji 
przez rodzinę państwa Jóźwiaków 
z Siedlca jest kolejną, w której nie-
chlubnym bohaterem jest policjant z 
KPP w Łęczycy. Kilka tygodni temu 

podczas interwencji w Lubieniu, rów-
nież wobec nietrzeźwego rowerzysty, 
doszło do szarpaniny policjanta z 
zatrzymanym mężczyzną. W tym 
przypadku skarga na interwencję zo-
stała złożona a materiały przekazane 
do prokuratury. W sprawie z Siedlca, 
jakiekolwiek czynności wyjaśniające 
zostaną podjęte dopiero po złożeniu 
skargi przez poszkodowanego. Wów-
czas postępowanie wyjaśni, co się 
wydarzyło i jak do tego doszło. 

(mku)

Kiedy ręka zrobiła się niemal czarna, a ból nie ustępował, rodzina 
postanowiła pojechać do lekarzaOgromne siniaki pan Paweł ma 

także na nodze

Na plecach, jak mówi 53-latek, jest 
ślad po bucie policjanta

- Usłyszeliśmy krzyki, z okna widzieliśmy co się dzieje, więc razem z mężem 
pobiegliśmy, by pomóc synowi – mówi pani Janina
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Jeśli chcecie Państwo choć na 
chwilę przenieść się w fascy-
nujący świat Indian, już 10-11 
sierpnia zapraszamy na X In-
diańskie Lato - Święto Alei im. 
Sat-Okha w Uniejowie

Indiańskie Lato jest spotka-
niem pasjonatów kultury In-
dian Ameryki Północnej. W tym 
roku impreza ma wyjątkowy 
charakter, ponieważ obchodzi 
swój 10-ty jubileusz. Podobnie 
jak w poprzednich latach, w 
pobliżu kompleksu termalno – 
basenowego powstanie wioska 
indiańska, która w weekend 
10-11 przeniesie uczestników  
do czasów rdzennych miesz-
kańców Ameryki i przybliży ich 
kulturę. Będzie można zobaczyć 
oryginalne stroje lub zajrzeć do 
prawdziwego namiotu tipi. W 
programie atrakcji zaplanowa-
no pokaz obrzędowych tańców, 
a gry i zabawy zręcznościowe 
umilą czas dzieciom, które będą 
mogły spróbować swoich sił w 
strzelaniu z łuku, łowieniu ry-
bek, rzucie na róg. Dzieci będą 
miały okazję „zapolować na 
bizona”  oraz wziąć udział w 
„wyścigu żółwi”.

O podróż w czasie do osiemna-
stowiecznej Ameryki Północnej 
zadba Konfederacja Tomahawki 
i Muszkiety, która zaprezen-
tuje widzom potyczkę między 
Indianami i patrolem piechoty 
kontynentalnej z użyciem broni 
palnej i białej. Ponadto, zapre-
zentowany zostanie wojskowy 
szpital polowy oraz tajniki me-
dycyny indiańskiej. 

W niedzielę, wioskę indiańską 
odwiedzi Saquaro Miike, który 
opowie i pokaże repliki broni 
typowej dla Dzikiego Zachodu. 

Jak co roku, pojawią się też 

kramy z wyrobami rękodzielni-
czymi, na których można nabyć 
unikatowe i oryginalne pamiąt-
ki, a o oprawę muzyczną zadbają 
zespoły “Los Companieros” i 
„Ahaju Fusion Boliwia” popu-
laryzujący muzykę Ameryki 
Południowej w Polsce.

Indiańskie Lato nie jest jedynie 
typowym festynem dla małych i 
dużych. Wioska i prezentowane 
atrakcje to przede wszystkim 
mobilne muzeum z licznymi 
eksponatami i artefaktami. Fa-
scynujący świat Indian otwiera 
drzwi do niezwykłych przeżyć, a 
kultura plemion żyjących w zu-
pełnej zgodzie z naturą zyskuje 
coraz więcej wielbicieli. 

Warto jednak przyznać, że 
to niezwykłe hobby jest dość 
kosztowne. Stroje i namioty są 
wykonywane i zdobione ręcznie. 
Jak powiedzieli nam indianiści, 
przygotowanie stroju wymaga 
dużo czasu, zaangażowania i 
przede wszystkim niemałych 
nakładów finansowych. Wiąże 
się to z wielością detali typowych 
dla stroju indiańskiego (koraliki, 
dzwonki, pióra i inne zdobienia), 
przez co niektórzy kompletują 
go latami.

Również namioty tipi są cza-
sochłonne i kosztowne, w za-
leżności od wielkości czy ilości 
ręcznie wykonanych zdobień. 
Już sa m mater ia ł  musi  być 
spec jalnie zaimpregnowany, 
ponieważ w typowym namiocie 
indiańskim można np. rozpalić 
ognisko. 

Efekty  jednak robią wrażenie 
i warte są poświęceń. Jeśli macie 
więc Państwo ochotę, przyłączcie 
się w weekend 10-11 sierpnia do 
barwnego korowodu miłośników 
kultury indiańskiej.

indiańskie lato 2019

W 2019 roku Święto Policji 
ma wyjątkowy i symbolicz-
ny w ymiar  –  obchodzony 
jest jubileusz 100. rocznicy 
powołania Policji Państwo-
wej. Przy tej okazji, oprócz 
uroczystych obchodów, uho-
norowano wielu funkcjona-
riuszy w całej Polsce. Wśród 
nich są tak że pol ic janci  z 
gminy Uniejów. 

Polic ja Państwowa została 
powołana dokładnie 24 lipca 
1919 r. Wówczas to Sejm Usta-
wodawczy uchwalił ustawę, w 
której zapisano, że policja ma 
być organizowana i szkolona 
na wzór wojskowy, a jej nad-
rzędnym zadaniem jest  ochro-
na bezpieczeństwa, spokoju i 
porządku publicznego. Do dziś 
dzień inst yt uc ja zachowała 
swój niezmienny charakter. 

S t u le c ie  w yd a rz e n i a  j e s t 
doskonałą okazją do uhono-
rowa n ia  f u n kc jon a r iu sz y  i 
pracowników za sumienne i 

wzorowe w ypełn ia n ie obo -
wiązków służbowych. Wśród 
funkcjonariuszy, którzy otrzy-
mali awanse znaleźli się rów-
nież policjanci z Uniejowa: na 
sierżanta mianowany został 
st .  post.  Kr yst ian Kupińsk i 
oraz st. post. Hubert Remisz, 
na młodszego aspiranta: sierż. 
szt.  Dariusz Gumiński.  No -
m i n a c j ę  n a  n ad k o m i s a r z a 
o t rz y m a ł  p e ł n iąc y  f u n kc ję 
komendanta Komisariatu Po-
licji w Uniejowie kom. Adam 
Czerwiński.

Uroczystość nadania odbyła 
się podczas Międzypowiato-
wych Obchodów Święta Poli-
cji w Kutnie, w których brali 
udział policjanci i policjantki z 
terenu powiatu kutnowskiego, 
łęczyckiego, łowickiego, skier-
niewickiego, poddębick iego 
oraz zgierskiego.

Odznaczonym f u n kc jona-
riuszom serdecznie gratulu-
jemy!

Święto Policji - awanse i wyróżnienia dla funkcjonariuszy z Uniejowa



75 SIERPNIA 2019
Nowy 
Tygodnik 
Regionalnyw czyM jest ProbleM?

Poddębice

Jeden z pracowników zakładu w 
regionie poddębickim przygoto-
wuje się do pozwu zbiorowego 
przeciwko pracodawcy. Akcja 
zbierania podpisów została zapo-
czątkowana w internecie. 

„Poszukuję osób, które są po-
krzywdzonymi lub świadkami 
zdarzeń na przestrzeni czasu do-
tyczących znęcania się psychicz-
nego nad pracownikami (tu pada 
nazwa zakładu – przy. aut.). W 
tym przez jednego młodego pana 
o imieniu na literę D. Jest już parę 
osób, chodzi o pozew zbiorowy. W 
ostatnim wpisie nie było podanego 
kontaktu, więc rozumiem że każdy 
chce być anonimowy. Każdy kto 
jest pokrzywdzony lub jest świad-
kiem zdarzeń proszę o kontakt na 
adres e-mail (nazwa adresu znana 
red.).Proszę pisać anonimowo, każ-
da informacja jest ważna” - czytamy 
w informacji opublikowanej w 
internecie.

Nadleśnictwo w Poddębicach ma 
coraz większy kłopot z pozyskaniem 
robotników do prac leśnych. Firma 
świadcząca usługi dla nadleśnictwa 
od wielu już tygodni nie może zna-
leźć pracowników. Tak źle jeszcze 
nigdy nie było. 

Jak się dowiedzieliśmy, brakuje w 
tej chwil ponad 10 pracowników. Po-
szukiwane są osoby głównie do prac 
fizycznych.

- Nie ma co ukrywać, że faktycznie 
brakuje rąk do pracy – mówi Janusz 
Młynarczyk, zastępca nadleśniczego. - 
Poszukiwani są robotnicy do prostych 
prac w lesie, na przykład do koszenia, 
sprzątania gałęzi, ścinki. Firma, która 
z nami współpracuje, ma olbrzymi 
problem z zatrudnieniem pracow-
ników. To jest sytuacja zła nie tylko 
dla nadleśnictwa, ale też samej firmy 
werbującej ludzi do pracy. Jeśli firma nie 
wywiąże się z umowy, nadleśnictwo 
może nałożyć kary. 

W mieście można zobaczyć ogłosze-
nia o poszukiwanych pracownikach 
leśnych. Bartosz Barłóg, właściciel 
Zakładu Usług Leśnych, potwierdza 
słowa nadleśniczego. 

Na placu Kościuszki 
zaklejony został ta-

śmą znak zakazu wjazdu. Kierow-
cy byli w ub. tygodniu 
zdezorientowani. Pyta-
li, czy teraz można już 
wyjeżdżać z placu (od 
strony Mencla) wprost 
do Łódzkiej. 

Policja od nas do-
wiedziała się o zakle-
jonym znaku. 

Poddębiccy policjanci wyjaśniają 
okoliczności zdarzenia drogowego 
w Uniejowie. Ciągnik rolniczy zderzył 
się z pojazdem osobowym. Policja 
apeluje o zachowanie uwagi pod-
czas wykonywania prac polowych, 
szczególnie gdy w użyciu są maszyny 
rolnicze.
Ze wstępnych ustaleń policjantów 
wynika, że kierujący ciągnikiem rolni-
czym wraz z naczepą, na ul. Targowej 
nie zachował szczególnej ostrożności 
podczas manewru wymijania i zjechał 
na przeciwległy pas ruchu, w wyniku 
czego doprowadził do bocznego zde-
rzenia z audi. W pojeździe znajdowały 
się dwie osoby. Na miejscu pracowały 
służby ratownicze. Kierującego samo-
chodem osobowym przewieziono do 
szpitala. Pozostali uczestnicy zdarzenia 
nie potrzebowali pomocy medycznej. 
Kierowcy pojazdów byli trzeźwi.
Policjanci przypominają o zachowaniu 
zasad BHP podczas prac polowych. 
Wakacje to nie tylko czas wypoczynku. 
Dla rolników to czas wytężonej pracy. 
Na polach oraz drogach dojazdowych 
pojawia się więcej specjalistycznych 
maszyn rolniczych. Nie poruszają się 
szybko, lecz są bardzo niebezpieczne 
ze względu na dużą masę oraz specja-
listyczne oprzyrządowanie. Pamiętajmy, 
aby nie dopuścić dzieci do przebywania 
w zasięgu pracy tych maszyn. Osoby 
dorosłe obsługujące ten sprzęt powinny 
być trzeźwe i postępować zgodnie z 
instrukcjami obsługi. Chwila nieuwagi 
może skończyć się tragedią.

Marian Kabaszyn, który przyje-
chał do Poddębic z Opola, zdra-
dza, że spędził już kilka nocy pod 
gołym niebem w parku miejskim. 
W ub. tygodniu mężczyznę spo-
tkaliśmy w czasie, gdy chłodził się 
pod wodną bramą zainstalowaną 
nad jedną z parkowych alejek. 

- Uwielbiam bezpośredni kontakt 
z naturą – mówi z uśmiechem pan 
Marian. - Przyjechałem do Poddębic 
razem ze swoją przyjaciółką, która 
przebywa obecnie w miejscowym 
szpitalu. Ma zaplanowaną operację 
i mam nadzieję, że wszystko się 
powiedzie. Ja zaś jestem w parku, 
choć wcześniej miałem załatwiony 
hotel. Przyznam jednak, że tu jest 
mi lepiej. 

M. Kabaszyn powiedział nam, że 
z przyjemnością nocował w parku. 

- Jestem przyzwyczajony do 
takich noclegów – słyszymy. - Wy-
starczy mi karimata i śpiwór. Kładę 
się na trawie i praktycznie wystar-
czy mi kilka godzin snu. Wstaje jak 

Będzie pozew zbiorowy?

W internecie ruszyła akcja 
związana ze zbieraniem podpisów 
przeciwko pracodawcy

O komentarz poprosiliśmy zarząd 
zakładu. Czekamy na odpowiedź. 

Wysłaliśmy maila również do 
osoby, która informuje o mobbingu 
w zakładzie pracy. W chwili odda-
wania gazety do druku, odpowie-
dzi jeszcze nie było. 

Komu nie podoba się znak?
- Nie mieliśmy wcześniej żad-

nych sygnałów ws. tego zakle-
jonego znaku – mówi st. sierż. 

Sylwia Kaźmierczak z 
biura prasowego KPP 
w Poddębicach. - W 
mieście, niestety, do-
chodzi do aktów wan-
dalizmu.

Słowa policjantki po-
twierdza urząd miasta.

- Sytuacje z okleja-
niem znaków drogo-
wych i lamp oświetle-

nia ulicznego zdarzają się 
często na terenie miasta. Magistrat 
na bieżąco usuwa naklejki i tak też 
będzie w tym przypadku – wyja-
śnia Cezary Makowski, kierownik 
referatu IGKM urzędu miejskiego 
w Poddębicach. 

(ps)

Traktor wjechał w audi

Z Opola do Poddębic 

W parku lepiej niż w hotelu 

Mężczyzna chętnie korzystał z 
prysznica dzięki ustawionej wodnej 
bramie nad alejką 

Pan Marian zachwala park w 
Poddębicach

nowo narodzony, a to dlatego, że 
tuż przy ziemi jest najwięcej tlenu. 
Kiedyś byłem harcerzem, później 
żołnierzem. Taki kontakt z naturą 
nie jest mi obcy. 

Opolanin zachwala atrakcje par-
ku w Poddębicach.

- U nas nie ma takiego miejsca. 
Poddębicki park jest piękny. Można 
wypocząć. W upalne dni warto się 
zrelaksować w pobliżu wodnych 
atrakcji. Wybrałem prysznic z 
bramy nad alejką. Człowiek czuje 
się jak na wakacjach. Szkoda, że 
już niedługo trzeba będzie wracać 
do domu. 

(ps)

Coraz trudniej o pracowników 
robót ziemnych, pracowników robót 
wykończeniowych oraz robotników 
budowlanych. Pracowników z branży 
produkcyjnej – operatorów obrabiarek 
skrawających, robotników obróbki 
drewna i stolarzy, spawaczy, ślusarzy, 
elektryków, elektromechaników i elek-
tromonterów, krawców i pracowników 
produkcji odzieży,. Pracowników 
branży transportowej – kierowców z 
uprawnieniami do prowadzenia auto-
busów i ciężarówek powyżej 3,5 tony, 
magazynierów, operatorzy wózków 
widłowych, mechanicy samochodowi. 
Pracowników branży gastronomicznej 
– szefów kuchni, cukierników, kucha-
rzy, piekarzy. Pracowników branży 
medyczno-opiekuńczej – lekarzy, pie-
lęgniarek i położnych, fizjoterapeutów i 
masażystów, opiekunów osoby starszej 
lub niepełnosprawnej. Pracowników 
branży usługowej – fryzjerów i kosme-
tyczek. Pracowników branży finan-
sowej – samodzielnych księgowych, 
pracowników ds. rachunkowości i 
księgowości. 

Wśród powodów, dla których pra-
cownicy nie chcą zatrudniać się we 
wspomnianych zawodach, wymienia 
się wyższe oczekiwania płacowe, 
kosztowne uzyskanie kwalifikacji, 
konieczność odbycia niskopłatnego 
stażu. Doświadczeni budowlańcy 
wybierają pracę za granicą, mecha-
nicy samochodowi przez niską płacę 
wybierają samozatrudnienie lub pracę 

- Tak szczerze mówiąc, to zastana-
wiam się nad przyszłością firmy. Kary 
będące konsekwencją nie wywiązania 
się z umów, byłyby przysłowiowym 
gwoździem do trumny. W tym roku 
jest tragicznie. Wcześniej też nie było za 
wesoło. Problemy zaczęły się z chwilą 
uruchomienia programów rządowych, 
500 i 300 plus. Wydaje się, że jest to 
bezpośrednie przełożenie. Ludziom 
przestało się opłacać pracować, po 
prostu im się nie chce – słyszymy. 

Właściciel ZUL dodaje, że już nie-
jednokrotnie miał do czynienia z 
sytuacjami świadczącymi o negatyw-
nym nastawieniu pracowników do 
wykonywanych obowiązków. 

- Ludzie są w stanie rzucić robotę z 
dnia na dzień. Twierdzą, że spodziewa-
li się lżejszej pracy. I takie podejście wca-
le nie jest wynikiem niskich zarobków 
– przekonuje Bartosz Barłóg. - Pensja 
wynosi ponad 4 tysiące złotych. Z tego 
co wiem, to w innych branżach też mają 
problem z pozyskaniem pracowników. 

To prawda. Obecnie przewiduje się 
31 zawodów deficytowych, czyli takich, 
w których ofert pracy będzie więcej niż 
pracowników chętnych do jej podjęcia 
i spełniających kryteria rekrutacyjne. 
Zdaniem ekspertów tego zapotrzebo-
wania nie będą w stanie wypełnić za-
rejestrowani bezrobotni. Zauważa się, 
że osoby, które pozostają w rejestrach, 
często nie są zainteresowane podjęciem 
pracy z uwagi na zły stan zdrowia, brak 
kwalifikacji, a także dlatego, że pracują 
już tylko w szarej strefie. 

Na liście zawodów deficytowych 
dominują takie branże, w których 
pracowników zniechęcają trudne 
warunki lub posiadanie wysokich 
kwalifikacji. Do grup zawodów deficy-
towych można zaliczyć: pracowników 
zawodów budowlanych – betoniarzy 
i zbrojarzy, brukarzy, cieśli i stolarzy 
budowlanych, dekarzy i blacharzy 
budowlanych, monterów instalacji 
budowlanych, murarzy i tynkarzy, 
operatorów mechaników sprzętu do 

w szarej strefie, podobnie jak fryzjerzy 
i kosmetyczki.

Czy program 500 plus zaszkodził? 
Warto wspomnieć, że niedawno poja-
wił się nowy pomysł. 600 plus i 400 plus. 
Zróżnicowanie 500 plus zaproponował 
główny ekonomista Pekao SA Marcin 
Mrowiec. Gdyby pracujący dostawali 
na dzieci 600 plus, a niepracujący 400, 
wzmocniłoby to motywację do znale-
zienia zatrudnienia. Wielu rodziców, 
gdy dostało wsparcie – od 1 lipca już 
na każde dziecko – zrezygnowało 
z pracy. Zdaniem specjalistów nasz 
system socjalny, na który składają się 
także zasiłki, powoduje, że nie opłaca 
się pracować zwłaszcza ludziom ze 
słabymi kwalifikacjami.

Trudno powiedzieć, czy rząd, a w 
konsekwencji parlament, pójdą na 
zróżnicowanie 500 plus na 600 i 400. 
Wśród ekonomicznych komentarzy 
na razie przeważają te, które dotyczą 
zróżnicowania 500 plus od wysokości 
zarobków lub w ogóle uzależnienia 
wypłat tego świadczenia od średniej 
w rodzinie. Od początku krytykowano 
wrzucenie do jednego worka biednych 
i bogatych rodziców. Póki co, rząd pod-
trzymuje dotychczasowe programy, a 
nawet obiecuje ich rozszerzenie.

(ps)
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Rozwiązanie krzyżówki z numeru 344: Kto śpi, jeść nie prosi.

UŚMiECHniJ SiĘ

Źr
ód

ło
: m

ni
am

m
ni

am
.co

m

Oryginalne potrawy i porady kulinarne

* Żona wróciła do domu z kliniki 
chirurgi plastycznej.  
- Jak ci się podobam?  
Mąż przygląda się jej uważnie i mówi:  
- Zrobili co mogli. 

* * *
* Spotykają się kumple i jeden mówi:  
- Wiesz, właśnie wróciłem z Norwegii, stary czego ja 
tam nie widziałem:  
niedźwiedzie, renifery po prostu wszystko...  
Drugi mówi:  
- A fiordy widziałeś?  
A ten na to:  
- Stary, fiordy to mi z ręki jadły... 

* * *
* Żona pyta męża:  
- Kochanie, a jakbym była niewidoma, to kochałbyś 
mnie?  
- Tak - odpowiada mąż.  
Po chwili przerwy:  
- A jakbym była kulawa, to kochałbyś mnie?  
- Tak.  
Po chwili przerwy:  
- A jakbym była niemową, to kochałbyś mnie?  
- Wtedy to bym oszalał z miłości! 

* * * 
* Dwie koleżanki w pracy rozmawiają w sekrecie:  
- Poszłam w tango na wakacjach za granicą w nad-
morskim kurorcie i wpadłam. Teraz tylko się boję, żeby 
dziecko nie okazało się czarne.  
- A co? Twój mąż to rasista? 

* * *
* - Jak często bierze pan ten antybiotyk? - pyta lekarz. 
- Biorę go nieregularnie, żeby zaskoczyć bakterie - 
odpowiada pacjent. 

ZALeWAJKA NA MAŚLANCe
Składniki:
2 l wywaru warzywnego  
1 l dobrej maślanki  
4 łyżki pszennej mąki  
4 ząbki czosnku  
2 łyżeczki kminku  
cebula  
szczypiorek  
kilka świeżych grzybów leśnych 

Etapy przygotowania:
Do wrzącego wywaru warzyw-

nego wlać maślankę, uprzednio 
zmiksowaną z mąką, czosnkiem 
i kminkiem. Zagotować i pogo-
tować razem - wystarczy ok. 5 
minut. Podawać z kulką gotowa-
nych ziemniaków pure (najlepiej 
wczorajszych) przesmażonych z 
cebulką - kulka na środek miski. 
Dodać posiekany szczypiorek. Po-
siekać i podsmażyć na maśle grzyby. 
Dodać do zalewajki. 

ZAPAKOWANe PIeRSI 
KURCZAKA Z PIeCZARKAMI 

I MOZZAReLLą
Składniki:
3/4 kg mięsa z piersi kurczaka  
1/2 kg pieczarek  
2 cebule  
15 dag mozzarelli  
6 łyżek oleju  
sól  
świeżo zmielony czarny pieprz  
do dekoracji:  
natka pietruszki

etapy przygotowania:
Mięso umyj i bardzo dokładnie 
osusz. Pokrój w poprzek włókien 
na ukośne plastry o grubości 1,5 
cm. Pieczarki oczyść i pokrój na 

plastry. Obraną cebulę pokrój 
na ósemki. Mozzarellę pokrój na 
grube plastry. Na patelni rozgrzej 
olej, wrzuć cebulę i cały czas mie-
szają smaż przez 2 minuty, dodaj 
pieczarki i smaż, aż cebule będzie 
lekko szklista. Zestaw z ognia, do-
praw solą i pieprzem. Przygotuj 4 
kawałki podwójnie złożonej folii 
aluminiowej. Posmaruj je olejem. 
Na każdym ułóż 1/4 plastrów mię-
sa, przykryj je pieczarkami. Folię 
zawiń dość dokładnie, zostawiając 
u góry mały otwór, by mogła się 
wydobywać para. Piecz na grillu 

(lub w piekarniku) przez 15-20 
minut. Po tym czasie rozchyl folię 
i u góry i połóż na pieczarkach 
plastry mozzarelli. Danie trzymaj 
na ogniem do chwili, aż ser zacznie 
się rozpuszczać. Potrawę podawaj 
w folii, udekorowaną listkami 
pietruszki. 

BOMBOWy DeSeR OWOCOWy
Składniki:
dwa banany 
dwa duże jabłka - najlepiej twarde 
i kwaśne 
dwa kiwi 
jedna pomarańcza 
jedna brzoskwinia z puszki 
sok z cytryny 
opcjonalnie kieliszek likieru - na 
przykład kokosowego 

etapy przygotowania:
Wszystkie owoce obieramy i kroimy 
raczej na większe niż mniejsze ka-
wałki, wrzucamy najlepiej do szkla-
nej misy - pięknie się w niej będą 
prezentować, skrapiamy sokiem z 
cytryny i delikatnie mieszamy. Tak 
przygotowana sałatka ląduje w lo-
dówce na kilkanaście minut, można 
ją również jeść od razu. Jeśli ma być 

z likierem - dobrze jest, by jednak 
kilka minut się “przegryzła”. Dzieci 
uwielbiają taką sałatkę - oczy-
wiście bez likieru - doskonała to 
przekąska zamiast czipsów.
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Bukiety lawendy, pachnące la-
wendowe woreczki, kosmetyki 
i rękodzieło z motywem lawen-
dy można było obejrzeć i kupić 
podczas szóstej edycji Festiwalu 
Lawendy w Uniejowie. 

Lawendowy festiwal w Uniejowie 



10 5 SIERPNIA 2019
Nowy 
Tygodnik 
Regionalny czy warto Pracować w urzędzie?

Ozorków

re
kl

am
a

Pismo Samorządu Terytorialnego 
„Wspólnota” opublikowało ran-
king najbogatszych samorządów 
2018 roku. I chociaż do liderów na 
tej liście miastu Ozorków brakuje 
jeszcze dużo, skok w porównaniu 
z rokiem 2017 jest widoczny. 

Wśród 267 miast Ozorków w 
zestawieniu zajmuje 428 pozycję 
(2836,68 zł na jednego mieszkańca). 
Poprzednio (w roku 2017) Ozorków 
był na 473 miejscu, co oznacza, że w 
czasie dwunastu miesięcy wspiął 
się o 45 oczek.

Obecny wynik nie jest jednak 
najlepszy. W 2010 roku, kiedy po 
raz pierwszy zostały podane przez 
„Wspólnotę” dane na temat za-
możności jednostek samorządu 
terytorialnego, Ozorków zajmował 
354 pozycję. Jak wyglądała klasyfi-
kacja w poprzednich latach? W 2011 
r. Ozorków był na 404 miejscu, 2012 
r. – 471, 2013 r. - 489, 2014 r. - 462, 2015 
r. - 461, 2016 r. - 430. 

Gmina Ozorków uplasowała się 
na 321 pozycji, w roku 2017 – 327, 
2016 r. - 290. Najlepsze miejsce było 
w 2012 r. - wówczas gmina była na 
pozycji 253. 

Parzęczew odnotował znaczny 
spadek. W 2018 r. zajmował 357 
pozycję, a jeszcze rok wcześniej był 
na 261 miejscu. 

Praca w urzędzie jest 
dla wielu marzeniem. 

Są jednak i tacy, którzy drwią z pracy 
urzędnika. Zatrudnienie w budże-
tówce ma tylu zwolenników, co 
przeciwników. Ci, którzy nie pracują 
w urzędzie, snują wizję sielanki, jaka 
w nim panuje: wolne tempo, wyjście 
do domu o 15-16, czytelny system 
awansu, nagrody, trzynastki itd. 
Praca urzędnika państwowego ma 
jednak wiele wad, o których głośno 
się nie mówi. Postanowiliśmy zapy-
tać o warunki pracy w magistracie 
oraz urzędzie gminy w Ozorkowie.

Rozpatrując plusy pracy w urzędzie 
na pewno najważniejszym atutem jest 
pewność zatrudnienia. Nie bez przy-
czyny mówi się, że aby stracić prace w 
urzędzie, trzeba albo się zwolnić, albo 
bardzo o to postarać. Dla wielu osób jest 

to etat do końca życia – zmienia się tylko 
wynagrodzenie i zakres obowiązków.

Z tego powodu praca w urzędzie 
jest dobrą opcją dla osób, które przede 
wszystkim stawiają na życiową stabi-
lizację. Przewidywalność – to słowo-
klucz w przypadku pracy urzędnika. 
Poza tym atutem pracy w urzędzie jest 
dość jasna ścieżka kariery. Oczywiście 
poza skrajnymi sytuacjami (mobbing, 
nepotyzm), urzędnik mniej więcej 
wie, co musi robić, aby awansować i 
zarabiać więcej. Zwykle jest to zwią-
zane ze stażem pracy i podnoszeniem 
kwalifikacji.

A jakie są minusy?
Przede wszystkim trzeba pamiętać 

o tym, że wynagrodzenia są ustalane 
centralnie, a więc jeśli rząd zamrozi pła-
ce w budżetówce, to urzędnicy nie mają 

Bogactwo 
samorządów plusy i minusy 

bycia urzędnikiem
W urzędzie miasta najniższa pensja to 2400 zł brutto, najwyższa 11 960 zł 
brutto
co liczyć na podwyżki. Trzeba też pa-
miętać o tym, że praca w urzędzie jest 
do bólu odtwórcza i mało rozwijająca.

Co z wynagrodzeniami? 
- Najniższa pensja to 2400 zł brutto, 

najwyższa 11 960 zł brutto – informuje 
Izabela Dobrynin, rzecznik burmi-
strza. - Urzędnicy nie otrzymują pre-
mii. Niektórzy urzędnicy otrzymują 
dodatki specjalne za wykonywanie 
dodatkowych zadań, powierzonych 
przez pracodawcę.

W ozorkowskim magistracie pracują 
92 osoby, z czego 65 to urzędnicy, pozo-
stali to m.in. pracownicy gospodarczy, 
inkasenci na targowisku miejskim. Na 
trzynastki przeznaczono w tym roku 
200 tys. 886 zł brutto.

- Jeśli chodzi o podwyżki, to w UM 
o podwyżkach dla poszczególnych 
pracowników decyduje burmistrz 
na wniosek naczelników wydziałów 
– dodaje I. Dobrynin. - Burmistrz ak-
ceptuje lub nie wnioski o podwyżkę, 
w zależności od oceny jakości pracy 
danego pracownika, efektów, ini-
cjatywy itp. Jeśli pracownik bardzo 

dobrze wywiązuje się ze swoich 
obowiązków, a od kilku/kilkunastu 
lat nie miał podwyżki wynagrodze-
nia, burmistrz na ogół decyduje o 
przyznaniu podwyżki. W związku 
z tym kwota na podwyżki w danym 
roku i liczba osób, które je otrzymują, 
jest różna w różnych latach. 

W urzędzie gminy w Ozorkowie 
wyasygnowana kwota na wy-
płacenie trzynastek w roku 2019 
wynosiła 151 627,71 zł brutto, w 
porównaniu z rokiem ubiegłym jest 
to kwota niższa.

- Urzędnicy nie otrzymali w roku 
2019 podwyżek, ostatnia podwyżka 
dla pracowników urzędu miała miej-
sce we wrześniu 2018 roku – mówi 
Małgorzata Tomczak, sekretarz gminy 
Ozorków. - Pracownicy otrzymują dwa 
razy w roku nagrody według uznania 
wójta, są to nagrody dla wszystkich 
pracowników.

W urzędzie gminy jest zatrudnio-
nych 30 urzędników. Najniższa pensja 
na stanowisku urzędniczym to 2491 zł 
brutto, a najwyższa 6726 zł brutto. 

(stop)W urzędzie gminy najniższa pensja to 2491 zł brutto, najwyższa 6 726 zł brutto

1.01.2019r.-31.12.2019r.
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Ozorków Z redakcją skontak-
towali się mieszkań-

cy domów stojących w pobli-
żu niedawno wybudowanego 
kompleksu sportowego przy 
Szkole Podstawowej nr 5, którzy 
przecierają oczy ze zdumienia na 
widok poczynań rozzuchwalonej 
młodzieży. 

- Trudno w to uwierzyć, ale nie-
którzy nocą przyjeżdżają na teren 
szkoły motorami i jeżdżą nimi na 
bieżni wokół boiska. Niszczą na-
wierzchnię, nie mówiąc też o tym, 
że huk silników nie pozwala spać 
– słyszymy od jednego z mieszkań-
ców, który na dowód swoich słów 
pokazał naszemu reporterowi na-
granie z młodymi motocyklistami. 

Nie tak dawno pijana młodzież 

og
ło
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Zakres zadań:
•  wykonywanie przeglądów, konserwacji, napraw i remontów oraz usuwanie awarii instalacji 

elektrycznej i odgromowej w obiektach  administrowanych przez OPK Sp. z o.o.
•  wykonywanie prac pomocniczych przy robotach wodociągowo-kanalizacyjnych 

oraz pracach ogólnobudowlanych
• wykonywanie prac na wysokości.

Wymagania:
• wykształcenie zawodowe lub średnie techniczne elektryczne
• uprawnienia SEP do 1kV i powyżej (D+E)
•  mile widziane uprawnienia do wykonywania prac kontrolno-pomiarowych gr. I 

pkt 2,3,4,7,9,10
• prawo jazdy kategorii B
• doskonała organizacja pracy własnej
• komunikatywność, 
• samodzielność

Oferujemy:
• pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
• stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
• możliwość rozwoju i zdobycia doświadczenia

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie 
w terminie do 09.08.2019 r. CV do siedziby firmy: 
Ozorkowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. 
ul. Żwirki 30, 95-035 Ozorków
lub przesłanie na adres e-mail:
opk@opkspzoo.eu
Prosimy o umieszczenie klauzuli dotyczącej zgody na przetwarzanie danych osobowych: Wyrażam zgodę na przetwarza-
nie moich danych osobowych przez OPK Sp. z o.o. w celu i zakresie niezbędnym dla celów rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 
10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO))
Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Ozorkowskie Przedsiębiorstwo Komunalne 
Sp. z o.o. poszukuje osoby zainteresowanej pracą 

na stanowisku
Konserwator - elektryk

Bałagan przed MoK 
O utrudnieniach 
przed ośrodkiem kul-

tury pisaliśmy niedawno w „Re-
porterze”. Inwestor zlecił prace 
wodociągowe na swojej działce, 
aby w przyszłości wybudować 
pawilon handlowy. Główne ro-
boty już się zakończyły. Nie ma 
już śladu po dużym wykopie, 
jednak teren wciąż nie jest upo-
rządkowany. Straszą pozostawio-

ne na trawniku palety, blachy i 
metalowe rurki. Wokół parkingu 
zniszczone zostały niektóre kra-
wężniki. Uszkodzony również 
został od ciężkiego sprzętu wjazd 
na plac przed MOK.

O bałaganie poinformowaliśmy 
urząd miasta.

„Właściciel prywatnej działki 
wystąpił do UM o zgodę na prze-
prowadzenie prac w pobliżu MOK 

w związku z koniecznymi pra-
cami wodociągowymi. Otrzymał 
zgodę i został zobowiązany do 
przywrócenia stanu nawierzchni 
na terenie należącym do MOK po 
zakończeniu prac remontowych. 
Właściciel nie zgłosił jeszcze zakoń-
czenia prac. Jeśli po zakończeniu 
remontu uszkodzenia nie zostaną 
naprawione, UM będzie się doma-
gał przywrócenia nawierzchni do 
wcześniejszego stanu” - informuje 
magistrat. 

(stop)

Nieprawdopodobne! Motorami 
jeżdżą po bieżni 

zniszczyła tablicę ustawioną przed 
obiektem sportowym z informacją 
o inwestycji. Wandale nagrali swoje 
poczynania na telefony komór-
kowe. O incydencie powiadomiła 
urząd miasta dyrektor „piątki”. 

- Rozmawialiśmy z dyrektorką o 
poczynaniach młodzieży – dodaje 
nasz czytelnik. - Zamierzamy nie-
długo wybrać się do burmistrza. 
Oczekujemy skutecznych działań 
magistratu, który powinien nie do-
puścić do niszczenia mienia. 

Mieszkańcy twierdzą, że mło-
dzież nic sobie nie robi z kamer 
monitoringu zamontowanych na 
jednej z latarni. 

- Do tych sytuacji najczęściej do-
chodzi w nocy. Kamery wówczas i 
tak nic nie zarejestrują. A młodzież 

pozwala sobie na coraz więcej. 
To, że piją alkohol, to jeszcze nic. 
Wchodzą na przykład na dach sali 
gimnastycznej i tam sobie tańczą. 
Odpalają petardy na sztucznej mu-
rawie, uprawiają seks. Wiem od pra-
cowników sprzątających ten teren, 
że po każdym weekendzie z boiska, 
bieżni i pobliskiego trawnika zbiera 
się masę butelek po alkoholu, zu-
żyte prezerwatywy a nawet strzy-

Na bieżni młodzi mieszkańcy 
ścigają się na motorach 

Zniszczona sztuczna murawa

kawki. Gangi znaczą swój teren i 
rzucają na lampy obuwie. To co się 
tu wyprawia jest karygodne – mówi 
oburzony mieszkaniec.

Co na to urząd miasta?
- Burmistrz Jacek Socha zwrócił 

się z wnioskiem do policji o ściganie 
i ukaranie osób urządzających liba-
cje na boisku SP 5. Ich wizerunki są 
utrwalone na nagraniach z kamer 
monitoringu. Poza tym burmistrz 
zwrócił się z prośbą do komendan-
ta ozorkowskiego komisariatu o 
zwiększenie liczby patroli w go-
dzinach wieczornych i nocnych w 
tym rejonie miasta – mówi Izabela 
Dobrynin, rzecznik burmistrza. 

(stop)

Na boisku urządzane są libacje 
alkoholowe 

Jak podaje policja, ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący rowerem 
(17-letni chłopak) jadąc drogą przez miejscowość na skutek problemów 
technicznych uderzył w zaparkowany samochód skoda uszkadzając 
go. W trakcie zdarzenia w samochodzie nikogo nie było. Rowerzysta 
trafił do szpitala. 

Nastolatek trafił do szpitala 

W Leśmierzu doszło do 
niecodziennego zdarzenia
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Ozorkowskie Przedsiębiorstwo Komunalne 
Sp. z o.o. poszukuje osoby zainteresowanej 

pracą na stanowisku 
Konserwator - hydraulik

ZAKReS ZADAń:
•  wykonywanie przeglądów, konserwacji, napraw i remontów oraz usuwanie awarii 

instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania
•  wykonywanie prac pomocniczych przy robotach elektrycznych oraz pracach 

ogólnobudowlanych
• wykonywanie prac na wysokości.

Wymagania:
• wykształcenie zawodowe lub średnie techniczne kierunkowe
• uprawnienia SEP
• mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku
• prawo jazdy kategorii B
• doskonała organizacja pracy własnej
• komunikatywność, 
• samodzielność

Oferujemy:
• pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
• stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
• możliwość rozwoju i zdobycia doświadczenia

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie 
w terminie do 09.08.2019 r. CV do siedziby firmy: 
Ozorkowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. 
ul. Żwirki 30, 95-035 Ozorków
lub przesłanie na adres e-mail:
opk@opkspzoo.eu

Prosimy o umieszczenie klauzuli dotyczącej zgody na przetwarzanie danych osobowych: Wyrażam zgodę na przetwarza-
nie moich danych osobowych przez OPK Sp. z o.o. w celu i zakresie niezbędnym dla celów rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 
10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO))
Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

INFORMACJA 
o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości 

przeznaczonej sprzedaży w trybie przetargu 
ustnego nieograniczonego.

Wójt Gminy Ozorków informuje, że zgodnie z art.35 ust.1 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieru-
chomościami (Dz.U. z 2018 r. poz.2204 ze zm.),  sporządzono 
i podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości 
położonych w miejscowości Sokolniki-Las przy ul. 1-Maja 
oznaczonej jako działka nr 172/2 oraz przy ul. Piaski Wró-
blewskie 23 oznaczonych jako działki  nr 4150/1, nr 4150/2, nr 
4150/3, nr 4150/4, nr 4150/5 - wraz z udziałem 1/6 w działce nr 
4150/6 (droga wewnętrzna)  przeznaczonych do sprzedaży w 
trybie przetargowym. Wykazy wywieszone zostały na tablicy 
informacyjnej Urzędu Gminy Ozorków, ul. Wigury 14, a także 
na stronach internetowych urzędu.  

Magistrat w Ozorkowie zapewnia, 
że uschnięte drzewa (o których 
pisaliśmy w ub. tygodniu) przy 
rondzie Paderewskiego zostaną 
wymienione.
„Wykonawca inwestycji - Przebudowa 
układu komunikacyjnego - wykopie 
uschnięte drzewa w ramach gwarancji, 
która cały czas obowiązuje i wykona 
nowe nasadzenia” - czytamy w odpo-
wiedzi urzędu. 

Echa naszej publikacji
O rdzawym kolorze 
Bzury pisaliśmy w 

ubiegłotygodniowym nume-
rze. Tekst spotkał się z dużym 
oddźwiękiem. Wielu mieszkań-
ców dzwoniło do redakcji i mó-
wiło o swoich spostrzeżeniach. 

- Dobrze, że o tym napisaliście. 
Rzeczywiście rzeka miała bardzo 
dziwną barwę. Od czasu do czasu 
obserwuję, że tak się dzieje. Szkoda 
tylko, że nie są znane powody tego 
zjawiska – mówi pani Ewa.

Następna czytelniczka mówi z 
kolei o obawach.

- Być może doszło do skażenia. 
Odpowiednie instytucje powinny 
się tym zająć – słyszymy od pani 
Barbary. 

Z biura prasowego urzędu miasta 
otrzymaliśmy odpowiedź, aby w 
sprawie zmienionej barwy rzeki 
kontaktować się z urzędem woje-
wódzkim w Łodzi. Kłopot jednak 
w tym, że według naszych rozmów-

ców jest to sprawa lokalna. Bzura 
od czasu do czasu ma zaskakującą 
barwę jedynie na tym odcinku, 
gdzie płynie przez Ozorków. Po-
twierdza to Dariusz Szpakowski, 
prezes GS, który nie ukrywa swej 
przyrodniczej pasji. 

- Byłem ostatnio w okolicach 
Łowicza. Tam Bzura była czysta. 
Natomiast w Ozorkowie faktycznie 
miała czerwono-rdzawą barwę. Nie 
mam pojęcia, jaki jest tego powód. 
Najlepiej jakby pobrane zostały 
próbki wody do analizy – mówi 
szef GS. 

(stop)

Barwa wody – jeden z parametrów określających jakość wody. Czysta 
woda ma kolor lekko jasnoniebieski, a w małych objętościach wydaje 
się bezbarwna. Barwa wody różna od barwy naturalnej może być 
spowodowana odpadami organicznymi (liście, drewno), substancjami 
humusowymi, ściekami przemysłowymi lub erozją gleb. Barwa wody 
może być np. rezultatem obecności soli żelaza (barwa ma wtedy kolor 
zielononiebieski), żelaza i manganu (żółty do brązowego koloru), siarki 
(niebieski), siarkowodoru (szmaragdowa) lub substancji organicznych 
(żółta, pomarańczowa, brunatna, rdzawa, wiśniowa, brązowa, czarna) 
a także planktonu (ma wtedy kolor zielony).

Urząd o drzewkachmieSzkańcy pytają o inWeStycję
Tuż przed bloka-
mi na Piłsudskiego 

budowana jest pierwsza nieru-
chomość na działce sprzedanej 
w tym rejonie przez urząd 
miasta. Lokatorzy bloków sto-
jących naprzeciw wznoszonej 
budowli pytają o inwestycję. 

- Mówi się o tym, że jest to 
inwestycja jednego z ozorkow-
skich przedsiębiorców. Podobno 
na piętrze mają być mieszkania 
pod wynajem, a na parterze 
żłobek. Ale nie wiem, ile jest w 
tym prawdy. Najważniejsze, aby 
ta inwestycja nie była dla nas 

uciążliwa – słyszymy od jednej 
z mieszkanek osiedla. 

Na terenie między ul. Unii Euro-
pejskie a Piłsudskiego magistrat w 
Ozorkowie sprzedał do tej pory 22 

działki. Na wykazie nieruchomo-
ści do sprzedaży zostało umiesz-
czonych jeszcze 6 działek gruntu 
przeznaczonych zgodnie z miejsco-
wym planem zagospodarowania 
przestrzennego pod budownictwo 
mieszkaniowe jednorodzinne, 

wielorodzinne i usługi. Przetargi 
na sprzedaż powyższych działek 
organizowane będą we wrześniu br. 
Cena wywoławcza wynosi 86 zł/m2 
brutto. Powierzchnia działek jest od 
840 m2 do 1365 m2.

(stop)

Przed blokami ruszyła budowlana inwestycja



135 SIERPNIA 2019
Nowy 
Tygodnik 
RegionalnytraMwaj już nie Powróci?

Ozorków

m
at

er
ia

ł p
ro

m
oc

yj
ny

Drogowe inwestycje w Ozorkowie

Pod koniec lipca częściowo 
zamknięto dla ruchu ul. We-
sterplatte na odcinku od Su-
charskiego do parkingu przy 
przychodni Medyk. Przejazd 
dla mieszkańców wyznaczono 
chodnikiem między Bema i We-
sterplatte, natomiast pojemniki 
na odpady zostały przeniesio-
ne w miejsce, gdzie podjedzie 
śmieciarka. Mieszkańcy zostali 
poinformowani o czasowych 
utrudnieniach, wynikających z 
przebudowy drogi.

Prace na Westerplatte rozpoczęły 
się w pierwszej połowie lipca na 
odcinku prowadzącym wzdłuż 
przedszkola do bloków przy ul. 
Konstytucji 3-go Maja. Teraz dro-
gowcy przystąpili do budowy 
nowej drogi, chodnika z kostki 
brukowej, krawężników i miejsc 
parkingowych między Suchar-
skiego a przychodnią. Zakończe-

nie prac zaplanowano na koniec 
października.
Przebudowa ulicy jest w 50% współ-
finansowana z budżetu państwa; 
koszt inwestycji wynosi 750 tys. zł.
Cały czas trwają też prace na 
ul. Łęczyckiej; 25 lipca został 
zamknięty dla ruchu odcinek 
między ul. Kolejową i Północną. 
Jednocześnie dopuszczono do 
ruchu odcinek Łęczyckiej od Pro-
stej do granic miasta, na którym 
drogowcy wykonali już podbu-
dowę pod nową drogę i chodnik 

ze ścieżką rowerową, krawężniki 
i ułożyli asfalt. Na dopuszczonym 
do ruchu odcinku trzeba jeszcze 
ułożyć ostatnią warstwę asfaltu, 
ale wykonawca inwestycji planuje 
to zrobić po przebudowie całej 
Łęczyckiej.
Odcinek Kolejowa – Północna ma 
być zamknięty dla ruchu ok. pół-
tora miesiąca. Później drogowcy 
zmodernizują ostatni odcinek, 
czyli Północna – Stypułkowskiego. 
Zakończenie modernizacji całej 
Łęczyckiej zaplanowano na koniec 
listopada.
Przypominamy, że 250-metrowy 
odcinek ul. Łęczyckiej od Drogi 
Krajowej 91 do granic miasta 
leży poza granicami Ozorkowa i 
miasto nie może prowadzić tam 
żadnych prac. Kilka lat temu, gdy 
burmistrz Jacek Socha plano-
wał przebudowę ul. Łęczyckiej, 
zgłosił do starosty zgierskiego 
wniosek o włączenie tego od-

cinka drogi do inwestycji, jednak 
okazało się to niemożliwe ze 
względów formalnych.
Przypominamy także, że od dnia 
25.07.2019 r., w związku z zamknię-
ciem dla ruchu odcinka Łęczyckiej 
od ulicy Kolejowej do ulicy Północ-
nej, utworzono dodatkowe przy-
stanki zastępcze dla komunikacji 
autobusowej, tj. na ulicy Stypułkow-
skiego przy budynku MOPS oraz na 
ulicy Żwirki w pobliżu skrzyżowania 
z ulicą Listopadową.
Modernizacja Łęczyckiej to kolejny 
etap zadania pn. „Przebudowa ukła-
du komunikacyjnego w Ozorkowie 
w celu zapewnienia bezpośredniego 
połączenia ze strategicznymi centra-
mi logistycznymi”. Projekt realizowa-
ny jest w partnerstwie z Powiatem 
Zgierskim i jest dofinansowany z 
Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Łódzkiego na 
lata 2014 – 2020.
W tym tygodniu rozpoczęto prze-

budowę chodników przy ul. Ko-
ścielnej. To pierwsza z czterech 
tegorocznych inwestycji realizo-
wanych w ramach Budżetu Oby-
watelskiego 2019. 
Na Kościelnej, poza przebudową 
chodników, zostaną wymienione 
krawężniki, obrzeża oraz wjazdy 
do posesji. Projekt ten uzyskał 
najwięcej głosów w ubiegłorocz-
nym głosowaniu mieszkańców 
– 562. Szacowany koszt to 90 tys. 
zł brutto.

Przedstawiciele samorządów przez 
tereny których przebiegają tory 
tramwajowe zawieszonej linii 46 
spotkali się w łódzkiej siedzibie Ge-
neralnej Dyrekcji Dróg Krajowych i 
Autostrad. Tematem dyskusji była 
planowana modernizacja drogi nr 
91. Dyskutowano m.in. o zatoczkach 
i nowych przystankach autobuso-
wych. Czy oznacza to definitywne 
pożegnanie z tramwajami?

- Nie chciałbym przesądzać i mówić 

Podobnie, jak w wielu innych 
miejscach, również w gminie 
Ozorków trwają zaawansowane 
już żniwa. Pogoda raczej sprzyja 
żniwiarzom, lecz susza nie wróży 
wysokich plonów. W tym roku 
plony mogą nie zrekompensować 
w całości poniesionych nakładów 
na większości uprawach. Dlatego 
warto przypomnieć, że rozpo-
częła się właśnie akcja składania 
wniosków na oszacowanie szkód 
w uprawach zbóż, warzyw i in-
nych roślin. 

Żniwa w gminie ozorków 

Kto może, a kto nie może?

podrzUCAJą ŚMiECi poMiMo KAMEr 
Do redakcji dzwonią 
mieszkańcy, pytając 

o to, kto może legalnie wyrzucać 
śmieci do kontenerów ustawio-
nych przy miejskim targowisku. 

- Byłem w ub. tygodniu świad-
kiem jak duży samochód pod-
jechał pod kontenery. Z auta 
wysiadła kobieta, która wyrzuciła 
przy pojemniku znaczną liczbę 
kartonów. Czy było to nielegalne? 
- pyta czytelnik.

Dowiedzieliśmy się, że niektórzy 
mogą wyrzucać śmieci do kontene-
rów przy targowisku. Głównie cho-
dzi o pobliskich kupców i właścicieli 
sklepów. Niestety, są też sytuacje 
nielegalnych podrzuceń nieczysto-
ści. Pod osłoną nocy wyrzucane są 
głównie niepotrzebne stare meble.

- Jeśli chodzi o statystyki dot. za-
śmiecania to w tym roku komisariat 
policji w Ozorkowie prowadził pięć 
takich spraw – informuje podkom. 

Legalnie śmieci mogą wyrzucać 
do kontenerów na targowisku 
handlowcy 

Niestety, niektórzy podrzucają na 
przykład niepotrzebne meble

Magdalena Nowacka, rzecznik 
policji w Zgierzu. 

(stop)

Rozmowy o krajówce
dziś, że linia tramwajowa 46 zostanie 
zlikwidowana. Wciąż przecież jest 
szansa na jej reaktywację. W GDD-
KiA rozmawialiśmy wprawdzie o 
przystankach dla autobusów, ale które 
mogą również pełnić rolę przystan-
ków tramwajowych – mówi Mariusz 
Ostrowski, sekretarz miasta. 

Wydaje się, że z biegiem czasu 
pasażerowie przyzwyczaili się już do 
autobusowej komunikacji. 

- Ja tam wolę autobusy od tramwa-
jów – powiedział nam mężczyzna, 
który w oczekiwaniu na przyjazd Z46 
zachwalał takie rozwiązanie. - Autobu-
sy kursują częściej i jest szybciej.

Nie ma jednak co ukrywać, że dla 
wielu Z46 są sporym problemem. 
Narzekają głównie kierowcy, którzy 
muszą na trasie jechać za autobusem 
zatrzymującym się co jakiś czas na 
przystankach. 

- Nie ma zatoczek i na drodze jest 
przez to niebezpiecznie. Nieraz tworzą 
się korki. Autobusy mogą być, ale nie 
przy takim nieprzemyślanym roz-
wiązaniu komunikacyjnym – twierdzi 
jeden z kierowców. 

Negatywnie o ruchu na drodze kra-
jowej wypowiadają się też piesi. 

- Proszę spojrzeć – mówi jedna z 
ozorkowianek z którą rozmawialiśmy 
w pobliżu tartaku. - Kierowcy mkną 
jak szaleni. Czy musi wydarzyć się 
tragedia, aby zainstalowana została 

sygnalizacja świetlna?
- W planach GDDKiA jest rozbudo-

wa drogi krajowej nr 91 na odcinku 
Sierpów – Emilia. Przygotowywana 
jest w tej chwili dokumentacja tech-
niczna i z całą pewnością dołożone 
zostaną wszelkie starania, aby ta droga 
była bezpieczna – mówi Jacek Socha, 
burmistrz Ozorkowa. - Na tym etapie 
jeszcze trudno podać konkretną datę 
rozpoczęcia modernizacji drogi. Jestem 
jednak przekonany, że zmiany będą 
pozytywne. Wiadomo już, że oprócz 
zatoczek po obu stronach drogi wybu-
dowane też zostanie rondo w miejscu 
obecnego skrzyżowania ul. Łęczyckiej 
z drogą krajową nr 91. Oczywiście, 
przy okazji modernizacji tej drogi, 
wyremontowana zostanie obwodnica 
Ozorkowa. 

(stop) 

Niedawno w GDDKiA odbyło się 
spotkanie w sprawie modernizacji 
drogi krajowej nr 91. Rozmawiano 
m.in. o zatoczkach dla autobusów 
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POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁĘCZYCY,  ul. Sienkiewicza 31, 99-100 Łęczyca, ( 24 721-29-14, fax 24 721-32-78 

OGŁOSZENIA DROBNE

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

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

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

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 

Szwaczka
Umiejętność szycia na maszynie
Andrzej Sieradzki

Błonie 104
99-100 Łęczyca
Tel: 608-637-714

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

Pracownik produkcji
Wykształcenie zasadnicze 
zawodowe lub średnie zawodowe
DRIVIA Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 37 m. 2.43, 
02-673 Warszawa
Tel: 662 130 100
Praca: ul. Reymonta 17
99-150 Grabów

Specjalista ds. jakości
Wykształcenie średnie 
ogólnokształcące
DRIVIA Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 37 m. 2.43,
 02-673 Warszawa
Tel: 662 130 100
Praca: ul. Reymonta 17
99-150 Grabów

Specjalista ds. systemów jakości
Wykształcenie wyższe kierunkowe 
(technologia żywności, chemia 
spożywcza)
DRIVIA Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 37 m. 2.43, 
02-673 Warszawa
Tel: 662 130 100
Praca: ul. Reymonta 17
99-150 Grabów

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

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

Mechanik
Wykształcenie zasadnicze 
mechaniczne
DRIVIA Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 37 m. 2.43, 
02-673 Warszawa
Tel: 662 130 100
Praca: ul. Reymonta 17
99-150 Grabów

Brygadzista produkcji
Wykształcenie średnie 
ogólnokształcące
DRIVIA Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 37 m. 2.43, 
02-673 Warszawa

Tel: 662 130 100
Praca: ul. Reymonta 17
99-150 Grabów

elektryk – automatyk
Wykształcenie zasadnicze 
elektryczne
DRIVIA Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 37 m. 2.43, 
02-673 Warszawa
Tel: 662 130 100
Praca: ul. Reymonta 17
99-150 Grabów

Operator maszyn
Wykształcenie podstawowe, 
mile widziane średnie techniczne, 
umiejętność obsługi maszyn i 
narzędzi ręcznych, wysoki poziom 
odpowiedzialności, mile widziane 
wózki widłowe i suwnice, staż 
pracy w zawodzie operatora 
maszyn  
BORGA Sp. z o.o. w Gdańsku 
Oddział w Górze Św. Małgorzaty
ul. Azymutalna 9, 
80-295 Gdańsk
Tel: 601-622-430
Miejsce pracy: Góra Świętej 
Małgorzaty 92, 99-122 Góra 
Świętej Małgorzaty

Mechanik samochodowy
Wykształcenie zawodowe 
mechaniczne, chęć do pracy, 
zaangażowanie
Nowa Fabryka Polska 
sp. z o.o., sp. k.
Ul. Tuwima 53
90-025 Łódź
Tel: 601-287-327
Miejsce pracy: Janków 17,  
99-100 Łęczyca

Spawacz
Doświadczenie zawodowe, 
dokładność, rzetelność, 
punktualność
ŁZG Łęczyca SA
Ul. Kopalniana 9
99-100 Łęczyca
Tel: 24 721-34-41

Tokarz
Doświadczenie zawodowe, 
dokładność, rzetelność, 
punktualność
ŁZG Łęczyca SA
Ul. Kopalniana 9
99-100 Łęczyca
Tel: 24 721-34-41

Frezer
Doświadczenie zawodowe, 
dokładność, rzetelność, 
punktualność
ŁZG Łęczyca SA
Ul. Kopalniana 9, 99-100 Łęczyca
Tel: 24 721-34-41

Ślusarz
Doświadczenie zawodowe, 
dokładność, rzetelność, 
punktualność
ŁZG Łęczyca SA
Ul. Kopalniana 9, 99-100 Łęczyca
Tel: 24 721-34-41

Monter konstrukcji
Doświadczenie zawodowe, 

dokładność, rzetelność, 
punktualność
ŁZG Łęczyca SA
Ul. Kopalniana 9, 99-100 Łęczyca
Tel: 24 721-34-41

Kowal 
Wykształcenie podstawowe, 
doświadczenie zawodowe 
na podobnym stanowisku, 
znajomość rysunku technicznego 
i zasad pomiarów kontrolnych
SCHRANER POLSKA Sp. z o.o.
ul. Lotnicza 21g, 99-100 Łęczyca
Tel: 24 721 02 27

elektromechanik
Wykształcenie zasadnicze 
zawodowe: mechanika/
elektromechanika, umiejętność 
samodzielnego diagnozowania i 
usuwania usterek mechanicznych 
i elektromechanicznych, 
uprawnienia SEP do 1 KV ( do 15 
KV będzie dodatkowym atutem), 
doświadczenie zawodowe na 

podobnym stanowisku
SCHRANER POLSKA Sp. z o.o.
ul. Lotnicza 21g, 
99-100 Łęczyca
Tel: 24 721 02 27

Pracownik produkcji
Wykształcenie podstawowe, 
doświadczenie zawodowe na 
podobnym stanowisku
SCHRANER POLSKA Sp. z o.o.
ul. Lotnicza 21g, 
99-100 Łęczyca
Tel: 24 721 02 27

Konstruktor technolog
Wykształcenie wyższe: 
automatyka lub podobne, 
znajomość rysunku technicznego 
i programów CAD i CAM, 
znajomość języka angielskiego/
niemieckiego
SCHRANER POLSKA Sp. z o.o.
ul. Lotnicza 21g, 
99-100 Łęczyca
Tel: 24 721 02 27

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

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

Sprzedam mieszkanie w bloku w 
Ozorkowie koło Tubądzina. M3, 
duży balkon, 48,4mkw. II piętro. 
Słoneczne mieszkanko. Tel.: 513-
273-272

Sprzedam dom w Ozorkowie 
82mkw i budynki gospodarcze na 
działce 1020 mkw. Tel.: 513-918-135

SINGER – szyjąca, na pedał – 

sprzedam. Maglownica domowa 
na korbę – sprzedam. Tel.: 500-
336-322

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

Sprzedam dmuchawę do zboża,sil-
niki, spawarkę. Tel.: 667-713-348

Sprzedam Dom + warsztat na 
działce 1400 mkw w Ozorkowie. 
Tel.: 783-499-305  

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

Garaż 16,5 m² murowany w cen-
trum Ozorkowa, własność notarial-
na – sprzedam. Tel.: 500-336-322

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

Kupię mieszkanie własnościowe 
M3 o pow. do 40 mkw, parter w 
Ozorkowie. Tel.: (42) 277-25-94
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Ziele angielskie jest bogate w 
węglowodany oraz błonnik. Jest 
także źródłem żelaza, wapnia, 
miedzi, magnezu i potasu. Cechu-
je się również wysoką zawartością 
witaminy C i witamin z grupy B 
łagodzi ból .
Substancje zawarte w zielu an-
gielskim mają właściwości prze-
ciwzapalne i przeciwbólowe, m.in. 
zmniejszają dolegliwości towa-
rzyszące zapaleniom stawów oraz 
bóle mięśni. Dodatkowo osłabiają 
ból pourazowy. W ziołolecznictwie 
z ziela angielskiego przygotowuje 

Ziemniaki to źródło energii, 
białka, a także witamin i skład-
ników mineralnych. Są dosko-
nałe zarówno na szybki obiad, 
jak i wykwintną przekąskę. 
Ziemniaki mają też właściwości 
lecznicze - dieta ziemniaczana 
zalecana jest w niewydolności 
nerek. A maseczka z ziemnia-
ków poprawi wygląd zmęczo-
nej i poszarzałej cery. 

Odmiany ziemniaków
W Polsce zarejestrowanych jest 

135 odmian ziemniaków (100 ja-
dalnych i 35 skrobiowych), w tym 
51 pochodzących z zagranicy. Za 
najsmaczniejsze uważa się Milę, 
Bryzę, Marynę, Aster, Irysa i Irgę. 
Wiele osób ceni sobie również 
smak białej Almy. Centralną i 
wschodnią Polskę opanowały 
Irys i Irga, twardawe ziemniaki o 
białokremowym miąższu. Z kolei 
okolice Poznania to kraina Mili 
i Bryzy, ziemniaków bardziej 
mącznych, miękkich o żółtawym 
kolorze miąższu.

Nie tylko tuszują niedoskonałości, 
ale pielęgnują cerę, minimalizują 
problemy skórne i zawierają natu-
ralne filtry UV. Mineralne pudry i 
podkłady kochają eko-fanki, pole-
cają dermatolodzy. Na czym polega 
ich fenomen? 

Kosmetyki mineralne 
- sama natura

Kosmetyki mineralne wpisują się 
w modę na naturalne i ekologiczne 
produkty. Na rynku pojawiły się już 
w połowie lat siedemdziesiątych jako 
alternatywa dla tradycyjnej kolorówki 
i od razu zyskały grono zwolenników. 
Dzisiaj lista dostępnych produktów 
nie ogranicza się wyłącznie do pod-
kładów. Możesz powiększyć swoją 
kosmetyczkę o mineralne róże, bron-
zery, rozświetlacze, cienie do powiek, 
konturówki, pomadki i szminki. W 
składzie kosmetyków znajdziesz tlenek 
cynku, który ma właściwości antybak-
teryjne i reguluje wydzielanie sebum, 
a także dwutlenek tytanu - naturalny 
filtr przeciwsłoneczny (ok. 15 SPF). Za 
rozświetlenie cery i efekt optycznego 
spłycenia zmarszczek odpowiada 

mika, z kolei kolor kosmetyków to 
zasługa tlenków żelaza. Tym czego 
w ich składzie nie ma są: parabeny, 
konserwanty, oleje mineralne i silikony. 
Dzięki lekkiej, naturalnej formule, pod-
kłady mineralne nie zapychają porów i 
nie obciążają skóry.

Dla cer wrażliwych 
i problematycznych

Dermatolodzy polecają minerały 
osobom po zabiegach medycyny es-
tetycznej, a także posiadaczkom cery 
wrażliwej i trądzikowej. Mineralne 
podkłady i pudry sprawdzą się nawet 
jeśli masz cerę normalną czy mieszaną 
– musisz tylko wybierać produkty roz-
świetlające, z większą ilością miki. Ze 
względu na wysuszające właściwości 
tlenku cynku na minerały powinny 
uważać osoby z cerą suchą. Jeśli nie 
zadbają o odpowiednie nawilżenie 
to makijaż mineralny może jeszcze 
bardziej podkreślić i uwydatnić tzw. 
„suche skórki”. Po kosmetyki mine-
ralne bardzo często sięgają kobiety w 
ciąży, które nie muszą się obawiać, że 
składniki chemiczne przedostaną się 
przez skórę. Warto pamiętać, że mine-

ZIEMNIAKI - odmiany

Ziemniaki 
- właściwości lecznicze

Sok z surowych bulw poma-
ga w leczeniu zgagi, nadkwa-
soty, przy wrzodach żołądka i 
dwunastnicy oraz w zaparciach. 
Tarte surowe ziemniaki łagodzą 
oparzenia, pęknięcia skóry, wy-
gładzają zmarszczki i napinają 
skórę. Wywar z gotowanych bulw 
pomaga na pękającą skórę pięt i rąk. 
Gotowane i roztarte ziemniaki to 
doskonała maseczka na zmęczoną i 
ziemistą cerę. Mączka ziemniacza-
na w postaci kleiku działa na skórę 
rozmiękczająco, przeciwgrzybiczo i 
przeciwbakteryjnie. Kisiele z mącz-
ki ziemniaczanej służą jako środek 
osłaniający błonę śluzową żołądka 
(w zatruciach). Glukoza z ziem-
niaka jest głównym składnikiem 
preparatów krwiozastępczych; 
ponadto wpływa dodatnio na pra-
cę mięśnia sercowego oraz pamięć 
(wg kanadyjskich uczonych już 15 
minut po zjedzeniu ziemniaków 
glukoza w nich zawarta dociera do 
komórek mózgowych). 

Ziele angielskie - właściwości zdrowotne

się pastę, którą można wykorzystać 
jako maść uśmierzającą ból mięśni 
i stawów.

woda brzozowa na włosy
Woda brzozowa, czyli sok z brzo-
zy z alkoholem, to popularny ko-
smetyk z czasów PRL-u, używany 
jako remedium na wypadanie 
włosów i łupież. Sok z brzozy to 
źródło witamin z grupy B, które 
odpowiadają za porost włosów 
oraz ich regenerację. Alkohol jest 
składnikiem niezbędnym do kon-
serwacji soku, którego trwałość 
to zaledwie kilka dni.

Wodę brzozową wcierać można 
w skórę głowy, a pierwsze efekty 
stosowania to pojawienie się no-

wych włosków oraz zmniejszenie 
przetłuszczania się włosów. Wcierkę 
stosować można na noc lub na kilka 
godzin przed myciem włosów.

Niestety alkohol nie posłuży każ-
demu, a po dłuższym stosowaniu 
produktów na jego bazie można 
doprowadzić do przesuszenia 
skalpu. Cechą przemawiającą za 
wypróbowaniem wody brzozowej 
jest jej niska cena, może się okazać, 
że ten niepozorny kosmetyk przy-
czyni się do spełnienia marzeń o 
bujnej fryzurze. 

Kosmetyki mineralne 
– czy warto w nie inwestować?

rał minerałowi nie równy i nie każdy 
produkt oznaczony napisem „mine-
rals” lub „mineralny” jest naprawdę 
naturalnym kosmetykiem. Wiele 
firm pod nazwami sugerującymi, że 
ich produkty są naturalne sprzedaje 
„fałszywki”, które z minerałami mają 
jedynie wspólną nazwę.

Jeśli musisz długo stać, nie zasty-
gaj w bezruchu. Dreptanie w miej-
scu, uginanie kolan czy stawanie 
na palcach ułatwia przepływ krwi 
przez żyły. 

Unikaj ciasnych rajstop, skar-
pet oraz niewygodnych butów na 
wysokim obcasie. Noś rajstopy 
przeciwobrzękowe lub relaksujące. 
Są w aptece lub dobrych sklepach 
pończoszniczych. 

Pij dużo niegazowanych napojów. 
Nie obawiaj się, że obrzęki będą jesz-
cze większe. Nawilżanie organizmu, 
ułatwia oczyszczenie go z toksyn, 
dzięki czemu sprawniej działają 
również żyły. 

Ogranicz ilość soli, bo sprzyja 

zatrzymywaniu wody w organizmie. 
Jeżeli masz siedzącą pracę, podstaw 

pod stopy karton. Od czasu do czasu 
poruszaj palcami, kręć stopą kółeczka 
i napinaj mięśnie łydek - to świetna 
gimnastyka dla żył. Nie zakładaj nogi 
na nogę. 

Chodź po schodach. To ćwiczenie 
usprawnia pompę mięśniową. Jak 
najwięcej spaceruj po nierównym 
terenie, aby żyły zachowały należytą 
elastyczność. 

Po przyjściu do domu na 15 - 20 
minut owiń kostki zmoczonym i 
schłodzonym w lodówce bandażem. 
Potem na 10 minut ułóż nogi wyżej niż 
resztę ciała. 

Kąp stopy w letniej wodzie. Olejek 
lawendowy lub herba-
ciany usuną przykry 
zapach potu, rozmaryn 
zlikwiduje ból i orzeźwi 
skórę, rumianek usu-
nie podrażnienia, a sól 
poprawi krążenie krwi. 

Odpoczywaj, leżąc 
na lewym boku - wtedy 
krew krąży swobod-
nie. Gdy tylko możesz, 
układaj nogi wysoko. 
A na noc podkładaj pod 
łydki jasiek. 

Stosuj kwaśne ką-
piele. Do letniej wody 

wciśnij sok z cytryny - to obkurczy 
naczynka, pozwoli szybciej krążyć 
krwi, dzięki czemu żyły będą w 
lepszej kondycji. 

Unikaj sauny i gorącego wosku do 
depilacji, zwłaszcza jeśli twoje nogi 
często puchną. Zrezygnuj również 
z kremów zwalczających cellpit, bo 
mają właściwości rozgrzewające. 

Pozbądź się nadwagi, uregpuj 
wypróżnienia i unikaj potraw wzdy-
mających. Konsptuj z lekarzem stoso-
wanie środków przeczyszczających 
i moczopędnych. Zrezygnuj lub 
ogranicz palenie. 

Stosuj preparaty uszczelniające 
naczynka krwionośne oraz żele i 
kremy chroniące przed obrzękami. 
Pij napar z liści brzozy działający 
przeciwobrzękowo. 

Masuj stopy. Np. na drewnianych 
roleczkach z kolcami, chodź boso po 
specjalnej macie, tzw. jeżyku. 

Chodzenie po schodach to dobre 
ćwiczenie na ciężkie nogi

Masaż stóp na drewnianych rolkach skutecznie 
obniża napięcie mięśniowe oraz uczucie 
zmęczenia 

SpoSoby na cięŻkie nogi: 
traktuj nogi z czułością
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ciekawie i na wesoło

odkrywca Titanica rusza na 
poszukiwanie Amelii Earhart

Krowa weszła na dach palma daktylowa w nowej szklarni

Krowa staranowała drzwi pustostanu i weszła na dach 
dwupiętrowego budynku po schodach. Właściciel budynku 
nie zdołał sprowadzić zwierzęcia na dół, konieczna była 
interwencja straży pożarnej. Kiedy strażacy przyjechali 
na miejsce, “na dachu faktycznie była krowa”. - Właściciel 
powiedział, że krowa staranowała drzwi do budynku i po 
schodach dostała się na drugie piętro. Kiedy próbował ją 
przepędzić, krowa przez małe okno wyskoczyła na dach. 
Właściciel nie mógł sobie poradzić ze sprowadzeniem jej 
z dachu i zadzwonił pod numer 112 - powiedział młodszy 
ogniomistrz Adrian Aksamitowski z PSP w Płońsku. Aby 
uwolnić zwierzę, strażacy wycięli dziurę w dachu i wyburzyli 
kawałek ściany, dzięki czemu udało się wprowadzić krowę 
na schody, a następnie wyprowadzić z budynku. - Krowa 
była trochę agresywna, ale w końcu się udało - powiedział 
strażak. W akacji uwolnienia zwierzęcia wzięły udział dwie 
jednostki straży pożarnej.

Robert Ballard, człowiek który odnalazł wrak Titanica, ma 
zamiar odnaleźć Elektrę, samolot legendarnej Amelii Earhart. 
Po raz ostatni kontakt z Earhart nawiązano 2 lipca 1937 roku.
Ballard ma na swoim koncie nie tylko Titanica. Odnalazł też 
wrak USS Yorktown zatopiony w czasie bitwy o Midway, łódź 
patrolową PT-109, którą dowodził przyszły prezydent John 
Kennedy, a która zatonęła w czasie wojny w pobliżu Wysp 
Salomona czy też starożytne okręty na Morzu Czarnym. 
Teraz, 7 sierpnia, Ballard wybiera się na Nikumaroro, gdzie 
– zdaniem wielu historyków – mogła rozbić się Earhart. Nie-
wykluczone też, że wraz z nawigatorem Fredem Noonanem 
przeżyła ona katastrofę i para żyła na niezamieszkanej wyspie 
przez jakiś czas.
Amelia Earhart chciała być pierwszą kobietą, która obleci 
kulę ziemską na pokładzie kierowanego przez siebie sa-
molotu. Zniknęła w 1937 roku wraz z nawigatorem Fredem 
Noonanem. Od tamtej pory nikomu nie udało się rozwiązać 
tajemnicy zniknięcia samolotu Elektra, a zaginięcie Earhart 
stało się jedną z największych zagadek XX wieku.

Jesienią powinna zakończyć się przebudowa kompleksu 
szklarni “Victoria” w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. Nowy pawilon jest wyższy od poprzed-
niego o ok. 7 metrów. Jego rozbudowa była konieczna 
z uwagi na rosnącą w nim unikatową palmę daktylową 
pochodzącą z Wysp Kanaryjskich. Pierwsza szklarnia po-
wstała przy dzisiejszej ul. Kopernika w 1785 roku. Ufundo-
wał ją Michał Poniatowski, brat króla Stanisława Augusta 
Poniatowskiego. W drugiej połowie XIX wieku posadzono 
w niej palmę daktylową pochodzącej z naturalnego sta-
nowiska na Wyspach Kanaryjskich. Dziś to najcenniejszy 
okaz w krakowskim ogrodzie i najstarszy utrzymywany w 
warunkach szklarniowych w Europie. Zdaniem opiekują-
cych się nim ogrodników posiada niepowtarzalną wartość 
przyrodniczą i historyczną. Olbrzymia roślina, aby mogła 
nadal się rozwijać, potrzebowała wyższego obiektu. Ina-
czej mogła zacząć obumierać. 

Wódka 
okulistyczna. 
Nic, tylko pić

Próg zwalniający 
w Rosji

Sexy focia

Pilota zjadł, 
nie będzie już 
wymówki, żeby 
nie iść na spacer


