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Od bardzo dawna 
kierowcy mieli pro-

blemy ze znalezieniem wolne-
go miejsca parkingowego w 
okolicach placu T. Kościuszki. 
Wprowadzenie płatnej strefy 
parkowania spowodowało, że 
w ostatnim tygodniu nie było 
żadnych problemów z miejscem 

do parkowania. Problemy były 
jednak z obsługą parkomatów. 
Nie wszyscy kierowcy potrafią 
kupić bilet w urządzeniu.

Obowiązek uiszczania opłaty 
za parkowanie w obrębie łęczyc-
kiej starówki oraz w alejach Jana 
Pawła II na odcinku od ulicy 
Kaliskiej do ulicy Kilińskiego 

Wybrukowane zostanie przejście 
pomiędzy blokiem przy ulicy Dwor-
cowej 5d a garażami. Nieduży od-
cinek był sporym problemem dla 
mieszkańców, zwłaszcza po opadach 
deszczu. Przez dziury, kałuże i błoto 
trudno było przejść przy bloku nie 
niszcząc sobie obuwia. Teren został 
już zabezpieczony taśmą i zwieziono 
materiały.

Zakończono już układanie nowego 
chodnika pomiędzy Biedronką a 
szczytem bloku nr 75 przy ul. Belwe-
derskiej. Wysłużone płyty chodni-
kowe zastąpiono kostką brukową. Z 
tego samego materiału wykonano też 
remont części wejść do klatek schodo-
wych w trzech pobliskich blokach. 
Prace zleciła SM „Łęczycanka”.

(zz)

Policjanci wydziału kry-
minalnego łęczyckiej 

komendy ustalili i zatrzymali 61- lat-
ka podejrzanego o rozbój. Agresor 
zaatakował 50 – letniego mężczyznę 
kradnąc mu klucze do mieszkania. 
Niewykluczone, że sprawca prze-
stępstwa najbliższe dwa miesiące 
spędzi w więziennej celi.

Po zgłoszeniu policjanci pojechali na 
jedną z ulic w Łęczycy, gdzie 50 - letni 
mężczyzna miał zostać napadnięty. Z 
jego relacji wynikało, że podszedł do 
niego nieznany mu mężczyzna, który 
po krótkiej wymianie zdań uderzył go 
ręką w głowę, a kiedy upadł kilka razy 
go kopnął. Leżącemu ukradł klucze 

do mieszkania i uciekł. Na szczęście 
pokrzywdzony nie wymagał pomocy 
medycznej, lecz nie zapamiętał wyglą-
du sprawcy. Okazało się, że miejsce 
zdarzenia objęte jest monitoringiem. 
Kiedy policjanci dotarli do nagrania 
ustalili, iż związek z tym przestęp-
stwem ma 61 – letni mężczyzna. 
Stróże prawa zatrzymali agresora, a 
przeszukując jego mieszkanie odzy-
skali skradzione mienie. Po wytrzeź-
wieniu zatrzymany usłyszał zarzuty 
dotyczące rozboju. Takie przestęp-
stwo zagrożone jest karą pozbawienia 
wolności do lat 12. Podejrzany nie był 
wcześniej notowany za przestępstwa 
przeciwko mieniu.

obsługa parkomatu to dla wielu 
kierowców wyzwanie

Strażnicy miejscy wyjaśniali, jak należy obsługiwać parkomat

Parkingi w rejonie starówki jeszcze nigdy nie były tak puste

zaczął funkcjonować w ubiegłym 
tygodniu. Wprowadzenie strefy 
płatnego parkowania miało na 
celu odciążenie zatłoczonych 
parkingów w centrum miasta. 
I tak się stało. Parkingi świeciły 
pustkami, kierowcy bez trudu 
mogli zaparkować swoje samo-
chody. Dla niektórych była to 
duża wygoda, dla innych pewien 
kłopot. Zwłaszcza starsi wiekiem 
kierowcy nie wiedzieli, jak wy-
drukować bilet parkingowy. 

- Nie wiem od czego zacząć – po-
wiedział nam jeden z kierowców 
stojący przy parkomacie. - Nigdy nie 
obsługiwałem takiego urządzenia 
i nie mam pojęcia jak to się robi. 
Obawiam się, że jeśli wcisnę coś źle, 
to bilet nie będzie ważny. 

Nasz rozmówca wkrótce otrzy-
mał pomoc od strażników miej-
skich, których zadaniem było m in.  
udzielenie instruktażu osobom, 
które nie potrafiły dokonać zakupu 
biletu parkingowego. Poza tym, 
strażnicy miejscy sprawdzali, czy 

zaparkowane samochody mają 
ważne bilety.

- Po zaparkowaniu auta w stre-
fie płatnego parkowania należy 
wydrukować bilet w parkomacie 
a następnie włożyć go za przednią 
szybę samochodu, tak, by był wi-
doczny. Brak biletu parkingowego 
skutkuje nałożeniem kary admi-
nistracyjnej w wysokości 50 zł a za 
przekroczenie czasu parkowania 
kara wynosi 25 zł – wyjaśnia To-
masz Olczyk, komendant straży 
miejskiej w Łęczycy.

Początki zwykle bywają trud-
ne. Z czasem w strefie płatnego 

parkowania na pewno samocho-
dów przybędzie. Póki co, wielu 
kierowców szuka alternatywnych 
miejsc parkingowych. W ubiegłym 
tygodniu wypełniony po brzegi 
był bezpłatny parking przy byłym 
zakładzie karnym, oraz zatłoczone 
pobliskie ulice.

- Niebawem ludzie się przyzwy-
czają, nauczą obsługiwać urzą-
dzenie i znów będzie jak było, 
czyli znalezienie wolnego miejsca 
w godzinach pracy nie będzie takie 
proste - dodaje Marcel Mruzgała, 
inny kierowca.

(mku)

Budowa na ukończeniu
Okazale prezentuje się 
nowy blok Towarzy-

stwa Budownictwa Społecznego w 
Łęczycy, który zlokalizowany jest u 
zbiegu ulic Kaliskiej i M. Konopnic-
kiej. Lokatorzy klucze do nowych 
mieszkań mają otrzymać jesienią.

Budowa rozpoczęła się w ostatnim 
kwartale ubiegłego roku i przebiega 
w szybkim tempie. Budynek z ze-
wnątrz jest już niemal skończony, 
prowadzone są jeszcze ostatnie prace. 

Do oddania gotowej inwestycji zosta-
ło kilka tygodni. 

W czterokondygnacyjnym budyn-
ku (parter i trzy piętra) zaprojektowa-
no 20 mieszkań dwupokojowych, o 
różnych metrażach oraz mieszkania 
trzypokojowe, także o różnych me-
trażach. Całkowita wartość inwestycji 
wynosi 5 mln 80 tys. zł. Planowany 
termin zakończenia to październik 
2019 roku. 

(zz)

Pobił i okradł 50-latka

Utwardzanie przejścia przy bloku
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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!
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Wszystko wskazuje na 
to, że władze miasta 

mają poważne zamiary związane 
z budownictwem socjalnym. Jak 
wiadomo, lokali socjalnych w 
mieście brakuje. Wybudowanie 
nowego budynku, w którym 
znajdowałoby się 12 mieszkań, 
znacząco skróciłoby listę łęczycan 
czekających na przyznanie lokalu 
od miasta.

Urząd miasta poinformował, że 
po ogłoszonym zapytaniu ceno-
wym wyłoniono wykonawcę, który 
przygotowuje koncepcję budowy 
budynku wielorodzinnego – socjal-
nego. Piętrowy budynek byłby zlo-
kalizowany przy ulicy Wrzosowej 
i zawierałby 12 mieszkań. Wstępna 
wizualizacja prezentuje się bardzo 
ciekawie.

Miasto ma też już wstępną kon-

Za tydzień rozpoczyna 
się nowy rok szkolny 

a wraz z nim narasta niepokój, 
głównie u rodziców. Coraz czę-
ściej pojawiają się niepokojące 
wieści o możliwym kolejnym 
strajku nauczycieli.

- Czy znów nauczyciele będą 
strajkowali? Docierają do nas takie 
informacje. Przecież wydawało się, 
że problemy oświaty zostały wyja-
śnione a żądania płacowe zaspoko-
jone. Czy 2 września nauczyciele 
przyjdą do pracy? - zastanawia się 
Beata Krysztofiak, mama jednego z 

uczniów szkoły podstawowej.
Czy rzeczywiście rodzice mają 

się czego obawiać? Czy nauczyciele 
zamierzają strajkować? 

- Nie jest tajemnicą, że nie wszyst-
kie związki nauczycielskie podpi-
sały wiosenne porozumienie z rzą-
dem. My jako Związek Nauczyciel-
stwa Polskiego jedynie zawiesiliśmy 
strajk. Obecnie prowadzimy sondaż 
w placówkach oświatowych, pyta-
my o zdanie nauczycieli w sprawie 
strajku. Do samego czynnego pro-
testu droga jeszcze daleka, o ile w 
ogóle do niego dojdzie. Przed nami 

referendum w tej sprawie - wyjaśnia 
Irena Jercha, prezes powiatowej 
struktury ZNP w Łęczycy.

Sławomir Broniarz, szef ZNP, w 
wywiadach dla mediów informo-
wał, że o tym, jakie będą działania 
ZNP, rozmowy będą prowadzone 
na zebraniu prezydium 26 sierpnia 
(poniedziałek). Wtedy zapaść ma 
decyzja o dalszych działaniach 
związku i terminie ewentualnego 
referendum. Nieoficjalnie mówi się, 
że jeżeli dojdzie do strajku, to może 
rozpocząć się on w październiku.

(mku)

Przy Wrzosowej stanie nowy 
budynek socjalny?

Wstępna wizualizacja budynku 
socjalnego
cepcją zagospodarowania zalewu 
miejskiego. W projekcie znalazło się 
miejsce dla altany taneczno-koncer-
towej, siedzisk półkolistych i koło-
wych z cegły klinkierowej, utwar-
dzonego i zadaszonego grillowiska, 
zadaszonego miejsca piknikowego. 
Przewidziano też ścieżkę eduka-
cyjną. Warto podkreślić, że nie jest 
zaplanowana wycinka drzew.

(zz)

Zniszczony przystanek
Przysta-
nek auto-

busowy przy ulicy 
Ozorkowskiej już 
został zniszczony. 
Stłuczona została 
szyba w gablocie na 
ogłoszenia od stro-
ny chodnika. Szy-
ba wewnątrz przy-

stanku na szczęście 
uszkodzona nie jest. 
W gablotach na przy-
stankach autobuso-
wych umieszczane 
są plakaty dotyczące 
planowanych imprez 
w regionie, ogło-
szenia czy repertuar 
kina. 

Nauczyciele zdecydują 

Po wcześniejszych przygotowa-
niach merytoryczno – formal-
nych i kilometrach przebytych 
w terenie, ruszyły prace przy 
wyznaczaniu (malowaniu) no-
wego szlaku pieszego między 
Łęczycą a Uniejowem. Lokalna 
Organizacja Turystyczna „Cen-
tralny Łuk Turystyczny” podjęła 
się utworzenia pieszego szlaku 
turystycznego przechodzącego 
przez obszar środka Polski.

Przebieg szlaku nawiązuje, z ra-
cji 80 rocznicy wybuchu II Wojny 
Światowej i Bitwy nad Bzurą, do 

bohaterskich wydarzeń z tamtych 
czasów. Ma on pomóc w zachowa-
niu pamięci o tych, którzy złożeni 
w mogiłach wojennych, pozostali 
tu na wieczność.

Piesza, nizinna trasa — „Szla-
kiem Bitwy nad Bzurą”, oznako-
wana kolorem zielonym łączy dwa 
miasta o bogatych dziejach – Kró-
lewską Łęczycę i Biskupi Uniejów. 
40 kilometrowy odcinek prowa-
dzący równoleżnikowo, wzdłuż 
szerokiej Pradoliny Warszawsko 
– Berlińskiej (obszar Natura 2000), 
przebiega w dużej części przez 

kompleksy leśne Pełczyska i Bier-
nacice należące do Nadleśnictwa 
Poddębice. W większości wiedzie 
drogami bocznymi o utwardzo-
nych nawierzchniach oraz mało 
uczęszczanymi ścieżkami, które 
dzięki fachowemu oznakowaniu 
(zgodnie z zasadami wytyczania 
szlaków PTTK) doprowadzą wę-
drujących do celu. Ciekawostką 
w przebiegu szlaku jest poprowa-
dzenie go fragmentem dawnych 
torowisk sieci kolejki wąskotoro-
wej, przewożącej w przeszłości 
buraki cukrowe. 

PomiędZy ŁęcZycą a Uniejowem
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Gm. Łęczyca

Muzeum Archeologiczne i Et-
nograficzne w Łodzi podpisało 
umowę z firmą VIK – BUD Sp. z 
o.o. dotyczącą realizacji części 
zadania “Tum - perła romań-
skiego szlaku ziemi łęczyckiej” 
- projekt realizowany jest ze 
środków Funduszy Europej-
skich dzięki dofinansowaniu z 
Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Łódz-
kiego na lata 2014 – 2020.

Zadanie realizowane jest w 
partnerstwie Muzeum Arche-
ologicznego i Etnograficznego w 
Łodzi oraz Powiatu Łęczyckiego, 
który jest liderem projektu.

- Planujemy pod koniec wrze-
śnia br. rozpocząć szereg prac 
zmierzających do realizacji długo 
oczekiwanego projektu odbudo-
wy dawnego grodu łęczyckiego 
w Tumie – podkreśla Janusz 
Mielczarek, Starosta Łęczycki. 
– Z rozpoczęciem niektórych 
prac czekamy jeszcze na decy-
zje Łódzkiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków. Plano-
wana inwestycja, największa i 
najważniejsza w naszym rejonie, 
powinna stać się impulsem do 
rozwoju gospodarczego i rozwoju 
przemysłu turystycznego na tere-
nie Powiatu Łęczyckiego.

Perła w Tumie – odbudowa 
piastowskiego grodu

Policjanci z Łę-
czycy i Poddębic, 

strażacy oraz druhowie z dwóch 
powiatów prowadzą poszukiwa-
nia zaginionego Marcina Graczy-
ka ze Zdun. Po prawie czterech 
tygodniach, po 40-latku wciąż 
nie ma śladu.

- 30 lipca około godz. 22.30 
policjanci zostali zawiadomieni 

o zaginięciu 
mieszkań-
ca gminy 
Ł ę c z y c a . 
Zawiado -
mienie w 
tej sprawie 
z ł o ż y ł a 
matka 40 
- letniego 
m ę ż c z y -
z n y.  J a k 
w y n i k a 
z  j e j  r e -
l a c j i  s y n 
w y s z e d ł 
z mie jsca 

Wyszedł z domu i ślad po nim zaginął

Mężczyzna wyszedł 
z domu 30 lipca i do 

chwili obecnej nie 
powrócił do miejsca 

zamieszkania

mieszkania około godz. 8.00, bez 
dokumentów i telefonu, ubra-
ny jedynie w krótkie spodenki. 
Rysopis mężczyzny: szczupła 
budowa ciała, ostrzyżony na łyso, 
wzrost 190 cm, oczy niebieskie, 
bez znaków szczególnych. Jak 
wynika z ustaleń, ostatni raz był 
widziany w rejonie miejscowości 

Karkosy, gm. Łęczyca. Dotychczas 
podjęte działania nie przyczyniły 
się do ustalenia miejsca pobytu 
zaginionego i jego odnalezienia 
– relacjonuje asp. Mariusz Kowal-
ski z KPP w Łęczycy. - Wszystkie 
osoby, które mają wiedzę na temat, 
gdzie może przebywać zaginiony, 

wysypisko przy przystanku
Przystanek autobusowy w To-
poli Królewskiej wygląda jak 
dzikie wysypisko śmieci. Leżące 
plastikowe butelki, potłuczone 
szkło, kartony po napojach a do 
tego uszkodzony kosz i poma-
zane ściany przystanku szokują 
okolicznych mieszkańców oraz 
przejezdnych. Przystanek zloka-
lizowany przy drodze krajowej 91 
zwraca na siebie uwagę.

Sprawą zaniedbanego przystanku 
w Topoli Królewskiej zainteresował się 
jeden z naszych czytelników, który nie 
kryje irytacji.

- To wstyd, aby przy drodze krajo-

wej było coś takiego. Bardzo często 
przejeżdżam obok tego przystanku, 
śmieci zalegają już od dłuższego 
czasu. Pasażerowie czekający na 
autobus w takim otoczeniu chyba 
nie czują się zbyt komfortowo – 
mówi Konrad Mazurek. - Nie 
wiem, do kogo należy obowiązek 
sprzątania przy przystanku, ale te 
śmieci powinny zniknąć. Sprawa 
musi być jak najszybciej zgłoszona 
do odpowiednich służb.

Pan Konrad negatywnie wypowia-
da się też o osobach, które nie szanują 
mienia publicznego. Śmieci nie wzięły 
się znikąd, ktoś musiał je wyrzucić. 

(mku)

proszone są o kontakt z łęczycką 
policją bądź najbliższą jednostką 
policji. Poszukiwania będą pro-
wadzone do czasu odnalezienia 
mężczyzny.

W piątek przeszukiwano m.in. 
miejscowość Chodów i okolice. W 
akcję poszukiwawczą włączyły się: 
OSP Leźnica Mała, OSP Daszyna, 
OSP Topola Królewska, JRG Łęczy-
ca i policja Łęczyca, JRG Poddębice, 
OSP Wartkowice, OSP Biernacice, 
OSP Biała Górna i policja z Pod-
dębic.

(zz)
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W placówkach oświa-
towych na terenie 

miasta w wakacje wykonywa-
no drobne prace remontowe. 
W większości było to malowa-
nie ścian w salach lekcyjnych. 
Wszystkie szkoły muszą być 
wysprzątane i przygotowane, 
żeby 2 września powitać dzieci w 
swoich murach.

Jak informuje Mateusz Kucharski 
z magistratu, okres wakacji zawsze 
jest wykorzystywany na przepro-
wadzanie niezbędnych prac bieżą-
cych w placówkach oświatowych. 
W tym roku były to: wymiana 
podłóg (Przedszkole nr 1), adapta-
cja pomieszczeń dla młodszych 
uczniów (Szkoła Podstawowa nr 
1), malowanie klas i tym podobne. 

Od połowy lipca do 
sierpnia policjanci zo-

stali zawiadomieni o kradzieży 
pięciu rowerów różnych marek 
na terenie Łęczycy. 

Nieznany wówczas sprawca 
zazwyczaj wykorzystywał brak 
zabezpieczeń pojazdów, zaś po 
jeden włamał się do piwnicy. Łącz-
ne straty jakie wyrządził sprawca 
oszacowano na 2750 zł. Po analizie 
zebranych informacji policjanci 

ustalili, że związek z tym czynem 
ma 16-letni mieszkaniec powiatu 
łęczyckiego. 21 sierpnia śledczy 
pojawili się w jego mieszkaniu. 
Jeszcze tego samego dnia nieletni 
usłyszał cztery zarzuty kradzieży 
oraz jeden kradzieży z włama-
niem. Za swoje przewinienia 
odpowie przed sądem rodzinnym. 
Kryminalni ustalają tożsamość 
osób, które nabyły skradzione 
jednoślady.

Nikt nie spodziewał 
się takiej tragedii i nikt 

nie mógł jej przewidzieć. 23-letni 
mężczyzna prawdopodobnie sam 
odebrał sobie życie. Odpowiedź 
na pytanie, czy to było samobój-
stwo, dadzą wyniki sekcji zwłok. 
Nieżyjącego 23-latka znaleziono 
z pętlą na szyi.

Tragicznego odkrycia w rejonie 
dzikiej plaży przy miejskim zale-
wie dokonał jeden z mieszkańców. 
Zadzwonił na numer alarmowy.

- 17 sierpnia  około godz. 17.45 
przypadkowy świadek ujawnił 
ciało mężczyzny w rejonie zalewu 
od strony ul. Górniczej. Na miejsce 
pojechał patrol policji wraz z techni-

znaleziono ciało 23-latka

Ciało mężczyzny znaleziono w rejonie dzikiej plaży

kiem kryminalistyki. Wezwany na 
miejsce lekarz stwierdził zgon, nie 
wykluczając udziału osób trzecich. 
Zwłoki 23 – letniego mężczyzny zo-
stały zabezpieczone. Nie otrzymali-
śmy jeszcze wyników sekcji zwłok, 
z których dopiero będzie nam 
znana przyczyna zgonu – infor-
muje asp. Mariusz Kowalski, oficer 
prasowy KPP w Łęczycy. - Kierując 

się dobrem rodziny zmarłego nie 
ujawniamy dalszych szczegółów 
tego zdarzenia. W tej sprawie przez 
Prokuraturę Rejonową w Łęczycy 
prowadzone jest śledztwo.

Zmarłego tragicznie młodego 
mężczyznę na cmentarzu w Łęczy-
cy pożegnali członkowie rodziny, 
przyjaciele i znajomi.

(zz)

na targu są już grzyby
Mimo trwającej od 
wielu tygodni suszy, w 

sprzedaży pojawiły się już pierwsze 
grzyby. Nie ma ich jednak dużo.

Ten naturalny przysmak, jakim 
są grzyby, mimo dość ubogiej 
wartości odżywczej, od zawsze 
cieszył się dużym powodzeniem. 
Nic też dziwnego, że grzybiarze 
z niecierpliwością czekają na 
upragnione owoce lasu. Grzyby 
już można zbierać, ale jest ich 
bardzo mało.

- W lesie jest susza, grzyby nie 
rosną. Te dorodne krawce, zające i 
koźlarze znalazłem w niewielkim 
zagajniku. Nie ma ich dużo, ale za to 
jakie - mówi Józef Jabłoński prezen-
tując jeden z grzybów przeznaczony 
do sprzedaży. - Nie musi bardzo 
dużo padać, dobrze, aby były cho-
ciaż poranne mgły. Taka wilgotność 
wystarczy, żeby grzyby rosły.

(mku)

16-latek kradł rowery

Klasy odświeżone

Policjanci wydziału kryminal-
nego prowadząc działania skie-
rowane przeciwko przestęp-
czości narkotykowej po raz 
kolejny przechwycili nielegalne 
substancje. Weryfikując usta-
lenia, przeszukali mieszkanie 
21- latka, gdzie zabezpieczyli 
11 gramów marihuany. Miesz-
kaniec pow. łęczyckiego został 
zatrzymany, a zaraz po tym 
śledczy sprawdzili kolejne miej-
sce, gdzie mogą być narkotyki. 
Przeszukując pomieszczenia 

należące do 33 – letniej kobiety 
w ręce kryminalnych wpadło 
12 dilerek konopi indyjskich, o 
łącznej wadze ponad 13 gramów 
i 7 z zawartością amfetaminy, 
w których razem było ponad 
6 gramów. W rezultacie poli-
cjanci tego dnia zabezpieczyli 
ponad 30 gramów narkotyków 
i przedstawili zarzuty ich po-
siadania dwóm osobom. Takie 
przestępstwo zgodnie z ustawą 
o przeciwdziałaniu narkomani 
zagrożone jest karą do 3 lat 

Ponad 30 gramów narkotyków

Nowy 
Tygodnik 
Regionalny
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Szybka pożyczka na „ekstra wyda-
tek” bez formalności, bez dochodu i 
bez weryfikacji to popularne slogany 
wielu instytucji pozabankowych. 
Okazuje się, że to ma wyprowadzić 
z kłopotów, może stać się dopiero 
zaczątkiem problemów, czego do-
świadczyło już  na własnej skórze 
kilku mieszkańców naszej gminy. 

Włożone za wycieraczkę samocho-
du, do skrzynki pocztowej czy powi-
eszone na słupie, nie mówiąc o reklamie 
radiowo - telewizyjnej, tzw. chwilówki 
kuszą i nęcą szybką gotówką, niskim 
oprocentowaniem i równie niskimi 
ratami.  Zaletą jest łatwa dostępność i 
szybkość realizacji; wystarczy okazać 
dowód osobisty, wypełnić stosowny 
formularz i zadeklarować dochody. 
Proste, prawda? 

Rozwiązanie może być dobre je-
dynie w przypadku, gdy chodzi o 
nieprzewidziany wydatek związany 
z dobrem luksusowym, np. zakupem 
popsutej nagle pralki, telewizora, wiz-
ytą u dentysty i jedynie wtedy jesteśmy 
pewni naszej wypłacalności, a także 
gdy przeczytamy umowę od deski 
do deski i znamy dokładnie całkowity 
koszt kredytu.   

 Problem pojawia się, gdy pożyczka 
związana jest z opłatami za rachun-
ki, czynsz, lekarstwa, wyżywienie, 
czyli innymi słowy tzw. życie, gdy w 
grę wchodzą podstawowe zakupy 
związane z utrzymaniem się, wzięcie 
kredytu może prowadzi

 do spirali zadłużenia. By spłacić 
jedną pożyczkę, klient bierze kole-
jną, wyższą. Rośnie zadłużenie, a 
miesięczne dochody nie. W takim 
wypadku „chwilówka” jest jak kotwica 
ciągnąca w otchłań długów. 

Ponadto, niezwykle ważne jest, aby 
poznać całkowitą kwotę, którą po 
umownym czasie przyjdzie nam odd-
ać. Niskie oprocentowanie wcale nie 
decyduje o tanim kredycie. Pozostałe 

opłaty, takie jak: prowizje, dodatkowe 
opłaty, ubezpieczenie często generują 
bardzo wysokie koszty. Dajmy na to 
tzw. „obsługa domowa” (choć firma 
znajduje się kilkaset metrów dalej), 
wysłanie sms-a lub listu z ponagleniem 
może generować koszty, które są hor-
rendalnie zawyżone i niewspółmierne 
do rzeczywiście poniesionych przez 
firmę. Nie czytając dokładnie umowy, 
w której będzie szczegółowo wypunk-
towanie, co wpływa na ostateczną 
kwotę kredytu, tak naprawdę nie 
wiemy, na co się godzimy. W momencie 
podpisania umowy, klient ogranicza 
się często jedynie do umieszczenia 
podpisu tam, gdzie doradca wskaże 
palcem. Tym samy musi mieć świado-
mość, że podpisuje weksel in blanco. 
Pominięcie choćby jednego szczegółu 
może być opłakane w skutkach i 
sprawić, że zamiast wyjść z kryzysowej 
sytuacji, zawiążemy sobie nieświadom-
ie pętlę na szyi.

Ze względu na politykę prywatności 
i ochronę danych osobistych nie po-
dajemy nazwisk, ani nie przybliżamy 
historii, by nie wzbudzać zbędnych 
skojarzeń. Nie zmienia to jednak faktu, 
że problem istnieje również na terenie 
naszej gminy. 

Jak mówi burmistrz Józef 
Kaczmarek, w kilku przypadkach 
został poproszony o pomoc, gdyż 
mieszkańcy nie są już w stanie sobie po-
radzić z rosnącym długiem.  Zdarzyło 
się np. że ktoś pożyczył np. 1000 zł, 
do tej pory spłacił już kilkanaście 
tysięcy i wciąż ma dług do spłacenia. 
Czasem człowiekiem kieruje poczucie 
wstydu i dlatego woli udać się do 
parabanku niż  np. po zapomogę. To 
bardzo błędne myślenie. Jeśli ktoś ma 
naprawdę trudną sytuację, warto udać 
się do MGOPS-u, spróbować uzyskać 
choćby jednorazową zapomogę, która 
w wielu przypadkach okazuje się już 
być pomocną. 

Również banki podkreślają, że 
odmowa udzielenia kredytu nie świ-
adczy o złych intencjach instytucji, 
a raczej jest formą zabezpieczenia 
przed wpędzeniem klientów jeszcze 
w większe długi. 

Oczywiście, gdy sypie się budżet 
domowy, klient nie myśli o intencjach 
banku, tylko stara się zaradzić sytu-
acji. Zakup węgla, niespodziewany 
wydatek sprawia, że o spłacie raty 
nie ma mowy i zaczynają się kłopoty. 
Do drzwi puka windykator, otrzy-
mujemy ponaglenia, za które trzeba 
słono płacić. Spłata przedłuża się, a 
dług rośnie. 

Warto też zauważyć, że część działań 
windykatorów, choć nie jest to regułą, 
może być bezprawna.  Nachodzenie, 
zastraszanie, oklejanie drzwi może 
kwalifikować się pod przestępstwo. 
Windykator to nie komornik i bez 
prawomocnego wyroku sądu nie ma 
prawa wejść na teren posesji i zająć 
nasze dobra. 

Wobec powyższego, decyzję o 
zaciągnięciu tego typu pożyczki war-
to dogłębnie przemyśleć. Pożyczki w 
parabankach mają cały szereg zalet, ale 
pod warunkiem, że korzysta się z nich 
we właściwy i przemyślany sposób. 

Poniżej podajemy kilka możliwości, 
gdy problem zaistnieje i potrzebujemy 
pomocy:

- powiatowy / wojewódzki rzecznik 
praw konsumenta

- strona internetowa http://www.
zanim-podpiszesz.pl

- Komisja Nadzoru Finansowego 
(www.knf.gov.pl)

Rzecz jasna, dług pozostaje długiem, 
ale podane instytucje podpowiedzą 
nam , na co zwrócić uwagę przed 
podpisaniem umowy, wskażą nam 
przykładowe sytuacje  i podpowiedzą, 
jakie rozwiązania zastosować, gdy już 
będziemy mieli problem.

Agnieszka Owczarek

Znamy już oficjalny termin kon-
certu organizowanego wspólnie z 
Radiem ZET! W sobotę, 21 wrze-
śnia 2019, na scenie w Uniejowie 

specjalnie dla wszystkich fanów 
pojawią się następujący artyści: 
Lady Pank, Kult, Krzysztof Cu-
gowski, MrPollack, Baila&Goza.

Radio ZET w połowie lipca 
wystartowało z letnimi kon-
certami „Siła Muzyku Radia 
ZET”. Pierwszy odbył się w 
Siemiatyczach, natomiast na 
kolejny zapraszamy do nas, do 
Uniejowa. Wielkie wydarzenie 
muzyczne zostanie zorgani-
zowane jako część hucznego 
otwarcia największego centrum 
konferencyjno-hotelowego w 
Uniejowie, Aparthotelu Termy 
Uniejów, którego budowa wła-
śnie zmierza ku końcowi.

W początkowych zapowiedziach, 
podczas koncertu miał wystąpić 
również Muniek Staszczyk, ale 
podczas pobytu w Londynie arty-
sta trafił do szpitala. Jego życiu nie 
zagraża niebezpieczeństwo. Jednak 
z uwagi na stan zdrowia najbliższe 
koncerty Muńka Staszczyka zostały 
odwołane. 

Stowarzyszenie Historyczno – 
Kulturalne „Dworzanie” złożyło 
wniosek o przyznanie grantu na 
realizację projektu pn. „Zakup 
strojów, elementów uzbroje-
nia i wyposażenia obozowiska 
średniowiecznego” ze środków 
Europejskiego Funduszu Rolne-
go na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich. 

Operacja była realizowana od mar-
ca do końca lipca 2019 r. Całkowita 
wartość projektu wyniosła 47 788,33 
zł. Grant uzyskał 100% dofinansowa-
nie w ramach projektu grantowego 
Lokalnej Grupy Działania „PRYM” 
współfinansowanego ze środków 
Unii Europejskiej w ramach działania 

„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w 
ramach inicjatywy Leader” Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020.

Dzięki realizacji grantu „Dworza-
nie” wzbogacili się o nowe stroje, 
wyposażone w wiele akcesoriów, 
jak: guziczki, paski, podwiązki, nowe 
elementy uzbrojenia – zbroje, czepce; 
wyposażenie obozowiska średnio-
wiecznego, jak: stoły, ławy czy stołki, 
palenisko.

Dzięki pozyskanym środkom sto-
warzyszenie pozyskało właściwe za-
plecze, które pozwoli dalej prowadzić 
działalność, kultywować tradycje, 
szerzyć historię, by uchronić ją od 
zapomnienia.

Koncert “siła Muzyki radia zeT” 

Wszyscy, którzy przybędą na wy-
darzenie będą mieli też szansę spo-
tkać prezenterów Radia ZET, którzy 
poprowadzą koncert. Nie zabraknie 
oczywiście konkursów z nagro-
dami! Natomiast, dla nieobecnych 
podczas koncertu w Uniejowie, 
przygotowane zostaną specjalne 

relacje, które będzie można usłyszeć 
w Radiu ZET. Dodatkowo to, co bę-
dzie działo się podczas koncertów, 
można będzie śledzić od kulis w 
mediach społecznościowych stacji 
radiowej oraz „Term Uniejów” - na 
Facebooku oraz Instagramie.

Maciej Bartosiak

Przyznano grant dla „Dworzan” 
na nowy sprzęt i stroje Chwilówki  - ostatnia deska 

ratunku czy gwóźdź do trumny?
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Gm. Poddębice 

Poddębice

Poddębice

Gm. Zadzim

Pomysł młode-
go mężczyzny 

wywołuje ciarki na plecach. Zapla-
nował samobójstwo i tylko cudem 
uniknął śmierci. 24-latek celowo 
uderzył samochodem w przydrożne 
drzewo. Dlaczego chciał się zabić?

W południe we wsi Antonina doszło 
do dramatycznego wypadku. Kierow-
ca peugeota 206 z premedytacją wje-
chał w drzewo. Samochód dachował. 

- Kierowca z Turku został w po-
jeździe zakleszczony. Przy pomocy 
specjalistycznego sprzętu musieliśmy 
24-latka uwolnić z auta. Poszkodowany 
był przytomny. W rozmowie z dowód-
cą akcji przyznał, że chciał się zabić – 
mówi mł. bryg. Wiesław Grzybowski, 
rzecznik KP PSP w Poddębicach. - Nie 
ukrywam, że nie przypominam so-
bie, abym kiedykolwiek spotkał się z 
podobną sytuacją. To szokujące. Nie 
wiadomo, jaki był powód tej decyzji. 
Być może zawód miłosny. 

24-latek został przewieziony do 

Wakacyjna aura 
sprzyja termomo-

dernizacji hali sportowej przy szko-
le podstawowej w Poddębicach. 
Koszt inwestycji realizowanej przez 
gminny samorząd sięga  2,8 mln zł. 
Przedsięwzięcie jest dofinansowane 
ze środków Urzędu Marszałkowskie-
go województwa łódzkiego. 

- Przeprowadziliśmy większą część 
prac.  Wykonana została modernizacja 
instalacji centralnego ogrzewania, wy-
mieniono stolarkę okienną i drzwiową, 
ocieplono ściany zewnętrzne. Zostało 
nam jeszcze ocieplenie dachu wraz z 
wymianą jego poszycia – informuje 
burmistrz Piotr Sęczkowski. 

Zadanie przy hali na ul. Polnej 
realizowane w formule „zaprojektuj 
i wybuduj” ma być zakończone w 
listopadzie br. 

Przypomnijmy, że kilka miesięcy 
przed termomodernizacją do hali zo-
stało wykonane geotermalne przyłącze 
ciepłownicze i była to bardzo dobra 
decyzja, bo w pomieszczeniu zrobiło się 
zdecydowanie cieplej. Gmina na tym 
nie poprzestała i chcąc, by uczniowie 
korzystający z obiektu mieli jeszcze 
lepsze warunki, rozpoczęła prace ter-
momodernizacyjne.

- Czas pokazuje, że zamiana sie-
dziby szkół w mieście była słuszna. 
Patrząc na wiele samorządów, które 

Ponad 5 tysięcy 
litrów mleka wy-

lało się z cysterny, która przewró-
ciła się na drogę w miejscowości 
Wierzchy. Kierowca, pracujący dla 
OSM w Łowiczu, jechał do Kutna. 
Według wstępnych ustaleń nie 
dostosował prędkości do warun-
ków panujących na drodze. W 
zdarzeniu nikt nie ucierpiał. 

(ps)
Obniżony z powo-
du suszy poziom 

Warty obnażył w jak dużym 
stopniu zanieczyszczona różnymi 
śmieciami jest rzeka. 

- Aż żal na to patrzeć – mówi 
Wiktor Kuster, który swoimi od-
czuciami podzielił się z gazetą. 
- Pamiętam czasy, gdy o Wartę 
dbano. Pogłębiane było koryto rze-
ki, wybierano nieczystości. A teraz 
wygląda to bardzo niekorzystnie. 

W związku z wygaśnięciem gimnazjum 
nastąpiło rozwiązanie stosunku pracy 
ze wszystkimi nauczycielami. Dla 10 
nauczycieli w roku szkolnym 2018/2019 
Gimnazjum w Poddębicach było pod-
stawowym miejscem pracy. Pozostała 
kadra miała część etatu. Z posiadanych 
informacji wynika, że prawie wszyscy 
nauczyciele znajdą zatrudnienie w 
innych placówkach, bądź przejdą na 
emeryturę. 

Remont zbliża się do końca

borykają się z problemem pomiesz-
czenia uczniów i organizują zajęcia 
w „trybie zmianowym”, widać, 
że poddębiccy radni powiatowi i 
gminni postąpili prawidłowo. Dla 
nas dzieci są tak samo ważne, nieza-
leżnie od tego, czy chodzą do liceum 
czy do szkoły podstawowej – dodaje 
burmistrz Poddębic.

Mleko na drodze

Zwolnieni 
nauczyciele. 

Co dalej?

BędZie dochodZenie 
ws. moBBingU?

Informowaliśmy niedawno na 
łamach „Reportera” o skargach 
pracowników jednego z zakła-
dów na terenie powiatu poddę-
bickiego. W internecie opisana 
została akcja przeciwko firmie 
związana ze zbieraniem podpi-
sów dot. rzekomego mobbingu. 
O sprawie poinformowaliśmy 
centralę. 

„Pragnę zapewnić, iż wszelkie 
tego typu informacje traktujemy 
bardzo poważnie. Nasza firma 

od dawna posiada wdrożone 
skuteczne procedury zgłaszania 
ewentualnych naruszeń praw 
pracowniczych, z których można 
korzystać również w sposób ano-
nimowy. Każde zgłoszenie pod-
lega drobiazgowemu sprawdze-
niu, a wobec ew. udowodnionych 
naruszeń Kodeksu Postępowania 
w firmie wyciągane są daleko 
idące konsekwencje” - czytamy 
w odpowiedzi jednego z człon-
ków zarządu. 

RZeKa PeŁna śmieci

W. Kuster spogląda na 
zanieczyszczoną różnymi 
śmieciami rzekę 

Na dnie leżą jakieś blachy, deski, 
opony. Pełno jest również kamieni. 

Pan Wiktor jest miłośnikiem 
wędkowania. Już niejednokrotnie 
myślał nad łowieniem w Warcie 
płynącej przez miasto.

- Zniechęca mnie jednak ten 
widok. Szkoda, że ludzie odpowie-
dzialni za taki stan rzeczy nic nie 
robią. To wstyd – usłyszeliśmy. 

(ps)

24-latek chciał się zabić

szpitala. Jego życiu nie zagraża niebez-
pieczeństwo. Z pewnością z młodym 
człowiekiem będzie musiał porozma-
wiać psychiatra lub psycholog.

Wstrząsające są statystyki dotyczące 
prób samobójczych. Wynika z nich, 
że na świecie co trzy sekundy ktoś pró-
buje odebrać sobie życie, a co 40 sekund 

ktoś naprawdę umiera. Samobójstwa 
znajdują się na trzecim miejscu wśród 
przyczyn zgonów osób między 15. a 
34. rokiem życia i na drugim wśród 
dzieci i młodzieży. W Polsce każdego 
roku odnotowuje się kilka tysięcy prób 
samobójczych. 

(ps)

Poddębice Jedna z naszych czy-
telniczek wyraziła 

negatywną opinię o miejskim par-
ku. Mówiła m.in. o dewastacjach, 
zanieczyszczonych ławkach, godzi-
nach otwarcia parku, monitoringu, 
sposobie zarządzania parkiem. Na 
krytykę odpowiedziała Magdalena 
Binder, dyrektor Poddębickiego 
Domu Kultury i Sportu.

„Urządzenia parkowe są syste-
matycznie naprawiane w ramach 
napraw gwarancyjnych – czytamy 
w przesłanej informacji.

„W okresie letnim park otwarty 
jest przez 12 godzin, siedem dni w 
tygodniu. Pracownicy parku wy-
konują prace związane z bieżącym 
utrzymaniem tego obiektu, tj. sprzą-
tanie, koszenie, pielenie, przycinanie 
żywopłotów i krzewów, bieżące 
naprawy usterek w pałacu i Pijalni 
Wód Termalnych, itp. Liczba zatrud-
nionych pracowników i zakres prac 
powoduje, że ławki parkowe są sys-
tematycznie czyszczone, co kilka dni. 
Pijalnia Wód Termalnych czynna jest 
w środy, czwartki i piątki w godzi-
nach 12-17, zaś w soboty i niedziele w 
godzinach 10-18. W czasie jej otwarcia 
dyżuruje w niej jedna osoba. Trudno 
się odnieść do stwierdzenia „osoby 
zwiedzające Pijalnię Wód są zdane na 
siebie” – nie wiem jakie są oczekiwa-
nia w stosunku do tego pracownika. 
Wnętrze Pijalni stanowi nawa zboru 
ewangelickiego, która jest doskonale 
widoczna po wejściu do jego wnętrza, 
bez potrzeby wchodzenia na górę. 
Dodatkowo przy wejściu do obiektu 
Pijalni i przy kranach czerpalnych 
umieszczono tablice z opisem histo-
rii obiektu i charakterystyką wody 

termalnej. W poddębickim pałacu 
mieści się Dom Kultury. Pracownicy 
tej instytucji udostępniają obiekt dla 
zainteresowanych zwiedzających w 
godzinach pracy sekretariatu, tj. od 
poniedziałku do piątku, od 9 do 17.  
Odwiedzający, po zgłoszeniu mogą 
obejrzeć pałacowe wnętrza, o ile w 
tym czasie nie odbywają się w nich 
zajęcia Domu Kultury. Park – Ogród 
Zmysłów zamykany jest na noc, aby 
zminimalizować jego dewastację. 
Wielu mieszkańców pamięta jeszcze 
zniszczenia: zieleni parkowej, obiektu 
pałacu, obecnej Pijalni Wód Termal-
nych, ławek, koszy z czasów, kiedy 
obiekt udostępniany był przez całą 
dobę. Wymienić można  wiele zabyt-
kowych parków (taki status posiada 
park w Poddębicach), które zamykane 
są w godzinach nocnych. Monitoring 
w parku jest sprawny. Ogród Zmy-
słów w Poddębicach czynny jest od 
maja do końca października w godz. 
10 – 22. Ze względów bezpieczeństwa 
osób przebywających w parku, zgod-
nie z zapisem Regulaminu korzy-
stania z Parku Miejskiego – Ogrodu 
Zmysłów w Poddębicach (tablice 
zawierające jego treść ustawione są 
przy wszystkich bramach i przy 
parkingu na terenie parku) „w przy-
padku pogarszających się warunków 
klimatycznych (np. burzy, silnego, po-
rywistego wiatru, obfitych opadów) 
należy niezwłocznie opuścić teren 
parku”. Zadaniem pracownika jest 
w takich przypadkach jak najszybsze 
zamknięcie obiektu, aby na jego teren 
nie wchodzili odwiedzający oraz 
poinformowanie przebywających 
o konieczności opuszczenia terenu 
parku”. 

Odpowiedź dyrektor na krytykę 
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Rozwiązanie krzyżówki z numeru 347: Kto nie ma, nie traci.
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Oryginalne potrawy i porady kulinarne

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

* * *
* - Panie doktorze, co mam zrobić? Co 
roku rodzi mi się nowe dziecko! 
- Przez dwa lata nie śpij z mężem. 
- Próbowałam. Nie pomaga! 

* * *
* Tonie statek. Jakiś facet, roztrącając pozostałych, prze-
pycha się do szalupy. 
- Niech pan poczeka, na statku zostały jeszcze kobiety! - 
zatrzymuje go marynarz. 
- Panie, daj mi pan spokój, nie mam teraz głowy do 
seksu! 

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

* * * 
* W samochodzie zostawiono psa, by przez noc pilnował 
auta przed kradzieżą. Rano w samochodzie nie ma kół, a 
za wycieraczką karteczka: “Nie krzyczcie na psa, szczekał 
cały czas”. 

* * *
* Mąż niespodziewanie wraca do domu. Żona otwiera 
okno i mówi do kochanka: 
- Skacz! 
- Coś ty, przecież to trzynaste piętro! 
- Skacz, nie czas na przesądy... 

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

KREMOWA ZUPA Z KUREK
Składniki:
porcja rosołowa - 500 g
Rosół z kury - 2 szt.
świeże kurki - 200 g
średniej wielkości ziemniaki - 4 szt.
pietruszka -1 szt.
cebula -1 szt.
ciemne piwo - 100 ml
majeranek -1 łyżka
ziele angielskie - 4 ziarna
pieprz czarny - 5 ziaren
śmietana 22% - 0,5 szklanki
pęczek szczypioru - 1 szt. seler
Etapy przygotowania:
Ugotuj bulion z porcji rosołowej, 
przypraw oraz warzyw. Następnie 
odcedź go. Obierz ziemniaki, pokrój 
je w kostkę i dodaj do odcedzonego 
bulionu. Umyj kurki, po czym dodaj 

je do wywaru wraz z kostkami rosoło-
wymi Knorr oraz majerankiem. Gotuj 
całość do momentu, gdy ziemniaki 
będą miękkie. Dolej do zupy piwo oraz 
śmietanę i mocno ją podgrzej. Podawaj 
porcje zupy, na talerzach, udekorowaną 
siekanym szczypiorkiem.

KABACZKI Z POMIDORAMI
Składniki:
małe kabaczki - 500 g
Fix do potraw chińskich -1 opak.
pomidory - 3 szt.
cebule - 2 szt.
ząbek czosnku - 4 szt.
masło- 175 g
posiekana mięta - 1 łyżeczka
kolendra mielona - 2 łyżeczki
garam masala - 0,5 łyżeczek
kurkuma - 0,5 łyżeczek
pieprz czarny - 1 szczypta
woda - 800 ml 
Etapy przygotowania:
Jedną cebulę pokrój w plastry i pod-
smaż na maśle w rondlu. Drugą ce-
bulę posiekaj i rozgotuj w wodzie (500 
mililitrów) z posiekanym czosnkiem, 
kolendrą. Zmieszaj masę z podsmażoną 
cebulą i gotuj przez 5 minut na średnim 
ogniu. Kabaczki dokładnie umyj, odetnij 

ich ogonki i pokrój w plastry o grubości 
1,5 centymetra. Kabaczki dodaj do sosu 
i ostrożnie wymieszaj, by ich nie poła-
mać. Gotuj pod przykryciem przez 20 
minut. Sparz pomidory, obierz ze skórki 
i pokrój w plastry. Pomidory dodaj do 
kabaczków i wsyp garam masalę, po 
czym ostrożnie wymieszaj.
Rozmieszaj Fix do potraw chińskich  z 
300 mililitrami wody. Następnie dodaj 
do warzyw i duś jeszcze przez 15 minut. 
Podawaj posypane posiekaną, świeżą 
miętą.

BUŁECZKI ZE śLIWKAMI
Składniki:
na ciasto:
mąka pszenna - 500 g
margaryna - 80 g
cukier - 150 g
drożdże - 30 g
średnie jajka - 3 szt.

mleko - 150 ml
mąka do podsypania
na kruszonkę:
kostka margaryny - 50 g
cukier - 50 g
mąka pszenna - 50 g
dodatkowo:
żółtko - 1 szt.
mleko
2 łyżki
drobne śliwki (świeże, mrożone lub z 
kompotu) - 30 szt. 
Etapy przygotowania:
Do letniego mleka dodaj pokruszone 
drożdże i 2 łyżki cukru. Gdy cukier się 
rozpuści dodaj 2 łyżki mąki i wymieszaj. 
Odstaw w ciepłe miejsce do wyro-
śnięcia. Margarynę roztop i przestudź. 
Jajka utrzyj z pozostałym cukrem, dodaj 
wyrośnięty zaczyn i mąkę, wszystko 
razem wymieszaj. Na koniec dodaj roz-
topioną margarynę i wyrabiaj ciasto do 
momentu, aż stanie się gładkie i lśniące. 
Przykryj ściereczką i odstaw w ciepłe 
miejsce, aż podwoi objętość (około 
godziny). Wyrośnięte ciasto jeszcze raz 
zagnieć, aby je odgazować i rozwałkuj 
na podsypanym mąką stole na placek 
grubości około 1 cm. Z ciasta wytnij 
kółka o średnicy około 10 cm, lekko 

rozciągnij i ułóż je na płaskiej blaszce 
wyłożonej papierem do pieczenia. 
Na środku każdej bułeczki zrób lekkie 
wgłębienie i ułóż w nim połówki śliwek 
skórką do dołu. Całość przykryj lnianą 
ściereczką i odstaw na 15 minut by 
bułeczki podrosły. W misce wymie-
szaj mikserem wszystkie składniki 
kruszonki. Następnie zagnieć ją lekko 
w dłoniach. Żółtko roztrzep z mlekiem.
Wyrośnięte bułeczki posmaruj żółt-
kiem i posyp kruszonką. Wstaw do 
nagrzanego do 170 °C piekarnika i 
piecz około 20 minut.
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Już dwudziesty pierwszy raz na łęczycki zamek zjechali najznakomitsi rycerze z Polski i ze świata. W tym 
roku po raz pierwszy królewski gród odwiedzili goście z Japonii – samuraje. Licznie zebrani zwolennicy 
rycerskiego rzemiosła mogli podziwiać popisy na koniach -  zawody łucznicze, konne pokazy kaskaderskie 
i wiele innych konkurencji rycerskich. Dużym powodzeniem, szczególnie najmłodszych, cieszył się mistrz 
alchemii i sztuki tajemnej oraz pokazy ptaków drapieżnych. Na podgrodziu rozstawiono średniowieczne 
kramy i warsztaty rzemieślnicze. Do Łęczycy przyjechali: garncarz, kowal, astronom, kupiec, mincerz, 
pracownia papieru czerpanego i szkła. Cały weekend pełen był średniowiecznych atrakcji.

Turniej na zamku w Łęczycy
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UM wystąpił ponad 
2 miesiące temu z 

wnioskiem do starostwa w Zgie-
rzu o zwiększenie o 50 procent 
dotacji na utrzymanie dróg w 
tym roku. 

„Ponieważ ceny robót (koszty 
materiałów i usług) związanych 
z utrzymaniem dróg znacząco 
wzrosły, a dotacja pozostała na 
niezmienionym poziomie, środki w 
budżecie miasta na ten cel zostały 
już wyczerpane (na m.in. cząstkowe 
remonty dróg, zimowe utrzymanie 
dróg, przycinkę drzew w pasach 
drogi). Jeśli powiat przekaże dodat-
kowe środki, pasy na przejściach 
dla pieszych zostaną odmalowane 
w pierwszej kolejności na głównych 
ciągach komunikacyjnych, przy 
przystankach oraz przy szkołach, 
przedszkolach i innych obiektach 
użyteczności publicznej. Należy 

Urząd miasta otrzymał 
pismo od lokatorów 

jednego z bloków przy ul. Lotniczej 
w sprawie wybudowania na osiedlu 
parkingu. Brak miejsc parkingowych 
stał się szczególnie dotkliwy po 
inwestycji właścicieli miejscowego 
marketu, którzy postawili myjnię 
samochodową w miejscu w którym 
kiedyś można była zaparkować. O 
sprawie zostały też poinformowane 
władze spółdzielni mieszkaniowej.

- Potwierdzam, że rozpoczęliśmy 
rozmowy z urzędem w związku z pe-
tycją mieszkańców – mówi Piotr Pięt-
ka, prezes spółdzielni mieszkaniowej. 
- Prywatna inwestycja rzeczywiście 
sprawiła, że niektórzy zmotoryzowani 
lokatorzy mają teraz kłopot ze znale-
zieniem miejsca parkingowego. Nie 
chciałbym w tym momencie określać 
dokładnej lokalizacji nowego parkingu 
i podawać jakikolwiek termin budowy. 

Prezes spółdzielni zdaje sobie spra-
wę, że budowa parkingu na osiedlu 
nie jest prostą kwestią. Trzeba by 

znaleźć odpowiednie  miejsce na taką 
inwestycję. Najprawdopodobniej w 
grę wchodzą tereny zielone położone 

między blokami. Z pewnością wycięcie 
drzew i zabetonowanie kolejnego placu 
nie spotka się ze zrozumieniem części 
lokatorów. 

- Niewystarczająca liczba miejsc 
parkingowych, to problem nie tylko 
Ozorkowa. Choć muszę podkreślić, 

że na osiedlach budowane są kolej-
ne parkingi. Teraz jednak są takie 
czasy, że w rodzinie jest nieraz po 
kilka aut. Dlatego tak trudno sprostać 
oczekiwaniom zmotoryzowanych 
mieszkańców – dodaje szef SM w 
Ozorkowie. 

Urząd miasta odpowiedział miesz-
kańcom na petycję w sprawie utwo-
rzenia miejsc postojowych przy ul. 
Lotniczej. 

„Działka ta należy do Spółdzielni 
Mieszkaniowej i gruntem tym dyspo-
nuje SM, o czym zostali poinformowa-
ni na piśmie autorzy petycji” - czytamy 
w informacji przesłanej redakcji przez 
magistrat. 

Jak widać, wybudowanie myjni 
wprowadziło spore zamieszanie na 
osiedlu. O negatywnym nastawieniu 
mieszkańców pisaliśmy już w „Repor-
terze”. Krytyczne uwagi płynęły od dy-
rekcji pobliskiego przedszkola a także 
rodziców dzieci. Obawy związane były 

Pieniądze się skończyły

też zaznaczyć, że nie tylko Ozor-
ków ma niewystarczające środki 
na utrzymanie dróg; analogiczna 
sytuacja ma miejsce w Zgierzu – w 
tym przypadku powiat podjął de-
cyzję o przekazanie dodatkowych 
środków dla Zgierza. UM czeka na 
odpowiedź starostwa w tej spra-
wie” - informuje urząd miasta w 
Ozorkowie.

(stop)

MieszKańcy NaPisali PeTycję!

Pomimo nowych parkingów, na osiedlu brakuje miejsc postojowych 

Na razie nie wiadomo, w którym miejscu powstać by miał nowy parking 

Myjnia wywołała spore zamieszanie przy ul. Lotniczej

głównie z detergentami, które podczas 
pracy myjni mogłyby przedostawać się 
na teren przedszkola. 

O napięciu na osiedlu poinformo-
waliśmy wówczas właścicieli marketu, 
którzy wybudowali myjnię. Ci nie kryli 
zaskoczenia z powodu krytycznych 

uwag. Argumentowali, że myjnia nie 
powinna nikomu przeszkadzać, a in-
westycja została zrealizowana zgodnie 
z przepisami. 

Niestety, przy Lotniczej wciąż jest 
nerwowo. 

(stop)
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Dlaczego przy ul. Ko-
ścielnej został wyre-

montowany tylko jeden ciąg chod-
nika?

- W sierpniu zakończono budo-
wę chodnika z kostki brukowej po 
południowej stronie ul. Kościelnej. 
Przy okazji, na zlecenie wspólnoty 
mieszkaniowej, z tej samej kostki uło-
żono wejścia do klatek schodowych 
bloku przy ul. Kościelnej. Chodnik po 
północnej stronie ulicy także zostanie 
wyremontowany, jednak dopiero 
po wycince kilku drzew – informuje 
Izabela Dobrynin, rzecznik urzędu 

Chwile grozy przeżyli 
goście weselni bawią-

cy się w jednej z miejscowych 
restauracji. W niedzielę nad ranem 
w budynku wybuchł pożar. 

Według wstępnych ustaleń, za-
iskrzyło w instalacji elektrycznej. 
Najpierw zaczęło topić się styro-
pianowe docieplenie wewnętrzne 
ściany. Szybko w pomieszczeniach 
pojawił się dym. Następnie ogień 
przedostał się na zewnętrzną cześć 
ściany restauracji. 

- Myślę, że już dwie, trzy godziny 
przed wybuchem ognia mógł od 
przegrzanych przewodów topić 

się styropian. Całe szczęście ściana 
tej restauracji jest betonowa a strop 
żelbetonowy. Nie doszło do rozprze-
strzenienia się ognia – mówi st. asp. 
Mariusz Stefański, dowódca akcji 
gaśniczej. 

Goście zdążyli opuścić restaurację 
jeszcze przed przyjazdem strażaków. 
Jednak kilka osób uskarżało się na 
duszności. Najbardziej ucierpiała 
młoda dziewczyna. 

- U 17-latki istniało niebezpieczeń-
stwo zatrucia tlenkiem węgla, dlatego 
na miejsce przyjechało pogotowie. 
Nasza akcja trwała godzinę i piętna-
ście minut. Spaleniu uległo prawie 

20 metrów kwadratowych ściany – 
dodaje M. Stefański. 

wesele z pożarem 

Od ekipy remontującej 
elewację dowiedzieliśmy 
się, że jeden z pracow-
ników restauracji gasił 
początkowe stadium 
pożaru. 

- Chwycił za gaśnicę i zanim przy-
jechali strażacy zdążył przytłumić 
pierwsze języki ognia – usłyszeliśmy. 
- Dobrze, że reakcja była taka szybka. 
Akurat do tej ściany przylega drew-
niana konstrukcja patio restauracji. 
Wszystko mogłoby się spalić.

Całe szczęście ogień nie rozprzestrzenił się na drewniane 
patio. Remont spalonej ściany przebiegł sprawnie

W internecie można przeczytać 
wpis przedstawicieli restauracji.

„Ogień nie poczynił żadnych 
szkód we wnętrzu budynku. Po-
nownie składamy podziękowania 
za sprawne i skuteczne działanie 
wszystkich służb. Podziękowania 
również dla naszych pracowników, 
którzy pierwsi ruszyli do akcji, za-
rządzili ewakuację z całego obiektu i 
zminimalizowali szkody przytomnie 
używając sprzętu gaśniczego”. 

(stop)

Remont (na razie) tylko w połowie

Miasto czeka na wydanie 
pozwolenia na wycinkę drzew

Chodnik z prawej strony ulicy 
(patrząc od strony pl. Jana Pawła II)  
został wyremontowany 

miasta w Ozorkowie. - Pozwolenie na 
wycinkę starostwo powiatowe wyda i 
przekaże do UM w Ozorkowie praw-
dopodobnie we wrześniu. Chodnik po 
stronie północnej jest wąski, a korzenie 
rosnących przy nim drzew „wypy-
chają” płyty chodnikowe i krawężnik, 
poza tym wrastają w napowietrzne 
przewody elektryczne, co uniemożli-
wia ich kształtowanie. Jedno z drzew 
na ul. Kościelnej przy placu JP II nie 
zostanie usunięte, ponieważ nie wrasta 
w przewody i jego usunięcie nie jest 
konieczne do przebudowy chodnika. 

(stop)

Kontrowersje na Łęczyckiej
Remont ul. Łęczyckiej 
ponownie wzbudza 
emocje. Nasi czytel-
nicy przysłali redakcji 
zdjęcia, które mają być 
dowodem źle prowa-
dzonych robót.

- Chodzi o studzien-
ki, które teraz zostały 
odkopane – mówi je-
den z mieszkańców. 
- Wyraźnie widać, jak 
dużo została podnie-
siona ul. Łęczycka 

względem naszych 
posesji. 
Co na to urząd?

„Przy przebudowie 
drogi jako pierwsze 
prowadzone są roboty 
ziemne przy budowie 
nowej drogi, następnie 
istniejąca infrastruktu-
ra teletechniczna jest 
regulowana do nowej 
nawierzchni” - czyta-
my w odpowiedzi. 

(stop)
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Gm. Parzęczew

Za większość foliówek w sklepach 
płacimy od 2018 r. Polacy, chcąc nie 
chcąc, przyzwyczaili się do tego. 
Teraz jednak będą musieli oswoić 
się z myślą, że zapłacą jeszcze wię-
cej, a jeśli jakiś sklep nie pobierał 
opłat za reklamówki, to z pewno-
ścią zacznie. Bezpłatne pozostaną 
jedynie tzw. zrywki na owoce i 
warzywa, które są na tyle cienkie, 
że i tak ciężko sobie wyobrazić, by 
ktoś chciał za ich pomocą prze-
nieść zakupy do domu. Wszystkie 
pozostałe foliówki wykonane z 

tworzyw sztucznych staną się 
płatne. A część tych, za które i tak 
trzeba było zapłacić – droższe. 
Ile zatem zapłacimy za foliówki, 
które do tej pory były darmowe? 
Co najmniej 20 groszy plus VAT. 
Ministerstwo tłumaczy, że opłata 
za torebki została wprowadzone 
(a obecnie: rozszerzona), by za-
chęcić konsumentów do bardziej 
ekologicznych rozwiązań. Trudno 
jednak oprzeć się wrażeniu, że tak 
naprawdę chodzi o zwiększenie 
wpływów do budżetu. 

Dwa wnioski Ozorkowa, złożone 
w kwietniu 2019 r. do Urzędu Wo-
jewódzkiego  w Łodzi, dotyczące 
dofinansowania przebudowy 
dróg z rządowego Funduszu 
Dróg Samorządowych, znalazły 

W Kowalewi-
cach odbyło 

się „święto Chleba”. Mieszkańcy 
sołectwa kultywując jeden z naj-
piękniejszych staropolskich oby-
czajów, świętowali uwieńczenie 
gospodarskiego trudu. 

Imprezę rozpoczął koncert na 
skrzypcach i gitarze. Wystąpił też 
zespół śpiewaczy z Kowalewic, któ-
ry po wielu latach wznowił swoją 
działalność. Na dorosłych i dzieci 
jak zawsze czekały liczne konkursy i 
atrakcje. Podczas imprezy każdy miał 
możliwość skosztowania prawdzi-
wego, swojskiego chleba. Najlepsze 
zostały wyróżnione dyplomami i 
nagrodami. Nie sposób było przejść 
obojętnie obok stoiska, które kusiło 
pysznymi domowymi wypiekami 
i świeżym chlebem ze smalcem. 
Każdy, kto przybył w sobotę do 

Kowalewic mógł delektować się swoj-
skimi specjałami przygotowanymi 
przez miejscowe gospodynie. Hitem 
części artystycznej był pokaz układu 
tanecznego „Jezioro łabędzie” w wy-
konaniu mieszkańców Kowalewic. 
Imprezę zakończyła dyskoteka pod 
gwiazdami. 
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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 30.08.2019 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 przetwarzanie 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 zgod-
nie 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

się na liście wniosków rekomen-
dowanych do dofinansowania. 
Dofinansowanie w wysokości do 
80 procent zostanie udzielone po 
zatwierdzeniu listy przez premie-
ra M. Morawieckiego.

- Ozorków może otrzymać dofi-
nansowanie w ramach przebudo-
wy ul. Konopnickiej i Orzeszkowej

oraz remontu ciągu ulic: Sty-
pułkowskiego – Żeromskiego – 
Traugutta od skrzyżowania z ul. 
Łęczycką do skrzyżowania z ul. 
Starzyńskiego (o długości ok. 1,34 
km), z uwzględnieniem niezbęd-
nej infrastruktury technicznej 
– informuje Izabela Dobrynin, 
rzecznik burmistrza Ozorkowa.

Zadanie stanowi integralną 
część etapu II projektu „Przebu-
dowa układu komunikacyjnego 

w Ozorkowie w celu zapewnie-
nia bezpośredniego połączenia 
ze strategicznymi centrami lo-
gistycznymi”. Projekt współfi-
nansowany jest ze środków Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Łódzkiego na lata 
2014-2020 i obejmuje m.in. reali-
zowaną obecnie przebudowę ul. 
Łęczyckiej. 

- To właśnie ul. Łęczycka sta-
nowi kluczową część połączenia 
przebudowywanych ulic z drogą 

krajową nr 1 – E75. Ulice Stypuł-
kowskiego, Żeromskiego oraz 
Traugutta również są elementem 
w/w projektu i stanowią inte-
gralną część planowanej przebu-
dowy układu komunikacyjnego 
Ozorkowa – dodaje I. Dobrynin.. 
- Ozorków zawarł z powiatem 
zgierskim porozumienie w spra-
wie przekazania miastu zarzą-
dzania drogami powiatowymi: ul. 
Traugutta oraz ul. Żeromskiego i 
ul. Stypułkowskiego, w szczegól-
ności w zakresie przebudowy tej 
drogi w ramach Funduszu Dróg 
Samorządowych na lata 2019-2028. 
Zgodnie z porozumieniem powiat 
zgierski udzieli miastu Ozorków 
dotacji w wysokości 50% wkładu 
własnego. Z

Jaki jest zakres prac? Zostaną 
zbudowane zjazdy do posesji, 
chodniki i ścieżka rowerowa, kra-
wężniki, kanalizacja deszczowa, 
przejścia dla pieszych, przepusty, 
nowa nawierzchnia jezdni.

I etapem ww. projektu była 
przebudowa Maszkowskiej, Po-
łudniowej z mostem i budowa 
dwóch rond.

(stop)

Władze Ozorkowa czekają 
na decyzję premiera 

święto chleBa

Od września opłaty za foliówki

Ozorków Na sesji nadzwyczajnej 
radni miejscy przyjęli 

uchwałę w sprawie zasad i realizacji 
Budżetu Obywatelskiego 2020. Jeśli 
uchwała zostanie zaaprobowana 
przez wojewodę łódzkiego, nabór 
wniosków do BO 2020 rozpocznie się 
we wrześniu. Zakończenie naboru 
projektów planowane jest na 10 
października 2019.

Do 28 sierpnia miasto złoży dwa 
wnioski o dofinansowanie z Fun-
duszu Dróg Samorządowych na lata 
2019 – 2028 przebudowy kolejnych 
dróg w mieście. Jeden wniosek do-
tyczy przebudowy ul. Zachodniej, 
drugi – przebudowy ul. Spokojnej, 
Konarskiego, Pogodnej. Na sesji 22.08. 
radni podjęli uchwalę w sprawie 
upoważnienia burmistrza Jacka So-
chy do złożenia obu wniosków. Jeśli 
dofinansowanie z budżetu państwa 
zostanie przyznane, zadania zostaną 
zrealizowane do 2022 r. W ramach 
przebudowy ww ulic powstaną nowe 
krawężniki, ciągi pieszo - rowerowe i 
zjazdy do posesji z kostki brukowej, 
wyremontowane zostaną miejsca 
postojowe, na jezdniach pojawi się 
nowa nawierzchnia.

(stop)

nadzwyczajna sesja 

Podczas niedawnej sesji radni 
rozmawiali o potrzebie remontu m.in. 
ul. Zachodniej 
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Kupon na bezpłatne ogłoszenie
Treść ogłoszenia:

 

Telefon:

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

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



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

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 wy-
najmie 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 – sprze-
dam. Maglownica domowa na korbę 
– sprzedam. Tel.: 500-336-322

Sprzedam spawarkę 220 x 380V oraz 
rower elektryczny 26”. Tel.: 502-851-180

Sprzedam kosiarkę elektryczną do 
trawy (nowa). Tel.: 790-388-867

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

Sprzedam ogródek działkowy w 
Ozorkowie na Adamówku. Tel.: 883-
282-514 lub 511-612-389

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

Sprzedam mieszkanie własnościowe 
M4 o pow. 60,67 mkw, parter w 
Ozorkowie lub zamienię na M3 wła-
snościowe 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

Kafle piecowe i kuchenne. Sprzedam 
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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ciekawie i na wesoło

skarb wróżki z Pompejów Pikantny sposób na łysienie najbardziej stroma ulica świata

Zaplątana

Naprawimy i jazda

No to spadaj

Gadu-gadu a 
dziecko leży

Kimchi, tradycyjne danie kuchni koreańskiej z fermentowa-
nych warzyw, zyskuje na świecie coraz większą popular-
ność jako probiotyk. Okazuje się jednak, że napój kimchi 
może znaleźć zupełnie inne zastosowanie - w leczeniu 
łysienia. Naukowcy z Dankook University w Korei Południo-
wej zebrali grupę 46 kobiet i mężczyzn. Ochotnicy mieli 
2 razy dziennie - przed śniadaniem i wieczorem - wypijać 
80 ml napoju Mogut (napoju na bazie kimchi i fermento-
wanej pasty sojowej cheonggukjang). Po miesiącu picia 
napoju u 63% pacjentów zaobserwowano wzrost zarówno 
liczby, jak i grubości włosów, a u 21,8%  i 4,3% ochotników 
stwierdzono poprawę. Koreańczycy sugerują, że wzrost 
liczby i grubości włosów to skutek zapoczątkowania fazy 
anagenowej (wzrostu włosa) w mieszkach włosowych w 
odpowiedzi na probiotyk.

Archeolodzy pracujący w Domu Ogrodów (Casa del 
Giardino) w Pompejach natrafili na pozostałości szkatułki, 
w której znajdowały się przedmioty kojarzone z magią, 
w tym talizmany. Mając to na uwadze, Massimo Osanna, 
dyrektor tutejszego parku archeologicznego, wspomniał o 
skarbie wróżki (wg niego, większość przedmiotów mogła 
należeć do kobiety). Drewno szkatułki dawno zbutwiało, 
zachowały się tylko zawiasy z brązu. W środku schowano 
kryształy, bursztyny i ametysty, kościane guziki, szklane 
paciorki (na jednym z nich widniał Dionizos), skarabeusze, 
lalki, dzwoneczki, a nawet maleńką czaszkę. Na znalezisko 
składają się dziesiątki amuletów, które miały przynosić 
szczęście i przedmioty pomagające odstraszyć złe moce/
pecha. W tym samym domu znaleziono także szczątki 10 
osób, w tym dzieci. Naukowcy chcą zbadać DNA, by ustalić 
ich związki pokrewieństwa.

Rekordowa ulica, która została uznana przez londyńskie-
go Guinnessa za najbardziej stromą na całym świecie 
ma nachylenie równe aż 37,45 procent! To bardzo dużo. 
Harlech, to niewielkie, senne miasteczko położone na 
wzgórzach północnej Walii, które może poszczycić się 
pięknym morzem, XIII-wiecznym zamkiem i wspaniałymi 
widokami. A od niedawna również rekordem Guinnessa. 
Pomiaru dokonano na podstawie najbardziej stromego 
odcinka (najwyższy gradient) na odcinku 10 m. Zmierzone 
nachylenie wynoszące 37,45% oznacza dla przeciętnego 
piechura lub zmotoryzowanego, że podróżując ulicą na 
każdy 1 m w górę (lub w dół), przypada 2,67 m przejechane 
poziomo. Do Księgi Rekordów Guinnessa ulicę zgłosił jeden 
z mieszkańców. Z jego relacji wynika, że zdał sobie sprawę, 
że ta ulica jest pretendentem do najbardziej stromej ulicy 
na świecie, kiedy jego samochód zjechał prosto w dół z 
zablokowanymi wszystkimi czterema oponami. 


