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Łęczyca

Łęczyca

Gm. Łęczyca

Wybory parlamentar-
ne odbędą się 13 paź-

dziernika. Kampania już się roz-
poczęła, co można zauważyć w 
przestrzeni publicznej. W mieście 
pojawia się coraz więcej banerów 
przedstawiających kandydatów 
do Sejmu i Senatu. 

Nie trudno zauważyć, że politycy 
Prawa i Sprawiedliwości swój wize-

runek pokazują najchętniej. Niekiedy 
fotografują się z premierem Mate-
uszem Morawieckim, czasem z pre-
zesem PiS Jarosławem Kaczyńskim.

Na przeważającej większości 
banerów i plakatów wyborczych 
w Łęczycy są właśnie kandydaci 
z partii rządzącej. Czy aktywne 
plakatowanie miasta przełoży się 
na wynik wyborów?

Po s z uk iwan ia 
z a g i n i o n e g o , 

40-letniego mieszkańca gminy 
Łęczyca, które trwały od koń-
ca lipca, zostały zakończone. 
Sprawdził się najtragiczniejszy 
scenariusz. 

40-latek wyszedł z domu 30 
lipca, bez żadnych dokumentów i 
telefonu, ubrany jedynie w krótkie 

spodenki. Ślad po nim zaginął. 
W poszukiwania zaangażowane 
były służby z dwóch powiatów. 
Zarówno policjanci, jak i straża-
cy bezskutecznie przeszukiwali 
pobliskie łąki i lasy. Ostatecznie, 
po ponad miesiącu, ciało mężczy-
zny znaleziono na polu w gminie 
Wartkowice.

(zz)

Przy wielu ulicach w mie-
ście bez trudu można 

znaleźć wolny lokal handlowo-usłu-
gowy a czasem nawet cały budynek 
przeznaczony jest do wynajęcia i 
stoi pusty. Czy to świadczy o tym, 
że Łęczyca nie sprzyja prowadzeniu 
działalności gospodarczej? Niektóre 
mniejsze sklepy nie wytrzymują 
konkurencji marketów, których w 
mieście nie brakuje a właściciele lokali 
do wynajęcia czasem miesiącami nie 
mogą znaleźć najemców. 

Mieszkanka kamie-
nicy przy ulicy Po-

znańskiej 25 krytykuje stan 
podwórka. Uważa, że wygląda 
bardzo źle.

- Trawa nie jest skoszona, 
przez te krzaki trudno dojść do 
komórek. Poza tym, podwórko 
jest bardzo nierówne i można się 
przewrócić. Powinno zostać wy-
równane i uporządkowane. Czy 
miasto planuje przeprowadze-
nie jakichkolwiek prac? – pyta 
lokatorka. 

Jak przekazuje dyrektor jed-

Na remontowanym 
odcinku ulic Belwe-

derskiej i Lotniczej stara na-
wierzchnia została już sfrezowa-
na. Długo wyczekiwany remont 
cieszy mieszkańców.

Po zakończeniu inwestycji kie-
rowcy korzystać już będą z gładkiej 
jezdni zarówno na części ulicy 
Belwederskiej, jak i na wiadukcie 
kolejowym na ulicy Lotniczej. 
Skorzystają też piesi – poprawi 
się zarówno komfort jak i bezpie-
czeństwo korzystania z tego ciągu 
komunikacyjnego. O potrzebie 
remontu mówiło się od kilku lat. 

W najbliższym czasie kierowcy 
muszą liczyć się z utrudnieniami w 
ruchu. Remont ma wiele elementów. 

Muzeum w Łęczycy składa serdeczne 
podziękowania wszystkim sponsorom 

i darczyńcom XXI Międzynarodowego Turnieju 
Rycerskiego w Łęczycy, którego partnerem 

było Województwo Łódzkie, 
a w szczególności:

HURTAP S.A.
HTL – STRFA S.A.

PEC Łęczyca
PGKiM Łęczyca

A.Machudera Sp. z o.o.
WAG-POL Łęczyca

Przychodnia Lekarska PULS
NZOZ Medar
PMB MARKA

Restauracja Kargul
ANIMEX

Wizet Transport Sp. z o.o.
Rowex Group
PKS Łęczyca

Gmina Góra Św. Małgorzaty
Bank Spółdzielczy Ziemi Łęczyckiej 

Polfarmex S.A.
Zespół Placówek 

Edukacyjno – Wychowawczych
Piekarnia Wojtczak Antoni

Systemy Grzewcze 
Augustowski

Poszukiwania zakończone

Politycy PiS najaktywniejsi

Nawierzchnia już sfrezowana

Wśród najważniejszych wymienić 
można: wykonanie ciągu pieszo- 
rowerowego po stronie prawej, 
wykonanie chodników i opasek 
chodnikowych, wykonanie prze-
budowy zjazdów indywidualnych 
i publicznych w granicach pasa dro-
gowego, przebudowa nawierzchni 
ul. Belwederskiej, wykonanie ko-
ryta pod pobocza i uzupełnienie 
poboczy ziemnych, umocnienie 
zieleńców za pomocą betonowych 
płyt ażurowych, montaż barier i 
balustrad, montaż oznakowania 
pionowego i poziomego, montaż 
zestawu oświetleniowego przy pro-
jektowanym przejściu dla pieszych.

(zz)

Pytania z Poznańskiej

nostki budżetowej „Zieleń Miej-
ska” do końca września prace 
na ulicy Poznańskiej zostaną 

wykonane, zgodnie z harmono-
gramem koszenia. 

(zz)

Przybywa 
lokali do 

wynajęcia
Biegi w parku

W parku miejskim odbyły się mi-
strzostwa powiatu w drużynowych 
i indywidualnych biegach przełajo-
wych. Swoich sił w sportowych zma-
ganiach spróbowali uczniowie szkół 
z Łęczycy i powiatu łęczyckiego. 

W grupie dziecięcej wzięło udział 76 
zawodników. W Igrzyskach Młodzieży 
Szkolnej wystartowały 78 uczennic 
i uczniów ze szkół podstawowych z 

terenu powiatu, a w kategorii licealiada 
wystartowało łącznie 69 uczestników. 

Niezależnie od miejsca na podium, 
czy poza nim, wszyscy uczniowie bio-
rący udział w biegu, dobrze się bawili 
i dali z siebie wszystko. Z roku na rok 
mistrzostw powiatu w drużynowych i 
indywidualnych biegach przełajowych 
cieszą się coraz większą popularnością.

(mku)
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www.meblesiadaczka.pl

Tylko do 30 września

ODSETKI 0 zł!
 KUPUJESZ TERAZ A SPŁACASZ DOPIERO OD 2020 ROKU!

Salony Meblowe „SIADACZKA” Krystyna Siadaczka występujący w roli pośrednika kredytowego sporządza i zawiera umowy o kredyt 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 oraz udziela wyjaśnień
 dotyczących treści wymienionych dokumentów. Niniejsza propozycja nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Decyzja o przyznaniu i warunkach kredytu
 z uwzględnieniem oceny aktualnej sytuacji Klienta zostanie podjęta przez Bank. O szczegóły pytaj sprzedawcę lub sprawdź na www.santanderconsumer.pl
Dla propozycji kredytu na zakup towarów i usług z karencją w spłacie pierwszej raty do 3 miesięcy, oferowanego przez Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we 
Wrocławiu, wyliczenia na podstawie przykładu reprezentatywnego na dzień 14.05.2019 r. są następujące: cena towaru 2000 zł, stała stopa oprocentowania kredytu: 
0%, całkowity koszt kredytu: 130 zł obejmuje: prowizję: 130zł; Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) 9,33 %, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych 
kosztów): 2000 zł; czas obowiązywania umowy: 13 miesięcy; całkowita kwota do zapłaty: 2130 zł; wysokość 10 miesięcznych równych rat 213 zł. Propozycja kredytu 
obowiązuje dla umów zawartych w terminie od dnia 09.09.2019 r. do dnia 30.09.2019 r. 
Niniejsza propozycja nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Decyzja o warunkach i przyznaniu kredytu na zakup towarów i usług z karencją w spłacie 
pierwszej raty, z uwzględnieniem oceny aktualnej sytuacji Klienta zostanie podjęta przez Bank. O szczegóły pytaj sprzedawcę lub sprawdź na www.santanderconsumer.pl

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!
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W parku miejskim 
odbył się piknik edu-

kacyjny „Łęczycka Eko-Liga”, 
który miał na celu podniesienie 
świadomości mieszkańców w za-
kresie postępowania z odpadami 
komunalnymi. Dzieci poprzez gry 
i zabawy uczyły są m.in. zasad 
segregacji śmieci.

Uczniowie łęczyckich placó-

wek oświatowych oraz zaintere-
sowani mieszkańcy mogli zagrać 
w interaktywne gry planszowe, 
spróbować swoich sił w zadaniach 
zręcznościowych, wypróbować stół 
multimedialny z aplikacjami ekolo-
gicznymi, zakręcić kołem fortuny 
oraz obejrzeć mobilną śmieciarkę. 
Oczywiście wszystkie atrakcje 
przygotowano w duchu ekologii.

Niektórzy mieszkańcy 
zwracają uwagę, że 

figura Matki Boskiej na placu T. 
Kościuszki powinna zostać po-
rządnie odrestaurowana. Jeden 
z mieszkańców był nawet w tej 
sprawie u proboszcza miejscowej 
parafii. Inicjatywa odnowienia 
figury musi jednak wyjść z urzę-
du miasta, bo Matka Boska stoi 
na terenie miejskim. O to, czy 
władze miasta myślą o takim 
przedsięwzięciu, zapytaliśmy w 
magistracie.

„Miasto Łęczyca jest już po wstęp-
nych rozmowach z firmą, która 
podejmowała się renowacji figury 
Orła Białego przy Pomniku Bohate-
rów Walk nad Bzurą. Ta sama firma 
odpowiedzialna byłaby za odre-
staurowanie figury Matki Boskiej. 
Ze względu na dużą ilość zleceń w 
roku bieżącym, podjęcie przez nią 
prac byłoby możliwe dopiero na 
początku przyszłego roku. Szacun-
kowy koszt inwestycji wynosiłby 
około 17 tys. zł” - czytamy.

(zz)

22-latek pod znacz-
nym wpływem alko-

holu w czwartek chodził przy 
ulicy Belwederskiej. Było o tyle 
niebezpiecznie, że miał przy sobie 
nóż. Interweniowali policjanci.

Jak udało nam się dowiedzieć, 
wzburzony młody mężczyzna z 
nożem w ręku odwiedził przynaj-
mniej dwa punkty handlowo-usłu-
gowe przy ulicy Belwederskiej.

Figura będzie odnowiona?

Figura Matki Boskiej być może zostanie 
odnowiona w przyszłym roku

nauka przez zabawę - Osoby, które go widziały, mówiły, 
że mógł być pod wpływem jakichś 
dopalaczy, bo był mocno pobudzony. 
W jednym ze sklepów wymachiwał 
nożem. Najprawdopodobniej wy-
szedł z jednego z pobliskich podwó-
rek, gdzie dość często zbierają się mło-
dzi ludzie i piją alkohol – usłyszeliśmy 
od jednego z mieszkańców. - Później 
podobno jeszcze rozrabiał i się poka-
leczył. W końcu zgarnęła po policja.

Widok pobudzonego młodego 
mężczyzny z nożem w ręku wiele 
osób po prostu przeraził. Na szczę-
ście nikomu nie stało się nic złego. 
Powiadomiono policję.

Mariusz Kowalski, oficer praso-
wy KPP w Łęczycy opisuje zda-
rzenie.

- Zachowanie 22-latka wzbudziło 
zainteresowanie przechodniów, 
dlatego zawiadomili policję. Pod-

jęliśmy interwencję w rejonie ulicy 
Belwederskiej. Mężczyzna miał 3 
promile alkoholu i scyzoryk przy 
sobie. Niemniej jednak, w chwili 
interwencji nie był agresywny. 
Z uwagi na skaleczenie, został 
przekazany pod opiekę lekarską. 
Nie mamy informacji, żeby komuś 
groził, czy wchodził ze scyzorykiem 
do punktów handlowo-usługowych 
– mówi asp. M. Kowalski.

Choć rzecznik łęczyckiej policji 
uspokaja i mówi, że nie było fak-
tycznego zagrożenia dla miesz-
kańców, postawa łęczycan, którzy 
na policję zadzwonili, była jak 
najbardziej prawidłowa. Do osób 
pod wpływem alkoholu, w dodatku 
z niebezpiecznym przedmiotem 
w rękach, należy mieć całkowicie 
ograniczone zaufanie.

(zz)

Pijany z nożem
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Budowa boiska 
wielofunkcyjnego

Rozpoczęte w połowie lipca 
prace powoli zmierzają ku koń-
cowi. Zadanie to wykonuje firma 
Zakład Instalacji Sanitarnych i CO 
Roboty Budowlane, a jego wartość 
wynosi 825 101,22 zł brutto. Boisko 
wielofunkcyjne zawierać będzie 
między innymi: bieżnię, rzutnię 
do pchnięcia kulą czy miejsce 
do skoku w dal. Oprócz tego 
zbudowane zostanie boisko do 
piłki ręcznej, a sam plac zostanie 
wyposażony w nowe elementy.

Budowa Środowiskowego 
Domu Samopomocy

Pod koniec lipca z Urzędu Wo-
jewódzkiego wpłynęła informacja 
o zwiększeniu dotacji celowej w 
wysokości 1 969 780 zł. Pozwala 
to kontynuować prace wykoń-
czeniowe, których podejmuje się 
firma  BMB Budownictwo sp.z.o.o.. 
W ramach przedmiotowego za-
mówienia realizowane są między 
innymi: roboty wykończeniowe, 
dostawa i montaż żaluzji elewa-
cyjnych listwowych, podłogi, 
posadzki, wyposażenie obiektu, 
instalacja elektryczna, instalacja 
źródła ciepła oraz instalacja wod-
no-kanalizacyjna.

Przebudowa ulicy Górniczej
Wykonawcą zadania jest firma 

MK STELLA KONRAD MAREK, a 
łączna wartość prac budowlanych 
wynosi 3 359 867,61 zł.. Prace roz-
poczęły się od przebudowy rowu 
odprowadzającego wodzę desz-
czową, a obecne roboty związane 
są z budową nawierzchni. 

Miliony Na iNwestycje

Łęczyca powoli przybiera złote barwy, a to za sprawą nadchodzącej jesieni, 
co jednak nie przeszkadza przy pracach związanych z realizacją inwestycji. 
Przebudowa ulicy Górniczej, budowa Środowiskowego Domu Samopomocy 
i budowa boiska wielofunkcyjnego – te największe tegoroczne zadania prze-
biegają bezproblemowo. 
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Łęczyca

Łęczyca

Gm. Grabów

Prace przy budowie 
nowego bloku spół-

dzielni mieszkaniowej „Łęczycan-
ka” przynoszą widoczne efekty. 
Robotnicy są codziennie na placu 
budowy, wznoszą już mury sta-
nowiące pierwszą kondygnację 
budynku.

- Prace budowlane przebiegają 
zgodnie z harmonogramem. Obec-
nie powstają już ściany parteru. Do 
końca października zakończą się 

prace związane z montażem instalacji 
hydraulicznej na terenie budowy - 
relacjonuje Mateusz Olczak, prezes 
techniczny „Łęczycanki”. - Wszystko 
wskazuje na to, że czerwiec 2020 roku 
jest realnym terminem oddania nie-
ruchomości w użytkowanie, chyba że 
warunki atmosferyczne będą sprzy-
jające, to inwestycja może zakończyć 
się wcześniej. W obiekcie będzie 27 
mieszkań i 5 lokali użytkowych.

(mku)

Zmotoryzowany mieszkaniec zwró-
cił uwagę, że, jego zdaniem, strefa 
płatnego parkowania jest źle wyty-
czona. Chodzi o bliskość wyznaczo-
nej strefy w obrębie skrzyżowań i 
przejść dla pieszych. Wg przepisów 
parkować można w odległości nie 
mniejszej niż 10 m od skrzyżowań 
i przejść dla pieszych, a wielu miej-
scach strefy, jej granica wyznaczona 
jest znacznie bliżej niż w odległości 
10 m od przejść i skrzyżowań. Nasz 
Czytelnik pyta, czy w strefie płat-
nego parkowania ww przepisy nie 
obowiązują?

- Wcześniej straż miejska dawała 
mandaty za parkowanie zbyt blisko 
przejścia dla pieszych, teraz w niektó-
rych z tych miejsc jest wydzielona strefa 
płatnego parkowania. Jako przykład 
można wskazać początek strefy płat-

Postępowanie kon-
kursowe na dyrektora 

łęczyckiego Domu Pomocy Spo-
łecznej wygrał były zarządzający 
siostrzaną placówką w Karszni-
cach, Przemysław Grabarczyk. 
W ubiegłym tygodniu zarząd 
powiatu łęczyckiego wręczył 
nominację dyrektorską.

P. Grabarczyk rozpocznie peł-
nienie funkcji od 1 października. 
Poprzednia szefowa łęczyckiego 
DPS-u, Grażyna Lipińska, przeszła 
na emeryturę.

(mku)

Trwa przebudo-
wa drogi gmin-

nej relacji Brudzeń - Grabów. 
Nowy dywanik asfaltowy wylany 
zostanie na odcinku o długości 
2,5 km.

Koszt inwestycji wynosi 793 350 
zł, w tym środki gminy Grabów 
wynoszą 778 220 zł oraz środki z 
budżetu województwa łódzkiego 
w wysokości 15 130 zł. Planowany 
termin zakończenia inwestycji to 10 
października.

Zarośnięte wysokimi trawami, 
krzewami a także niewielkimi 
drzewami rowy i pobocza przy 
drogach powiatowych coraz 
bardziej denerwują kierowców. 
Od wiosny do późnej jesieni gę-
sta roślinność zajmuje znaczną 
powierzchnię rowów, czasem też 
poboczy, ograniczając widocz-
ność na jezdniach.

- Droga powiatowa relacji Topola 
Królewska – Kłodawa, ale oczy-
wiście nie tylko ta, jest zwyczaj-
nie niebezpieczna. Po pierwsze z 
powodu znacznego ograniczenia 
widoczności, szczególnie w obrębie 
skrzyżowań z drogami podporząd-
kowanymi przez niewykoszone 
zarośla, a druga sprawa jest taka, 
że z tych krzaków czasem wybie-
ga dzika zwierzyna, która jest do 

końca niewidoczna dla kierowców. 
Nietrudno sobie wyobrazić jakie 
mogą być skutki zderzenia samo-
chodu osobowego z sarną – mówi 
pani Beata, mieszkanka powiatu 
łęczyckiego.

Administratorem dróg powia-
towych jest ZDP w Łęczycy i to 
do dyrektora Pawła Wołoszyna 
kierujemy pytanie, czy jeszcze w 
tym roku będą porządkowane rowy 
i pobocza.

- Tak, wkrótce po naprawie ma-
szyny wyruszamy na drogi. Chce-
my koniecznie przed zimą oczyścić 
rowy i pobocza, aby także zapobiec 
tworzeniu się ewentualnych zasp 
przy bardziej intensywnych opa-
dach śniegu - słyszymy od dyrek-
tora Zarządu Dróg Powiatowych.

Budowa bloku nabiera tempa

Remont 
drogi 

w Brudzeniu

Nominacja 
dla nowego 

dyrektora

czekają na koszenie

Wiele przydrożnych rowów i poboczy jest zarośniętych

w strefie inne przepisy?

nego parkowania w alejach 
Jana Pawła II na wprost Domu 
Kultury, lub jej końcowe linie 
po drugiej stronie alei, przed 
Domem Pomocy Społecznej. 
To jak to jest z tymi przepisa-
mi? - pyta mieszkaniec.

Wątpliwości kierowcy z 
Łęczycy przekazaliśmy do 
urzędu miejskiego.

- Organizacja ruchu wpro-
wadzająca strefę płatnego 
parkowania na terenie sta-
rówki oraz alei Jana Pawła II 
(w tym oznakowanie poziome strefy 
liniami przerywanymi P-14) została 
ustalona na podstawie projektu zmia-
ny organizacji ruchu we wskazanym 
wyżej obrębie. Projekt zmiany stałej 
organizacji ruchu drogowego w pasie 
dróg gminnych – ul. Ozorkowskiej, 
Placu Tadeusza Kościuszki, ul. Kazi-
mierza Odnowiciela, ul. Kościelnej, alei 
Jana Pawła II w Łęczycy – został pozy-
tywnie zaopiniowany przez Komendę 
Powiatową Policji w Łęczycy oraz 
zatwierdzony w dniu 11.06.2019 r. przez 

organ zarządzający ruchem, tj. starostę 
łęczyckiego bez uwag – wyjaśnia Ma-
teusz Kucharski z urzędu miejskiego 
w Łęczycy. - Ponadto, należy wskazać, 
że w wyniku przeprowadzonej kon-
troli wykonania zadań technicznych 
wynikających z projektu zmiany stałej 
organizacji ruchu, która odbyła się w 
dniu 29.08.2019 r. nie stwierdzono uchy-
bień i nieprawidłowości oznakowania 
poziomego strefy płatnego parkowania 
w Łęczycy.

(zz)
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Serdecznie zapraszamy do Łęczycy
w dniu 05.10. 2019 roku w godz. 9.00 – 16.00

na XIII Obchody Dnia Świętego Huberta –

Ekologiczny Hubertus Łęczycki

W programie między innymi: 

 Hubertowska Msza Święta w Klasztorze o.o. Bernardynów w 
Łęczycy

 koncerty muzyki myśliwskiej, prezentacja sygnalistki łowieckiej – 
Zespół Sygnalistów Hubertusy,

 pokazy ptaków łowczych ”Pożyteczna rola ptaków drapieżnych 
dla przyrody i człowieka”,

 pokazy z udziałem psów rasowych „Mój pies nie kłusuje, nie 
płoszy zwierząt, ja nie niszczę przyrody”,

 pokazy z udziałem koni, 
 teatrzyk ekologiczny ”Środowisko ponad wszystko”
 gonitwa lajkoników (dla dzieci- dziedziniec Zamku) ,
 konkursy ekologiczne z nagrodami ,ekologiczne warsztaty 

plastyczne - wyciski, odciski tropów zwierząt, jesienne wyklejanki z
liści, gry 
i zabawy dla dzieci, malowanie twarzy, plenerowe szachy 
,malowanie masek zwierząt i wiele innych atrakcji,

 pogadanka strażnika łowieckiego „Niezłe ziółka – kłusownicy”,
 pogadanka leśnika - „Las i inne drzewostany – ochrona lasów”
 spotkanie z pszczelarzem „Pszczoły i inne owady zapylające”,
 otwarty konkurs kulinarny z nagrodami „Królewski pasztet”,
 programy artystyczne z elementami ekologii w wykonaniu 

zespołów artystycznych szkół, przedszkoli, instytucji kultury, 
koncert muzyki tanecznej, strzelnica laserowa, warsztaty 
mykologiczne i wystawa grzybów,

 kiermasze i wystawy rękodzieła, kiermasze żywności ekologicznej 
i regionalnej oraz wiele innych atrakcji i niespodzianek, zbiórka 
baterii i telefonów komórkowych,

 zapraszamy do zwiedzania pięknych zabytków Ziemi Łęczyckiej.
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13 października odbędzie się XIII 
edycja „Biegu do Gorących Źródeł 
– Sanus per aquam” w Uniejowie. 
Przypominamy wszystkim, którzy 
chcieliby wystartować w biegu, 
a nie zdążyli jeszcze zgłosić w 
nim swojego udziału, że mogą to 
zrobić rejestrując się na stronie Da-
tasport pod linkiem: www.online.
datasport.pl/zapisy

Bieg na dystansie 10 kilome-
trów rozpocznie się o godz. 13.30 
na Rynku Miejskim. Wystrzał ze 
średniowiecznej armaty da sygnał 
biegaczom do startu. Trasa biegu 
będzie oznakowana, pilotowana, 

zabezpieczona opieką medyczną, 
policją, jednostkami ochotniczych 
straży pożarnych z terenu gminy 
Uniejów.

Dodatkową atrakcją, tuż przed 
głównym startem, będzie pokazowy 
bieg pary naszych reprezentantów 
na Mistrzostwach Świata „Noszenia 
Żon” w lipcu 2019 roku w Finlandii. 
Anna Bobrowska i Artur Świstek 
zdobyli wtedy brązowy medal.

Szczegółowe informacje dotyczące 
udziału w biegu wraz z regulaminem 
znajdują się na stronie Klubu Biegacza 
„Geotermia Uniejów”: www.kbgeo-
termiauniejow.pl

17 września Zamek Arcybi-
skupów Gnieźnieńskich w 
Uniejowie gościł uczestników 
konferencji , którzy dysku-
towali o ochronie przyrody. 
Organizatorem wydarzenia 
był Narodowy Instytut Samo-
rządu Terytorialnego.

Kon ferenc ja  pn.  „Fu n kc ja 
prewencyjna prawnych form 
ochrony przyrody”, która od-
była się we wtorek w Uniejowie, 
skierowana była do przedsta-
wicieli jednostek samorządu 
terytor ia lnego z wojewódz-
twa łódzkiego. W wydarzeniu 
wzięło udział ponad 160 osób, 
wśród których zaleźli się: sa-
morządowcy, przedstawiciele 
organizac ji  pozarządowych, 
licealiści i studenci.

Wydarzenie stanowiło oka-
zję do wymiany doświadczeń, 
uzyskania informacji na temat 
możliwości pozyskiwania przez 
jednostki samorządu terytorial-
nego funduszy zewnętrznych 

ukierunkowanych na wspiera-
nie zadań z zakresu ochrony 
przyrody.

Pierwszą sesję poświęcono 
zadaniom administracji samo-
rządowej w skutecznej ochronie 
zasobów środowiska przyrod-
niczego. Prelegenci reprezen-
tujący środowisko akademickie 
przybliżyli aspekt formalny 
oraz proceduralny prezentowa-
nego zagadnienia.

Podczas sesji drugiej omó-
wiono rolę i zadania samorzą-
du terytorialnego w ochronie 
przyrody. Karolina Rzetelska 
p.o. kierownika Zespołu ds. 
Projektów Nieinwestycyjnych 
WFOŚiGW i Jacek Kazimierski, 
p.o. naczelnika wydziału Sieci 
Punktów Informacyjnych Fun-
duszy Europejskich w Urzędzie 
Marszałkowskim województwa 
łódzkiego zapoznali uczestni-
ków z możliwościami zewnętrz-
nego finansowania projektów z 
zakresu ochrony przyrody.

Już wkrótce zostanie wszczęta pro-
cedura przetargowa na budowę dro-
gi – łącznika w obrębie Spycimierza. 
Projekt docelowo ma zmniejszyć i 
odciążyć ruch samochodowy w cza-
sie Spycimierskiego Bożego Ciała.

Planowany odcinek drogi będzie 
przebiegał przez całą długość zaku-
pionej przez gminę działki, na której 
aktualnie znajduje się grunt rolny. 
Będzie to więc praca od podstaw, która 
docelowo połączy drogę powiatową nr 
3732E z drogą gminną nr 111152E.

Nowy odcinek drogi będzie liczył 
168 m długości. Jezdnia szeroka na 7 m 
będzie wykończona z każdej strony 2 
metrowym, utwardzonym poboczem, 
który może służyć za pas postojowy i 
miejsce do zatrzymywania się pojaz-
dów, nie utrudniając przy tym ruchu 
kołowego.

Projekt ma strategiczne znaczenie 
i wiąże się z rosnącą popularnością 
spycimierskiej tradycji obchodzenia 
uroczystości Bożego Ciała, które z 
roku na rok gromadzi coraz więcej 
turystów i już na chwilę obecną 
ilość aut stanowi poważny problem 
logistyczny. Mimo zmiany organi-
zacji ruchu na czas święta (wjazd od 
drogi powiatowej, w pobliżu stacji 
benzynowej na Zieleniu i wyjazd 

Trwają zapisy na 
„Bieg do Gorących Źródeł” 

spycimierz – plany drogowe

drogą gminną prowadzącą do nie-
dawno oddanego ronda) natężony 
ruch kołowy i liczba samochodów 
wjeżdżających na teren Spycimierza 
przeszkadza zarówno parafianom, 
jak i samym turystom. Kierowcy 
wjeżdżający na teren miejscowości 
i parkujący „gdzie się da” znacząco 
utrudniają ogólny ruch.

Nowa droga będzie formą ob-
wodnicy. Odciąży centrum miej-
scowości z samochodów, a jedno-
cześnie pozostanie w jej obrębie i 

aby dotrzeć do centrum, wystar-
czy przysłowiowy „rzut beretem”. 
Realizacja projektu będzie współfinan-
sowana z budżetu Samorządowego 
Funduszu Dróg, za co władze samo-
rządowe Uniejowa składają serdeczne 
podziękowania na ręce wojewody.

Na chwilę obecną wiadomo, że gmi-
na dysponuje już niemal wszystkimi 
niezbędnymi pozwoleniami. W związ-
ku z tym, już wkrótce będzie mogła 
rozpocząć procedury przetargowe na 
realizację inwestycji.

o przyrodzie w zamku
O st at n i a  s e s ja  dot yc z yła 

wymiany doświadczeń oraz 
prezentacji dobrych praktyk 
przez wybrane samorządy wo-
jewództwa łódzkiego. Uczest-
nicy konferencji zapoznali się 
z projektami zrealizowanymi 
przez: Tomaszów Mazowiecki, 
Uniejów, Strzelce Wielkie i Wolę 
Krzysztoporską.

P r e lege nt e m  r e pr e z e nt u -
jącym Unie jów, był wicebu-
r m i s t rz  Ja nu sz  Ko sm a l sk i , 
który mówił m.in. o uniejow-
skim systemie produkcji ciepła 
i  energ i i  e lekt r yczne j  prz y 
użyciu odnawialnych źródeł 
energii, który funkcjonuje w 
Uniejowie.

Pokłosiem wydarzenia będzie 
audycja telewizyjna dotycząca 
realizowanego przez NIST pro-

jektu nt. „Funkcja prewencyjna 
prawnych form ochrony przy-
rody przeznaczona dla przed-
stawicieli jednostek samorządu 
terytorialnego z województwa 
łódzkiego”.

Konferenc ja oraz program 
te lew i z y jny są  e lement a m i 
projektu, na który Narodowy 
Instytut Samorządu Terytorial-
nego uzyskał dofinansowanie 
ze środków Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Łodzi. 
Jednym z gości spotkania w 
Uniejowie był Wojciech Mie-
dzianowski – prezes zarządu 
WFOŚiGW w Łodzi.



723 WRZEŚNIA 2019
Nowy 
Tygodnik 
Regionalnyłzy ani płoszyńskiej

Poddębice

Poddębice

Uniejów

Poddębice

Poddębice

Nadzwyczajna sesja 
powiatowa odbyła 

się bez większości radnych z opo-
zycji, którzy uważają, że powiatowa 
władza ich lekceważy. 

- Nie będę ukrywał tego, że jestem 
niezmiernie zaskoczony takim podej-
ściem władzy. Materiały o ważnych 
sprawach, które miały być podejmo-
wane na sesji nadzwyczajnej, otrzy-
maliśmy późnym wieczorem, w dniu 
przed sesją – mówi radny Przemysław 
Jaszczak. - To przecież normalne, że 
w tak krótkim czasie nie da się przy-
gotować do debaty. Moim zdaniem 
władza nas lekceważy i takie działania 
są przemyślane. 

W sesji nadzwyczajnej – z radnych 
opozycyjnych – uczestniczył jedynie 
Piotr Binder. 

- Rzeczywiście materiały dotarły do 
nas dość późno – potwierdza samo-
rządowiec. - Czy ta absencja spowodo-
wana była buntem? Trudno jest mi się 

wypowiadać za innych. 
Jaki jest komentarz władzy powia-

towej?
- Domyślam się komu zależało na 

bojkocie sesji nadzwyczajnej , bo inaczej 
nie można nazwać postawy kilku rad-
nych. To jest nasza praca - sesje nadzwy-
czajne to standard w pracy radnego i 
urzędników. Sesja została zwołana w 
trybie nadzwyczajnym, po to aby moż-
na było jak najszybciej ogłosić przetarg 
na remont drogi Drużbin- Bratków 
Dolny ( w związku z przyznanym 
dofinansowaniem w ramach Fundu-
szu Rozwoju Dróg Samorządowych). 
Kolejne pilne przesunięcia dotyczyły 
środków na zakup sprzętu zimowego 
utrzymania dróg oraz wpisania kwoty 
na sfinalizowanie tematu z poprzedniej 
kadencji rady powiatu - dotyczy 350 
metrów drogi Wielenin - Mniszew, 
na które 50% środków, tj. 70 000 zł w 
formie pomocy finansowej powiatowi 
przyznała gmina Uniejów – mówi 

Małgorzata Komajda, starosta powia-
tu poddębickiego. - Jeśli chodzi o samą 
formę zwołania sesji nadzwyczajnej, to 
wszystko odbyło się zgodnie z procedu-
rą. Przewodniczący jest zobowiązany 
zwołać sesję na dzień przypadający w 
ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku, 
a wiec także następnego dnia. Obej-
mując mandat radnego trzeba więc 
być przygotowanym na to, że materiały 
można otrzymać nawet w dniu sesji. 
Termin sesji nie był problemem dla 
radnych, ponieważ spotkali się oni w 
budynku starostwa na pół godziny 
przed posiedzeniem komisji i sesją. 
Dodam,że odbyło się to pod nieobec-
ność przewodniczącego klubu PSL KO. 
Mam nadzieję, że zwycięży mądrość i 
odpowiedzialność radnych. A także 
świadomość służenia mieszkańcom 
naszego powiatu, a nie partykularne 
interesy klubu, czy zdanie kogoś kto 
wyznaje zasadę „im gorzej, tym lepiej”.

(ps)

Najprawdopodobniej, 
to jedyna taka myjnia 

w całym kraju. Blisko Kompleksu 
Boisk Piłkarskich im. Wł. Smolarka 
powstała geotermalna myjnia sa-
mochodowa. N

Na terenie Uniejowa powstała nowa 
myjnia samochodowa. To już trzeci 
tego typu obiekt na terenie miasta. 
Innowacyjność tego ostatniego polega 
na wykorzystaniu wody termalnej, co 
sprawiło, że postanowiliśmy się przyj-
rzeć bliżej inwestycji. 

Prywatna inwestycja została czę-
ściowo sfinansowana ze środków unij-
nych. Wykonawcą zadania jest firma 

Eurowash z Białegostoku posiadająca 
przeszło 10-letnie doświadczenie w 
branży. Firma ma własne pełne zaple-
cze produkcyjne. Buduje myjnie nie 
tylko w Polsce, ale również za granicą.

Uniejowska myjnia może poszczy-
cić się najnowszą technologią mycia 
pojazdów z wykorzystaniem wody 
geotermalnej.

- Według wszelkich informacji, które 
mamy od firm zajmujących się produk-
cją i wedle własnych rozeznań jest to 
pierwsza myjnia, która zasilana jest w 
ciepło poprzez specjalny wymiennik 
ciepła wodą geotermalną – mówią 
właściciele obiektu.

Choć auta nie są myte bezpo-
średnio wodą termalną, jest ona 
wykorzystywana do ogrzewania. 
Do efektywnego mycia, specjalnie 
na zamówienie, został wyproduko-
wany węzeł cieplny z tytanowym 
wymiennikiem ciepła. Dzięki nie-
mu ogrzewana woda do mycia w 
buforze ma ok 55 stopni C oraz 
do ogrzewania całej podłogi na 
stanowiskach mycia ok 40 stopni 
C. Podłoga jest podgrzewana w 
sezonie zimowym.

Wyróżnikiem nowej myjni jest z 
pewnością ekologia. Dzięki wykorzy-
staniu wody geotermalnej środowisko 

Po każdej rozpra-
wie poruszająca 

się na wózku Ania Płoszyńska ma 
łzy w oczach. Wciąż bardzo prze-
żywa to, co stało się na obozie 
karate combat. Sądowe potyczki 
rozpoczęły się na nowo a sprawa 
sparaliżowanej dziewczyny jest 
już na wokandzie 4 lata. 

- Wyrok uniewinniający był dla 
nas policzkiem – mówi wprost 
Krzysztof Płoszyński, ojciec dziew-
czyny. - Nie ukrywam, że widok 
cieszących się oskarżonych bardzo 
mnie zabolał. Poczułem się oszuka-
ny przez wymiar sprawiedliwości. 

Odwołanie do sądu drugiej 
instancji złożyła pełnomocniczka 
rodziny, mec. Maria Wentland-
t-Walkiewicz. Sąd Okręgowy w 
Sieradzu stwierdził, że proces 
musi zostać powtórzony. Sprawa 
wróciła do ponownego rozpa-
trzenia do Sądu Rejonowego w 
Łasku wydział zamiejscowy w 
Poddębicach.

- W ub. środę ponownie zo-
stałem przesłuchany, oskarżeni 
również – dodaje K. Płoszyński. 
- Ani nie było. Córka musi być 
rehabilitowana, żeby mięśnie w 
jej nogach nie zanikły. 

Dowiedzieliśmy się, że kwota 
zadośćuczynienia została osza-
cowana przez rodzinę na milion 
złotych. Oprócz tego mecenas chce, 
aby oskarżeni wypłacali niepeł-
nosprawnej 21-latce dożywotnią 
rentę w wysokości 8 tysięcy zł 
miesięcznie. Rozprawa cywilna 
została jednak zawieszona do czasu 
rozstrzygnięcia procesu karnego.

Oskarżeni – znany popula-
ryzator karate i instruktor – nie 
przyznają się do winy. 

Przypomnijmy, że do wypadku 
doszło w lipcu 2015 r., podczas 
ekstremalnych ćwiczeń karate 
combat w Księżych Młynach. 
Uczestnicy mieli przejść 12 me-
trów na linie rozwieszonej między 
metalowym słupem stojącym przy 

Marek Wojtysiak, 
zastępca prokura-

tora rejonowego, mówi o zwięk-
szonej liczbie zgonów mieszkań-
ców z problemem alkoholowym. 

- W ciągu niespełna trzech tygodni 
mieliśmy trzy takie zgony – słyszymy. 
- Najmłodszy był 40-letni mężczyzna, 

którego ciało zostało odnalezione na 
polu w gminie Wartkowice. Z kolei 
ciało 50-latka leżało w rowie w gm. 
Uniejów. Natomiast 60-latek z gm. 
Zadzim powiesił się w swoim domu. 
Ten mężczyzna, według naszych 
ustaleń, też nadużywał alkoholu. 

(ps)

Choć od wyborów 
samorządowych 

minął już rok, to wciąż w wielu 
miejscach w mieście widoczne są 
naklejki z hasłami dyskryminują-
cymi jedną z partii politycznych. 
Mieszkańcy dziwią się, że takie 
wyborcze pozostałości nie zosta-
ły jeszcze usunięte. Tym bardziej, 
że przed nami kolejne wybory – 
tym razem parlamentarne. 

wyborcze pozostałości 

dramatyczna seria zgonów... Bunt oPozycji? 

Geotermalna myjnia samochodowa 

Po raz pierwszy w Polsce!

nie jest zanieczyszczane piecami gazo-
wymi lub olejowymi, a zastosowanie 
świateł led do oświetlenia obiektu 
dodatkowo oszczędza prąd. Woda 
termalna pochodzi z odwiertów się-
gających do 2200 metrów.

Tym samym nowy obiekt dołączył 
do większości odbiorców ciepłej wody, 
takich jak: kompleks basenowy „Termy 
Uniejów” czy Zamek Arcybiskupów 
Gnieźnieńskich w Uniejowie.

Agnieszka Owczarek

Proces ruszył na nowo

21-latka była kilka lat temu utalentowaną zawodniczką.  Teraz porusza się 
na wózku

K. Płoszyński - „Liczymy na 
sprawiedliwy wyrok”...

schodach przeciwpożarowych a 
drzewem. Lina zawieszona była 
na wysokości 4 metrów. Na dole 
nie było rozłożonych materaców. 
Zadanie było dobrowolne a każdy 
z uczestników był pytany, czy czu-

je się na siłach. 17-letnia wówczas 
Ania podjęła się zadania. Niestety, 
spadła wprost na plecy doznając 
urazu kręgosłupa z porażeniem 
kończyn dolnych. 

(ps) 
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Oryginalne potrawy i porady kulinarne

* Kochanie, wyrzuć śmieci!  
- Kurde, dopiero co usiadłem!  
- A co do tej pory robiłeś?  
- Leżałem. 

* * *
* Dlaczego zerwałaś z Piotrem?  
- Nie dawał mi tego czego oczeki-
wałam.  
- A czego oczekiwałaś?  
- Nie wiem. Nie dawał mi tego... 

* * *
* Naczelnik więzienia wypytuje strażników: 
- Jak to możliwe, że więzień z celi 113 uciekł? 
- Miał klucze od swojej celi, panie naczelniku. 
- Skąd miał? Ukradł któremuś z was? 
- Nie, uczciwie wygrał w karty.

* * *
* Adwokat pyta swojego klienta: 
- Dlaczego chce się pan rozwieść? 
- Bo moja żona cały czas szwenda się po knaj-
pach! 
- Czy to znaczy, że pije? 
- Nie, łazi tam za mną.

* * *
* Dziadek przychodzi do spowiedzi i mówi: 
- Proszę księdza, w czasie wojny ukrywałem Żyda 
w piwnicy. 
- To nie jest zły uczynek. 
- No ale proszę księdza, on mi płacił 100 złotych 
dziennie. 
- To nic, ryzykowałeś życiem. 
Dziadek odchodzi, ale po chwili wraca i mówi: 
- To może powinien mu powiedzieć, że wojna się 
już skończyła? 

LEKKA ZUPA Z PIECZONYCH POMI-
DORÓW Z SELEREM NACIOWYM

Składniki:
1 kg mięsistych, mocno dojrzałych 
pomidorów  
2 cebule średniej wielkości  
3 ząbki czosnku  
4 szklanki warzywnego bulionu (nie 
może być z kostki)  
łyżka oliwy  
3 łodygi selera naciowego  
odrobina soli  
szczypta świeżo zmielonego czarnego 
pieprzu  
garść świeżych liści bazylii 
Etapy przygotowania:
Na pomidorach zrób płytkie nacięcia, 
sparz je wrzątkiem i obierz ze skóry. 
Pokrój na ósemki, usuń sok i nasiona. 
Obraną cebulę pokrój na małe kawałki. 
Obierz ząbki czosnku. Wszystkie wa-
rzywa ułóż w naczyniu żaroodpornym 
posmarowanym oliwą. Lekko posól. 
Wstaw do piekarnika nagrzanego do 
180 stopni na 45 minut. W połowie 
pieczenia zamieszaj. Zagotuj bulion, 

przełóż do niego przypieczone warzywa, 
doprowadź do wrzenia. Zdejmij z ognia i 
zmiksuj na gładką masę. Dopraw pieprzem. 
Łodygi selera naciowego obierz z twardych 
włókien, pokrój na małe, ukośne plasterki, 
włóż do gorącej zupy. Zupę podawaj posy-
paną listkami bazylii. 

MAKARON  Z KURKAMI W SOSIE 
ŚMIETANKOWYM

Składniki:
40 dag makaronu - penne, kokardek, świ-
derków (w zasadzie kształt jest dowolny)  
sos:  
1/2 kg kurek (przebranych i oczyszczo-
nych)  
1 cebula średniej wielkości  
4 łyżki oleju słonecznikowego lub rzepa-
kowego  
1 łyżka masła  
2/3 szklanki słodkiej śmietanki (co naj-
mniej 18%)  
2 czubate łyżki kwaśnej i tłustej śmietany  
2 łyżki drobno posiekanej natki pietruszki 
Etapy przygotowania:
W dużym garnku zagotuj około 4 litrów 
lekko osolonej wody. Wrzuć makaron, 
wymieszaj, doprowadź do wrzenia. Garnek 
przykryj, zdejmij z ognia i odstaw na 12 
minut. W tym czasie przygotuj sos. Kurki 
przebierz, umyj pod bieżącą wodą, by usu-
nąć piasek i inne zanieczyszczenia. Odsącz 
dokładnie na cedzaku. Tylko te największe 
przekrój na połówki.

Obraną cebulę pokrój na drobną kostkę.
Na patelni rozgrzej olej, dodaj cebulę, lekko 
posól i cały czas mieszając smaż na średnim 
ogniu, aż zacznie się szklić (zajmie Ci to 2-3 
minuty).
Dodaj kurki, posól, wymieszaj i smaż na 
dużym ogniu (by płyn szybko odparował) 
często mieszając przez 7-8 minut, aż cały 
wytworzony płyn odparuje, a grzyby za-
czną się lekko przypalać na brzegach. Do 
patelni dodaj masło, wymieszaj, trzymaj 
na kilka chwil na ogniu. Na talerzyk odłóż 
4 łyżki kurek (posłużą do dekoracji).
Śmietankę wymieszaj ze śmietaną, lekko 
posól, dodaj dwie łyżki gorących kurek, 
wymieszaj. Dodaj do patelni z kurkami, 
doprowadź do wrzenia na średnim ogniu. 
Gotuj przez kilka chwil.
Dodaj natkę, dopraw świeżo zmielonym 
pieprzem i ewentualnie solą. Wymieszaj.
Ugotowany i niezbyt dokładnie odcedzo-
ny makaron przełóż do patelni z sosem, 
wymieszaj.
Nakładaj porcje na talerze, posyp odłożo-
nymi wcześniej kurkami.

CIASTO CHAŁWOWE  
BEZ PIECZENIA

Składniki:
600 g herbatników maślanych (z ząbkami), 
użyłam kakaowych
1 słoiczek dżemu z czarnej porzeczki
Krem chałowy
1 litr mleka
3 łyżki mąki pszennej
3 łyżki mąki ziemniaczanej
1/2 szklanki cukru
2 żółtka
200 g masła (miękkiego)
300 g chałwy waniliowej
Etapy przygotowania:
Krem chałowy
Odlać 1 i 1/2 szklanki mleka i dokładnie 
wymieszać je (np. rózgą) z mąką pszenną 
i ziemniaczaną, cukrem, żółtkami oraz 
likierem jeśli go używamy.
Resztę mleka zagotować (aż zacznie kipieć), 
następnie wlewać do niego mieszankę mle-
ka, mąki i żółtek, jednocześnie energicznie 
mieszając. Zagotować co chwilę mieszając.
Po zagotowaniu gotowy budyń odstawić 
z ognia, przelać do czystej miski i całko-
wicie ostudzić (na wierzch można położyć 
folię spożywczą aby nie zrobił się kożuch). 
Można wystawić na dwór aby przyspieszyć 
schładzanie. Miękkie masło ubijać przez ok. 
3 minuty aż się napuszy, następnie stopnio-
wo, w krótkich odstępach czasu, dodawać 
budyń ciągle ubijając. Na koniec dodać 
pokruszoną chałwę i zmiksować.

Przełożenie
Formę o wymiarach 20 x 30 cm wysmaro-
wać masłem i wyłożyć papierem do pie-
czenia. Układać warstwami na przemian 
herbatniki i krem chałowy, otrzymując 
4 takie warstwy, na wierzchu ma być 
warstwa kremu. Na drugiej warstwie 
herbatników posmarować dżem, dopiero 
na warstwę dżemu dać krem. Wstawić 
do lodówki, najlepiej na całą noc. Przed 
samym podaniem posypać pokruszoną 
chałwą lub tartą czekoladą lub kakao.
Jeśli używamy do dekoracji sezamków, 
należy je albo dokładnie pokruszyć albo 
ułożyć na środku każdej porcji ciasta, 
bowiem duże kawałki mogą utrudniać 
krojenie.
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Łęczyca przybrała jesienne kolory za sprawą cyklicznego wydarzenia organizowanego przez Dom 
Kultury, czyli „Łęczyca w Barwach Jesieni”. Pierwszego dnia odbyło się otwarcie wystaw, natomiast 
następnego dnia aleje Jana Pawła II kolorowe były od rozmaitych kramów i stoisk.
Niedzielny Jarmark Sztuki Ludowej, konkursy, zabawy oraz Przegląd Kapel Ludowych przyciągnęły łę-
czycan. Na scenie zaprezentowali się „Krośniewiacy”, „Kapela Łęczycka”, „Ozorkowianie”, „Kapela Pana 
Tolka”, „Kapela im. Tadeusza Kubiaka”, „Świniczanki”, „Klub Złotej Jesieni” oraz zespoły taneczne: Zespół 
Folklorystyczny „Mali Łęczycanie”, Młodzieżowy Zespół Folklorystyczny „Łęczycanie” – Krakowiaki, 
Zespół Folklorystyczny „Łęczycanie” – Wiązanka Tańców Szamotulskich. W ramach bloku koncertowego 
mieszkańcy mogli także wysłuchać zespołu Folkowo-Rockowego „Świnki Halinki” oraz Zespołu „VOX”.

Łęczyca w barwach jesieni
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Na Westerplat te 
mieszane uczucia. Z 

jednej strony radość z powodu 
remontu ulicy, z drugiej rozczaro-
wanie. Narzekają głównie zmoto-
ryzowani lokatorzy. Twierdzą, że 
inwestor powinien powiększyć 
parking. 

- Ten parking przed blokiem 
mógłby pomieścić jeszcze kilka 
aut.  Miejsca na taką inwestycję jest 
jeszcze sporo. Nie wiem, dlaczego 
tego nie zrobiono. Niektórzy wciąż 
stawiają samochody na trawnikach 
lub chodnikach – mówi jeden z 
mieszkańców. 

Głosy o potrzebie większej liczby 
miejsc parkingowych dochodzą też 
z pobliskiej przychodni zdrowia. 

Urząd miasta informuje, że nie 
otrzymał żadnych sygnałów o par-
kingu, który – zdaniem niektórych 
– powinien być większy. 

- Mieszkańcy wyrażali zadowole-
nie w rozmowach z przedstawicie-
lami UM z prowadzonej inwestycji, 
w ramach której powstało ponad 30 
nowych miejsc postojowych, nowy 
chodnik i nawierzchnia jezdni. 
Miasto, jako inwestora, obowiązują 
przepisy prawa budowlanego przy 
realizacji tego rodzaju inwestycji, i 
zgodnie z tymi przepisami, opty-
malnie wykorzystano teren pod 
budowę miejsc postojowych – mówi 
Izabela Dobrynin, rzecznik burmi-
strza Ozorkowa. 

(stop)

Z opóźnieniem roz-
pocznie się remont 

uszkodzonego nad ul. Wigury cie-
płociągu. Nie ma co ukrywać, że 
ta informacja może u większości 
mieszkańców zostać przyjęta z duży-
mi obawami. Wyłączenie w sezonie 
grzewczym na kilka dni centralnego 
ogrzewania i ciepłej wody, to niezbyt 
przyjemna perspektywa. 

Firma z Łodzi, która wygrała prze-
targ, poinformowała władze Ozorkow-
skiego Przedsiębiorstwa Komunalne-
go, że właściwy remont ciepłociągu 
powinien rozpocząć się na początku 
października. To ponad tydzień póź-
niej, niż zakładano. Co to oznacza? 
Wiadomo, trzymanie kciuków za 
łaskawą aurę. 

- Mamy nadzieję, że w tym okresie 
pogoda będzie na tyle korzystna, że 
mieszkańcy aż tak bardzo nie odczują 
braku w domach centralnego ogrzewa-
nia – mówi Grzegorz Stasiak, prezes 
OPK. - Okazało się, że wcześniej nie da 
się niestety sprowadzić rur ciepłowni-
czych. Gdy już rozpocznie się remont, 
to trzeba będzie zakręcić kurki z gorącą 
wodą na maksimum 3 – 4 dni.

Pod koniec ub. tygodnia przedsię-
biorstwo komunalne włączyło ciepło 
dla odbiorców w zasobach spółdzielni 
mieszkaniowej. Rozpoczęcie sezonu 
grzewczego jest ogromnym wyzwa-

niem, bowiem zmiana parametrów 
w uszkodzonym ciepłociągu może 
być katastrofalna. Sieć może tego nie 
wytrzymać.

- Trzeba sobie jasno powiedzieć, że 
ustawione stemple podtrzymujące kon-
strukcję, mogą okazać się niewystar-
czającym zabezpieczeniem. Wszystko 
sprowadza się do mikro-pęknięć w 
strukturze rur, które zostały uszkodzo-
ne. Najgorsze byłoby rozszczelnienie 
– dodaje prezes Stasiak.

Remont uszkodzonego odcinka 
ciepłociągu będzie kosztował prawie 
350 tysięcy zł. 

Przypomnijmy, że winę za uszko-
dzenie sieci ponosi kierowca dostaw-
czego auta jednej z ozorkowskich 
firm. Mężczyzna chciał przejechać 

ul. Wigury pod ciepłociągiem, jed-
nak zawadził o rury. Poszkodowani 
zostali pasażerowie pojazdu, w tym 
jeden ciężko. 

- Najbardziej ucierpiał mężczyzna, 
który ze złamanym kręgiem szyjnym 
został przewieziony do szpitala. Ucier-
piał też drugi pasażer, który również 
musiał być hospitalizowany – mówi 
podkom. Daniel Tomczyk, z biura 
prasowego zgierskiej policji. - Kierowca 
ciężarówki był trzeźwy. Nie potrafił 
wytłumaczyć, dlaczego podjął decyzję, 
aby wysokim autem przejechać pod 
ciepłociągiem. Sprawą zajęła się pro-
kuratura. Spowodowanie wypadku 
drogowego to przestępstwo z art. 177 
kodeksu karnego. 

(stop)

Parking jest za mały – mówią kierowcy

Niektórzy uważają, że miejsca było dość na zrobienie dużego parkingu

Widok parkujących na trawnikach aut, jest na ul. Westerplatte dość częsty  

Perspektywa zimnych kaloryferów 
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To jedyne takie auto w Ozorko-
wie. Kultowy ford mustang na-
leży do Michała Twardowskiego, 
który w ub. tygodniu wrócił z 
Chicago do swojego rodzinnego 
miasta. 

- Mustanga sprowadziłem ze 
Stanów. Ma porywisty tempera-
ment – mówi z uśmiechem pan 
Michał. - Pod maską jest prawie 
500 koni mechanicznych. Tak dużą 

moc udało się uzyskać z silnika 2.2 
V4 z turbiną. Do setki rozpędza się 

Duże ogłoszenie ustawione tuż 
przy budynku na Wyszyńskiego w 
którym mieści się poczta wzbudza 
zainteresowanie mieszkańców. 
Wielu z nich pyta o plany wła-
ściciela nieruchomości. Jeśli cały 
budynek został wystawiony na 
sprzedaż, to poczta będzie musiała 
poszukać sobie innego lokum. 

Ogłoszenie o sprzedaży pojawiło 
się niedawno, jednak od razu przy-
kuło uwagę. 

- No nie, to teraz przeniosą nam 

pocztę w inne miejsce? - pyta się 
ozorkowianka. 

O ogłoszeniu rozmawialiśmy z 
pracownikami poczty i zastępcą 
naczelnik placówki. 

- My nic nie wiemy. Ale raczej 
Orange nie sprzeda tej połówki bu-
dynku, w którym mieści się poczta 
– mają nadzieję pracownicy.

Plany Orange, jak na razie, nie są 
jasne. Nasze pytania pozostały bez 
odpowiedzi. 

(stop)

Na niedawnym wal-
nym zebraniu człon-

ków Okręgowej Spółdzielni Mle-
czarskiej nie brakowało ostrej 
wymiany zdań i cierpkich słów. 
Powodem do takiej dyskusji są 
plany związane ze zgłoszeniem 
wniosku do sądu o ogłoszenie 
upadłości OSM. Większością gło-

sów taki scenariusz, póki co, nie 
zostanie uruchomiony. Nie ma się 
jednak co oszukiwać. Mleczarnia 
chyli się ku upadkowi. 

Problem dotyczy kilkuset osób – 
nie tylko pracowników zakładu, ale 
również dostawców mleka. Jeszcze 
kilka tygodni temu wydawać się 
mogło, że OSM ma szansę wyjść na 
prostą. Kołem ratunkowym miało 
być poręczenie kredytowe. Wiadomo 
już jednak, że takiego poręczenia nie 
będzie i mleczarnia wielomilionowe-
go kredytu nie otrzyma. 

cacko z chicaGo

w niespełna 5 sekund. 
Oczywiście mustanga 
poję benzyną a nie ropą. 

Jaskrawy, żółty kolor 
przykuwa uwagę. Do 
mustanga coupe wcho-
dzi się przez ogromne 
przednie drzwi, które 
otwiera się sposobem 
górnym a nie bocznym. 
- W środku jest wszyst-

ko, co najważniejsze. Nowoczesny 

system nagłośnienia i potężne basy 
– żartuje właściciel forda. 

M. Twardowski od dawna zwią-
zany jest zawodowo z USA. Za 
oceanem pracuje jako kierowca 
trucków. Myśli nad powrotem na 
stałe do domu. 

- W Ozorkowie będę przez mie-
siąc. Później wracam do Stanów, 
ale na poważnie rozważam powrót 
i definitywny rozbrat z Ameryką. 

(stop)

Czy pocztę czeka przeprowadzka?

widmo upadłości
Jak łatwo się domyślić, w Okrę-

gowej Spółdzielni Mleczarskiej na-
stroje są bardzo złe. Ludzie obawiają 
się zwolnień.

- Pracuję w spółdzielni od ponad 
30 lat. Nie ukrywam, że utrata pra-
cy w tym wieku byłaby dla mnie 
katastrofą – usłyszeliśmy w jednym 
ze sklepów OSM w Ozorkowie. - 

Oficjalnie, jeszcze żadnej informacji 
o upadłości, czy też masowych 
zwolnieniach nie było. Pomimo 
tego pracownicy spodziewają się 
najgorszych dla nich rozwiązań, 
bo sytuacja w firmie od dawna nie 
napawa optymizmem. 

Tadeusz Nadrowski, prezesem 
mleczarni, został po to, by wy-
ciągnąć firmę z długów. Jednym 
z głównych założeń restruktu-
ryzacji OSM, było zaciągnięcie 
kolejnego kredytu. Prezes spoty-
kał się w tej sprawie z posłami i 

ministrami. Do Ozorkowa przy-
jechał nawet Tadeusz Romańczuk, 
wiceminister rolnictwa. Wówczas 
mówiono o możliwości udzielenia 
gwarancji na zaciągnięcie kredytu 
przez Krajowy Ośrodek Wsparcia 
Rolnictwa. 

W Ozorkowie wiele osób zaan-
gażowało się w ratowanie OSM. 
Wśród nich jest Dariusz Szpa-
kowski, prezes GS „Samopomoc 
Chłopska”. W sieci sklepów GS w 
promocyjnych cenach sprzeda-
wane były produkty miejscowej 
mleczarni. 

- Naprawdę przykro słyszeć o 
kłopotach OSM. Wiem o ostatnim 
walnym i rozmowach o upadłości. 
Zamierzam spotkać się z prezesem 
Nadrowskim.

Nasz reporter pojechał do sie-
dziby Okręgowej Spółdzielni Mle-
czarskiej. Niestety, prezesa w firmie 
nie było. Tadeusz Nadrowski nie 
odbierał telefonu komórkowego.

Rolnicy z regionu są podzieleni 
w opiniach. Jedni chcą upadłości, 
inni nie.

- Myślę, że ogłoszenie upadłości 
byłoby dobrym rozwiązaniem. W 
końcu otrzymalibyśmy pieniądze 
za mleko – twierdzi jeden z gospo-
darzy spod Ozorkowa. 

Jednak to wcale nie jest takie 
oczywiste. Według naszych in-
formacji spółdzielnia mleczarska 
zadłużona jest na prawie 17 mi-
lionów złotych. Majątek zakładu z 
całą pewnością nie jest szacowany 
na taką kwotę. Tak więc na spłatę 
wszystkich należności syndykowi 
zabrakłoby jeszcze sporo pieniędzy.

Istnieje duże prawdopodobieństwo, że sklepy OSM zostaną zlikwidowane 

Prezesa w siedzibie OSM nie zastaliśmy 

Przypomnijmy, że mleczarnia 
znalazła się pod kreską w momen-
cie uruchomienia nowej linii pro-
dukcyjnej. Zakład przeinwestował, 
a wdrażane produkty nie miały 
popytu na rynku. 

Teraz do sklepów trafia towar 
z magazynów, które pustoszeją. 
Produkcja odbywa się na „pół 
gwizdka” - nie ma innego wyjścia 

w sytuacji, gdy znaczna część rol-
ników nie dostarcza już mleka. Jak 
długo jeszcze Okręgowa Spółdziel-
nia Mleczarska wytrzyma? Można 
zakładać najgorsze, czyli stopniowe 
wygaszanie produkcji i masowe 
zwolnienia. W mleczarni pracuje 
prawie 150 osób. Dostawców mleka 
jest ponad 700. 

(stop)

Dostawcy mleka od dawna nie otrzymują pieniędzy



12 23 WRZEŚNIA 2019
Nowy 
Tygodnik 
Regionalny konsultacje W szkołach

Gm. Parzęczew

Gm. Ozorków 
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W Solcy Wielkiej 
odbyły się uroczy-

stości patriotyczno-religijne w związ-
ku z 80. rocznicą Bitwy nad Bzurą. 
Niezmienny cel, przyświecający tej 
podniosłej inicjatywie to zachowanie 
pamięci o bohaterach „polskiego 
września” 1939 roku, którym przyszło 
złożyć najwyższą ofiarę – własne 
życie w walce za swoją Ojczyznę. 
Wszystko to dla 155-ciu żołnierzy 
poległych na polach Solcy Wielkiej i 
najbliższej okolicy podczas najwięk-
szej bitwy kampanii wrześniowej w 
odwecie hitlerowskiemu najeźdźcy.  
Na zaproszenie wójta gminy Ozorków 

Tomasza Komorowskiego i starosty 
zgierskiego Bogdana Jaroty przyjechało 
do Solcy Wielkiej wiele oficjalnych dele-
gacji, młodzież szkolna, wojsko, policja, 
Państwowa Straż Pożarna, przedstawi-

ciele władz samorządowych i miesz-
kańcy. Przy zaangażowaniu władz sa-
morządowych i kościoła uhonorowano 
spoczywających na cmentarzu w Solcy 
Wielkiej bohaterów. 

ZNP przedłużył konsultacje ze szko-
łami w sprawie protestów. Decyzja o 
formie protestu zapadnie na począt-
ku października, a potem odbędą się 
referenda w placówkach – czy się 
przyłączają. Protest może nastąpić 
tuż przed wyborami. 

Zarząd Związku Nauczycielstwa 
Polskiego miał ogłosić decyzję w 
sprawie nauczyciel-
skich protestów w 
połowie września. 
Jednak konsultacje 
ze środowiskiem, czy 
i w jakiej formie pro-
testować, potrwają do 
końca miesiąca. 

Mimo podwyżek 
nauczyciele są wciąż 
niezadowoleni ze sta-
tusu materialnego, 
jednak – jak wyjaśnił 
prezes ZNP Sławomir 
Broniarz – konsultacje 

w sprawie protestu 
na razie nie wypali-
ły, bo szkoły skupiły 
się na niwelowaniu 
chaosu wywołanego 
reformą, w tym po-
dwójnym rocznikiem. 
Przypomnijmy, że w 

Fundusz dołoży na drogę 
Ryszard No-
wakowski, wójt 

gminy Parzęczew, podpisał umowę z 
wojewodą łódzkim na dofinansowanie 
przebudowy drogi gminnej Orła – 
Duraj na długości 930 m. Całkowitą 
wartość zadania szacuje się na 564 
938,56 zł. Dofinansowanie z Fundu-
szu Dróg Samorządowych stanowić 
będzie nie więcej niż 50% całości 
zadania – 282 469 zł. Zakres prac 
obejmuje: geodezyjne wytyczenie 
osi drogi, korytowanie i wyprofilo-
wanie istniejącej nawierzchni drogi, 

zabezpieczenie istniejących kabli ener-
getycznych, wykonanie podbudowy 
zasadniczej z kruszywa, wykonanie 
warstwy wiążącej z mieszanki mineralno 
– asfaltowej grubości 4 cm, wykonanie 
nawierzchni z mieszanki mineralno – 
asfaltowej o grubości 3 cm (warstwa 
ścieralna), obustronne wykonanie po-
boczy gruntowych na szerokości 0,75 m, 
wykonanie oznakowania pionowego i 
poziomego, zabezpieczenie istniejących 
punktów poligonowych. W najbliższych 
dniach nastąpi otwarcie ofert złożonych 
do przetargu ogłoszonego na zadanie.

obchody w solcyWynagrodzenie będzie zależało 
stopnia awansu zawodowego 
nauczyciela i od poziomu jego 
wykształcenia. Najwięcej zarobią 
magistrowie z przygotowaniem 
pedagogicznym mający stopień 
nauczyciela dyplomowanego, 
najmniej licencjaci bez przygo-
towania pedagogicznego będący 
nauczycielami stażystami.
Kwoty reguluje nowe rozporzą-
dzenie ministra edukacji narodo-
wej z 14.08.2019 r. 
Minimalne wynagrodzenie za-
sadnicze magistrów z przygoto-
waniem pedagogicznym:
stażysta – 2.782 zł 
kontraktowy – 2.862 zł 

mianowany – 3.250 zł 
dyplomowany – 3.817 zł 
Minimalne wynagrodzenie za-
sadnicze magistrów bez przy-
gotowania pedagogicznego i 
licencjatów z przygotowaniem 
pedagogicznym:
stażysta – 2.466 zł 
kontraktowy – 2.509 zł 
mianowany – 2.832 zł 
dyplomowany – 3.324 zł 
Minimalne wynagrodzenie za-
sadnicze licencjatów bez przygo-
towania pedagogicznego:
stażysta – 2.450 zł
kontraktowy – 2.466 zł
mianowany – 2.486 zł
dyplomowany – 2.905 zł

Zarobki nauczycieli od września 2019 r.

strajk tuż przed wyborami?

związku z likwidacją gimnazjów i 
powrotem klas ósmych do szkół śred-
nich trafili uczniowie z podwójnego 
rocznika: po raz ostatni absolwenci 
gimnazjów i po raz pierwszy od 
czasu tej reformy absolwenci ósmych 
klas podstawówek. Zrodziło to tyle 
problemów, że związek uznał ich 
pierwszeństwo, a konsultacje w spra-
wie protestu wydłużył. 
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Ozorków

Ozorków

Ozorków
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MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W OZORKOWIE 
ul. Wyszyńskiego 43 a, 95-035 Ozorków 

Czwartki, grupa  dzieci 7-9 lat, godz. 17.00 -18.00 , koszt. 100 zł/miesiąc 
Grupa starsza, dzieci 10+ godz. 18.00- 20.00, koszt. 160 zł/ miesiąc 

Pierwsze zajęcia 4 października. Ilość miejsc ograniczona 

Część przedsiębiorców 
zwraca uwagę na ob-

niżone dochody, które są efektem 
trwającego remontu ul. Łęczyckiej. 
Rozkopana droga rzeczywiście 
uniemożliwia wjazd kierowcom, 
którzy planują zrobić zakupy czy też 
skorzystać z punktów usługowych. 
Pieszych też jest mniej w związku z 
remontem drogi. 

- Spadek obrotów jest bardzo 
zauważalny – mówi jeden z przed-
siębiorców. - O problemach rozma-
wialiśmy w urzędzie miasta.

Magistrat potwierdza. 
- Do urzędu trafiły sygnały od 

dwóch przedsiębiorców ww. spra-
wie, jednak wykazali oni zrozumie-

nie dla potrzeby przeprowadzenia 
inwestycji, która w znaczący sposób 
poprawi stan ul. Łęczyckiej – usły-
szeliśmy od Izabeli Dobrynin.

Zakończenie modernizacji całej 
Łęczyckiej zaplanowano na ko-
niec listopada. Przypominamy, że 
250-metrowy odcinek ul. Łęczyckiej 
od DK 91 do granic miasta leży 
poza granicami Ozorkowa i miasto 
nie może prowadzić tam żadnych 
prac. Kilka lat temu, gdy burmistrz 
Jacek Socha planował przebudowę 
ul. Łęczyckiej, zgłosił do starosty 
zgierskiego wniosek o włączenie 
tego odcinka drogi do inwestycji, 
jednak okazało się to niemożliwe 
ze względów formalnych.

Zgodnie z projektem ul. Łęczycka 
jest przebudowywana od skrzyżo-
wania z ul. Rolną do skrzyżowania 
z ul. Stypułkowskiego (odcinek o 
długości ok. 1,5 km). Prace obej-
mują budowę nawierzchni jezdni, 
zjazdów do posesji, chodników i 
ścieżek rowerowych, krawężników, 
kanalizacji deszczowej, przejść dla 
pieszych, przepustów i oświetlenia 
ulicznego.

Modernizacja Łęczyckiej to kolej-
ny etap zadania pn. „Przebudowa 
układu komunikacyjnego w Ozor-
kowie w celu zapewnienia bezpo-
średniego połączenia ze strategicz-
nymi centrami logistycznymi”.

Projekt realizowany jest w part-

Każdy z pracowników 
ośrodka może już 

bezpośrednio powiadomić firmę 
ochroniarską o niebezpieczeństwie. 
Wystarczy, że naciśnie służący do 
tego celu odpowiedni przycisk. W 
budynku i na zewnątrz będzie też 
monitoring. 

Działania, związane ze zwięk-
szeniem bezpieczeństwa, to efekt 
irracjonalnego zachowania jedne-
go z podopiecznych. Mężczyzna 
przyszedł z nożem do MOPS. Na 
szczęście, dzięki natychmiastowe-
mu powiadomieniu policji i nie-
zwłocznej reakcji funkcjonariuszy, 
nikt nie ucierpiał. 

- Na system ochrony w Miejskim 
Ośrodku Pomocy Społecznej w 
Ozorkowie składają się trzy elementy: 
instalacja systemu antynapadowego 
- zadanie to zostało już zrealizowane 

i umożliwia każdemu pracownikowi 
MOPS wezwanie pomocy w sytuacji 
zagrożenia. Instalacja systemu sygna-
lizacji włamania do pomieszczeń zaj-
mowanych przez MOPS – w trakcie 
realizacji. Instalacja systemu monito-
ringu wizyjnego obejmującego po-
mieszczenia wewnątrz budynku oraz 
najbliższą okolicę wokół budynku – w 
trakcie realizacji. Łączny koszt zaku-
pu i instalacji ww systemów wynosi 
około 21 tysięcy zł brutto. Z uwagi na 
dobro pracowników jednostki nie jest 
wskazane przekazanie do publicznej 
wiadomości szczegółowych infor-
macji na temat rozmieszczenia jak i 
działania systemu antynapadowego. 
Jednocześnie zapewniam, że pracow-
nicy mają do dyspozycji odpowiednie 
urządzenia – mówi Magdalena Wą-
siołek, dyrektor MOPS.

(stop)

Kierownik ek ipy 
remontującej park 

miejski zdecydował się na za-
trudnienie ochrony. Przez kilka 
dni ochroniarze mieli w swoich 
obowiązkach strzec (szczególnie 
w nocy) materiałów budowlanych 
przed ewentualnymi kradzieżami. 

- Przywieźliśmy stalowe pręty do 
wzmocnień konstrukcji modernizo-
wanego mostku. Takie pręty łatwo 
jest wynieść, a że notorycznie nasze 
zabezpieczenia w postaci ogrodzeń 
są niszczone, to zdecydowaliśmy 
się na skorzystanie z pomocy firmy 

ochroniarskiej – mówi kierownik 
Maciej Kulesza.

Jak się dowiedzieliśmy, firma re-
montowa będzie jeszcze korzystać z 
ochrony. Nie da się ukryć, że jest to 
efekt wcześniejszych aktów wanda-
lizmu i wchodzenia na teren parku, 
pomimo płotów. 

Niedawno w parku robotnicy 
rozpoczęli utwardzanie alejek. W 
tym tygodniu kontynuowane też 
będą prace przy mostku. 

Remont parku zakończyć ma się 
w połowie przyszłego roku. 

(stop)

nerstwie z powiatem zgierskim 
i jest dofinansowany z Regional-
nego Programu Operacyjnego 

Województwa Łódzkiego na lata 
2014 – 2020.

(stop)

Mniej klientów z powodu remontu

Potrzebni ochroniarze 

System antynapadowy w MOPS 

M. Wąsiołek, dyrektor 
MOPS, zapewnia, że 
pracownicy mogą już 
czuć się bezpiecznie 
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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 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

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

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

Automatyk – elektryk
Wykształcenie średnie zawodowe 
4 – letnie – elektryczne, znajomość 
instalacji elektrycznych, obsługa 
sterowników PLC, uprawnienia SEP 
do 1 kV

Ceramika Tubądzin II sp. z o.o.
Ul. Armii Krajowej 20
95-035 Ozorków
Tel: 42 714-06-96
 E-mail: rekrutacjact2@o2.pl

Pracownik produkcyjny
Wykształcenie podstawowe, 
komunikatywność, dobra 
organizacja pracy
Ceramika Tubądzin II sp. z o.o.
Ul. Armii Krajowej 20
95-035 Ozorków
Tel: 42 714-06-96

Operator maszyny
Wykształcenie średnie 
zawodowe 4 –letnie, 
wykształcenie zasadnicze 
zawodowe, sumienne i staranne 
wykonywanie obowiązków, 
chęć do pracy, doświadczenie 
zawodowe na podobnym 
stanowisku pracy, 
HTL-STREFA oferuje przyuczenie 
pracownika, zapewnia bezpłatne 
szkolenia ułatwiające rozpoczęcie 
pracy.
HTL Strefa S. A.
ul. Adamówek 7, 

95-035 Ozorków
Tel: 24 721 92 88

Pracownik fizyczny
Chęć do pracy, umiejętności 
spawacza
„Hamurabi” 
Mohamed Hayek
Ul. Tęczowa 9
91-502 Łódź
Tel: 601-231-113
Miejsce pracy: Borki 82A, 
3499-100 Łęczyca

Szwaczka
Umiejętność szycia
PP35HU „Karola”
Grze36gorz Pawłowski
Ul. Słowackiego 42
99-100 Łęczyca
Tel: 24 721-37-34, 602-389-972

Technik weterynarii
Wykształcenie średnie – technik 
weterynarii, prawo jazdy kat. B
Gabinet Weterynaryjny
Krzysztof Gajewicz
Ul. H. Sienkiewicza 1
99-100 Łęczyca
Tel: 609-463-157

Społem PSS „Mazur” w Łęczycy 
zatrudni kierowcę na przerzuty z 
własnym samochodem. Tel.:  505-
266-210

Społem PSS „Mazur” w Łęczycy 
wydzierżawi lokal o pow. 34 m² 
przy ulicy Belwederskiej 42 (przy 
sklepie „Kasia”).  Tel.: 505-266-210 
lub 506-856-382

Społem PSS „Mazur” w Łęczycy 
wynajmie 5 pokoi biurowych przy 
placu Kościuszki 11 oraz nowy 
lokal o pow. 91,40 m² przy ul. 
Kaliskiej 3. Tel.: 505-266-210 lub 
506-856-382

Sprzedam ciągnik C-355, stan bar-
dzo dobry. Tel.: 603-774-695

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

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

Kafle piecowe i kuchenne. Sprze-
dam b. tanio. Tel.: 500-336-322
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Kupon na bezpłatne ogłoszenie
Treść ogłoszenia:

 Telefon:

Redakcja nie ponosi odpow
iedzialności za treść ogłoszenia

O
głoszenie bezpłatne pow

inno zaw
ierać m

aksym
alnie 10 słów

O
ryginalny kupon należy dostarczyć do biura redakcji 

w
 Łęczycy, ul. Kaliska 42
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Ocet jabłkowy to jeden z najwspa-
nialszych naturalnych produktów. 
Jego wszechstronne właściwości 
są nie do przecenienia. Pomaga 
w odchudzaniu, obniża poziom 
cukru we krwi, leczy bezsenność, 
zapobiega grzybicy i obrzękom. 
To również doskonały środek do 
sprzątania. Ale z jakiego powodu 
przecierać nim twarz? Sprawdź-
cie, będziecie zaskoczeni. 

Z właściwości octu jabłkowego 
korzystano już 5 tys. lat temu. Służył 
m.in. do oczyszczania wątroby i ran, 
a także wzmocnienia odporności. 
Skąd te wszystkie zalety? Ocet jabł-
kowy zawdzięcza go wyjątkowemu 
składowi chemicznemu. 

Czego się stanie, gdy będziesz 
przecierać twarz octem jabłkowym? 

Ocet jabłkowy jest 
najlepszym naturalnym 
środkiem ściągającym:

przywraca skórze właściwe pH, 
zmniejsza suchość skóry 
hamuje skłonność do przetłuszczania 
poprawia cyrkulację krwi 
zabija bakterie i drożdżaki, dzięki 

czemu jest dobrym środkiem przeciwko 
wypryskom 

Jak stosować ocet jabłkowy 
na twarz?

Ocet jest substancją drażniącą, dlatego 
warto go rozcieńczyć - na jedną część 
octu dajemy cztery części wody. Ocet 
nakładamy na twarz za pomocą wacika 
lub spryskujemy nim twarz (rano i wie-
czorem). Nie zmywamy go już.

Ocet jabłkowy możecie samodzielnie 
zrobić w domu. Jest to bardzo proste. 

Jak zrobić ocet jabłkowy 
- prosty przepis

Wystarczy obrane (nie pryskane) 
jabłka drobno pokroić i razem ze 
skórkami (nawet z ogryzkami, ale bez 
ogonków) wrzucić do czystego szkla-
nego lub kamionkowego naczynia. 
Wszystko zalewamy przegotowaną 
lekko ciepłą wodą z dodatkiem cukru 
(ok. 1 łyżka na szklankę wody). Naczy-

nie przykrywamy ręcznikiem papie-
rowym lub lnianą ściereczką (gaza nie 
jest wskazana - przez otwory muszki 
owocówki mogą dostać się do płynu), 
zabezpieczamy gumką recepturką i 
odstawiamy w ciepłe ciemne miejsce. 

Po ok. 2 tygodniach owoce powinny 
zbrązowieć i nie wypływać już na 
wierzch. To znak, że trzeba je usunąć 
- przecedzamy więc płyn i już bez owo-
ców wlewamy do umytego wcześniej 
naczynia, zabezpieczamy ściereczką i 
ponownie odstawiamy. 

Po dwóch - czterech tygodniach cen-
ny ocet jabłkowy powinien być gotowy 
(płyn będzie miał wyraźnie octowy 
zapach). Ocet przecedzamy i przele-
wamy do szklanych, najlepiej ciemnych 
butelek. Możemy go przechowywać w 
piwnicy, spiżarni lub szafce.

Suszone owoce korzystnie wpły-
wają na pracę wątroby, a dzięki 
dużej zawartości błonnika regu-
lują pracę układu pokarmowego, 
a także obniżają poziomu chole-
sterolu we krwi. Są bogate w po-
tas, który zapobiega obrzękom. 
Figi mają właściwości odtruwa-
jące, przeciwutleniające, a także 
przeciwbakteryjne i przeciwpa-
sożytnicze.

Kapusta, najlepiej kiszona, oprócz 
licznych przeciwutleniaczy, wita-
min i minerałów zawiera siarkę 
(podobnie jak brokuły i czosnek), 
która usprawnia pracę wątroby 
i wspomaga oczyszczanie orga-
nizmu z substancji toksycznych. 
Dzięki obecności błonnika ka-
pusta pobudza jelita do pracy, 
a ponieważ zawiera probiotyki, 
wzbogaca mikroflorę układu 
pokarmowego w dobre bakterie, 
dzięki czemu poprawia trawienie 
i reguluje wypróżnienia. Przy za-
parciach warto pić sok z kiszonej 
kapusty.

Figi

Kiszona kapusta 
- nr1 dla organizmu

Olejki eteryczne w migrenach i bólach głowy

W badaniach Wydziału Neurolo-
gii Uniwersytetu Nauk Medycz-
nych w Mashhad, gdzie prze-
testowano olejek lawendowy 
w leczeniu bólu migrenowego 
uzyskano 74% skuteczność olej-
ku z lawendy. Pacjenci odno-
towali poprawę po inhalacjach 
z tego olejku i zmniejszenie 
dolegliwości bólowych. W po-
równaniu do konwencjonalnych 
leków przeciwbólowych lawenda 
wypada więc bardzo korzystnie, 
zwłaszcza że jej stosowanie nie 
inicjuje skutków ubocznych. 
Doskonały na bóle migrenowe 
dobry na migrenowe mdłości i 
problemy żołądkowe może być 
stosowany przy bólach głowy 
na noc, ponieważ nie utrudnia 
zasypiania i relaksuje. 

Majerankowy- łagodzi bóle 
głowy, ułatwia zasypianie. 

Miętowy– w przypadku bólu gło-
wy często stosuje się nierozcieńczany 
olejek z mięty pieprzowej. Nanosimy 
na palec wskazujący dwie krople 
olejku i wmasowujemy go w czoło i 

skronie. Wywoła to efekt rozszerzenia 
naczyń krwionośnych (wazodilatacji), 
krążenie ulegnie spowolnieniu, co 
zadziała uspokajająco. Po kilku minu-
tach pojawi się lekkie wrażenie chłodu 
i ból głowy ulegnie zmniejszeniu. 
Uwaga: kiedy mamy szczególnie wraż-
liwą skórę, aby uniknąć podrażnienia, 
rozpuśćmy olejek w oleju bazowym. 
Zawsze należy także uważać, aby olejek 
nie dostał się do oczu (w takim przy-
padku należy przemyć oczy wodą). 
Olejku miętowego nie stosujemy na 
noc, może utrudniać zasypianie. Jest 
skuteczny w migrenowym bólu głowy, 
pomaga na towarzyszące migrenie 
nudności, pomaga w bólach głowy 
związanych z niskim ciśnieniem krwi 

Jak stosować aromaterapię 
w bólach głowy?

- miejscowo: olejki eteryczne roz-
puszczone w oleju bazowym (np. z 
pestek winogron) wcieramy w skórę 
skroni, czoła i karku, czasem nawet 
w małżowiny uszne. Najistotniejsze 
jest to, aby zabieg masażu wykonać 
natychmiast po pojawieniu się bólu, 
aby zablokować go i rozproszyć 

zanim zdąży 
się rozwinąć. 
Używamy 2-5 
kropli olejku 
eterycznego 
na 1 łyżkę oleju 
bazowego. 

- do inhala-
cji w kominkach aromaterapeu-
tycznych: do kominka wlewamy 10 
kropli olejku, np. 5 kropli olejku la-
wendowego i 5 kropli olejku z mięty 
pieprzowej i uzupełniamy letnią 
wodą. Podpalamy świeczkę pod 
naczynkiem z olejkami. Kładziemy 
się wygodnie i spokojnie wdychamy 
aromat olejków.

- przez rozpylanie: 10 kropli olejku 
lub mieszanki olejków (10 kropli 
łącznie) rozcieńczamy w 1 łyżeczce 
wódki, a następnie dolewamy 0,5 
szklanki wody. Wlewamy do butelki 
ze spryskiwaczem i rozpylamy w 
powietrzu.

Jak wykonać mieszankę 
olejków na migrenę?

Składniki:
2,5 łyżki oleju bazowego (olej z pe-

stek winogron, oliwa z oliwek)

Papryka 
jest bardzo 

zdrowa
Papryka to prawdziwa kopalnia 
zdrowia i nie trzeba się w nią spe-
cjalnie zagłębiać, aby otrzymać 
wszystko, co najlepsze. Stanowi źró-
dło flawonoidów, prowitaminy A, 
witaminy E, witaminy C oraz potasu, 
wapnia, magnezu i żelaza. Odmiany 
czerwone mają większa zawartość 
barwników, a w tym cennego likope-
nu. Mówiąc o owocach tej rośliny, nie 
sposób nie wspomnieć o kapsaicy-
nie, która nadaje im ostrość. Papryki 
łagodne w smaku mają jej znikome 
ilości, a te najostrzejsze – nawet 35 
tys. jednostek. Warto wiedzieć, że 
kapsaicyna obecna jest głównie 
w pestkach oraz białych błonkach 
papryki.

Papryka – właściwości lecznicze
Kichasz i walczysz ze stanem pod-

gorączkowym? Papryka przyjdzie 
ci na ratunek. Jej czerwona odmiana 
to idealne źródło witaminy C. Ma jej 
znacznie więcej niż inne warzywa i 
owoce. Aby w pełni wykorzystać jej 
właściwości zdrowotne, należy spo-
żywać paprykę na surowo. Witamina 
C jest bowiem bardzo wrażliwa na 
wysokie temperatury, pod wpływem 
których ulega zniszczeniu.

olejek awendowy– 3 krople
olejek geraniowy– 2 krople
olejek z mięty pieprzowej– 2 krople
olejek goździkowy– 2 krople
olejek eukaliptusowy– 1 kropla
Wszystkie składniki wymieszać, 

przelać do ciemnej buteleczki. 
Używać do masażu natychmiast 
po pojawieniu się bólu głowy.

Z czym połączyć aromaterapię, 
aby uzyskać lepszy efekt w le-
czeniu bólu głowy? Warto dodać 
zimne i ciepłe okłady (w zależ-
ności, która opcji pomaga w na-
szym przypadku), masaże, które 
rozluźniają i zmniejszają napięcie 
psychofizyczne, spowodowane 
przez silny ból, medytację, a także, 
gdy zajdzie taka konieczność – far-
makoterapię.

Cudowna lawenda – udowodnione 
działanie w leczeniu migren

ocet jabłkowy zmieszaj z wodą. 
Płynem codziennie przecieraj twarz
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ciekaWie i na Wesoło

mega bańka mydlana motocyklowe popisy 74-latka urodziła bliźnięta

Każde dziecko uwielbia puszczać bańki mydlane. Gdy 
jest ich naprawdę dużo, wyglądają magicznie. Niestety 
są też bardzo nietrwałe. Na uznanie zasługuje więc tym 
bardziej stworzenie ogromnej bański mydlane, w której 
znalazło się ponad 400 osób. Obecny rekord Guinnessa 
na najwięcej osób zamkniętych w bańce mydlanej wynosi 
aż 417 osób i należy do Polaków, a konkretniej do Jakuba 
Bochenka – prezesa firmy TUBAN, zajmującej się produkcją 
dużych baniek radości. Bańka mydlana, w której zamknięto 
wszystkich uczestników rekordu była ogromna i mierzyła 
8×12 metrów. 
Poprzedni rekord Guinessa w tej kategorii należał do 
Rosjan. Rekordowej wielkości bańka mydlana, która po-
mieściła w swoim wnętrzu aż 374 osoby, była wysoka na 
2,5 m. Do jej stworzenia  wykorzystano wodę, mydło w 
płynie, glicerynę i środki zagęszczające. 

Czujesz pociąg do motoryzacji, jednak nieufnym wzrokiem 
spoglądasz na popisowe wyczyny wielbicieli palenia gumy 
na motocyklach czy w samochodach? Dobra zabawa, 
czy chęć udowodnienia swoich możliwości? Nowy re-
kord Guinnessa na najwięcej motocykli palących gumę 
jednocześnie należy do Polaków! Dzięki ogromnemu 
zaangażowaniu Klubu Motocyklowego Waleczne Wilki i 
Polskiego Ruchu Motocyklowego 1978, w Lwówku (woj. 
Wielkopolskie) pobito rekord z wynikiem 329 motocykli. 
Emocje były nie z tej ziemi. Wszędzie unosiła się adrenalina, 
determinacja i ogromne ilości gęstego, szarego dymu oraz 
swąd palonej gumy. Całe wydarzenie ochraniali policjanci 
i strażacy, którzy dopilnowali, by nikomu nic się nie stało.

74-letnia Erramatti Mangayamma po 57 latach walki o 
zajście w ciążę została ogłoszona najstarszą matką świata. 
Dzieci zostały urodzone poprzez cesarskie cięcie, a tuż po 
wykonanej operacji Mangayamma została przewieziona 
na oddział intensywnej opieki. Dr Sanakayyala Uma-
shankar, dyrektor szpitala Ahalya Hospital w Kothapet, 
powiedział, że operacja “przebiegła bez komplikacji, 
zarówno matka, jak i niemowlęta są zdrowe”. Niestety, 
zaledwie dzień po narodzinach bliźniaków, problemy ze 
zdrowiem zaczął mieć ich ojciec. Raja Rao miał stracić 
przytomność i zostać przewiezionym na oddział inten-
sywnej terapii. Wiadomo, że miał wcześniej problemy ze 
zdrowiem, jednak do teraz szpital ani rodzina nie podali 
oficjalnej przyczyny. Żadna ze stron nie komentuje także 
przedłużającego się pobytu małżonków na oddziale. 

Bez maski 
też można

Zaraz usunę Pani zęba. Nie może 
Pani jeść przez dwie godziny,

Ale super 
zabawa! 

Co nie?

Z takimi cenami u Pana to ja przez 
miesiąc nie będę nic jadła.

Nowa jakość

Oj, żeby nikt 
nie wpadł

Szkoda, że 
żegnamy 
jużlato


