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Łęczyca

Łęczyca
Łęczyca

Zakłady Mięsne Pamso to firma z ponad 100 letnią tradycją. 
Nasi pracownicy często pracują u nas aż do emerytury. 
Jeśli szukasz stabilnej pracy - zgłoś się do Pamso!

 ZADZWOŃ: 785 058 748

Kogo szukamy?
SPRZEDAWCA - KASJER.

Miejsce pracy: Łęczyca, Zgierz

- Każdy z pracowników ma zagwarantowaną umowę o pracę
- Jasny system wynagrodzeń i premiowania
- Wszystkie niedziele wolne

 NIE MASZ DOŚWIADCZENIA W HANDLU? 
NIE MARTW SIĘ, NAUCZYMY CIĘ WSZYSTKIEGO.

 Każdy pracownik Pamso korzysta z wielu przywilejów:

DOŁĄCZ DO NASZEGO ZESPOŁU! ZADZWOŃ: 785 058 748

- Prywatna opieka lekarska
- Karty sportowe
- Wczasy pod gruszą
- Dofinansowanie do wyjazdów

- Bony towarowe
- Paczki na święta dla dzieci
- Wsparcie pożyczkowe

16 października odbyły się Po-
wiatowe obchody Dnia Edukacji 
Narodowej. Starosta Łęczycki Ja-
nusz Mielczarek na wniosek rad 
pedagogicznych, dyrektorów szkół 
oraz kierownika Wydziału Oświaty 
przyznał nagrody następującym 
nauczycielom:
1. Kamil Cieśliński Dyrektor Centrum 
Kształcenia Zawodowego w Łęczycy
2. Andrzej Saganiak Dyrektor Zespołu 
Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy
3. Jerzy Szymczak Dyrektor Zespołu 
Placówek Edukacyjno-Wychowaw-
czych w Łęczycy
4. Edyta Antosik Zespół Szkół Ponad-
gimnazjalnych Nr 1 w Łęczycy
5. Jolanta Śmiechowicz I Liceum Ogól-

nokształcące im. Kazimierza Wielkiego 
w Łęczycy
6. Alicja Zawadzka Zespół Placówek 
Edukacyjno-Wychowawczych w Łę-
czycy
7. Dominika Starzyńska Zespół Szkół 
Mechanizacji Rolnictwa w Piątku
8. Paweł Gawron Zespół Placówek 
Edukacyjno-Wychowawczych i Reha-
bilitacyjnych w Stemplewie
9. Maciej Szeming Zespół Szkół im. 
Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy

Starosta wręczył dwóm nauczycielom 
listy gratulacyjne:
1. Bogumił Zielonka w związku z 
otrzymaną Nagrodą Ministra Edukacji 
Narodowej

2. Beata Boniecka -Wincenciak w 
związku z otrzymanym Medalem 
Komisji Edukacji Narodowej
Jak co roku, akty mianowania otrzy-
mali ci pedagodzy, którzy pozytywnie 
zdali egzaminy na stopień nauczyciela 
mianowanego. Ślubowanie złożyli 
następujący nauczyciele:
1. Karolina Wencel Zespół Placówek 
Edukacyjno-Wychowawczych w Łę-
czycy
2. Agnieszka Barańska Zespół Placówek 
Edukacyjno-Wychowawczych i Reha-
bilitacyjnych w Stemplewie
3. Katarzyna Zarzycka Zespół Placówek 
Edukacyjno-Wychowawczych i Reha-
bilitacyjnych w Stemplewie
4. Wioletta Banasik I Liceum Ogólno-

nauczyciElE z nagrodami

kształcące im. Kazimierza Wielkiego w 
Łęczycy
5. Katarzyna Zielińska Zespół Szkół im. 
Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy
6. Ewelina Brzozowska Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łęczycy
7. Marek Majewski Zespół Szkół im. 
Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy
8. Andrzej Kuczyński Zespół Szkół im. 

Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy
Starosta Łęczycki podziękował 
wszystkim nauczycielom za to, że 
młodzież może korzystać z ich wiedzy, 
życzliwości i autorytetu. Dodał, że 
Powiat Łęczycki jest dumny ze swoich 
nauczycieli. Gratulacje nagrodzonym 
nauczycielom złożyli również człon-
kowie Zarządu Powiatu Łęczyckiego.

Kwestowanie na rzecz 
ochrony zabytkowych 

nagrobków znajdujących się na 
łęczyckim cmentarzu jest pewnego 
rodzaju powrotem do tradycji zapo-
czątkowanej przed wieloma latami. 
W tym roku, 1 listopada mieszkańcy 
będą mogli wspomóc Towarzystwo 
Miłośników Ziemi Łęczyckiej w reali-
zacji szczytnego celu.
- W dniu 1 listopada będziemy kwestować 
na rzecz ochronny zabytkowych nagrob-
ków - mówi Monika Borkowska, prezes 
TMZŁ. - Pomysł narodził się podczas space-
rów alejkami cmentarza przy ulicy Kaliskiej, 
gdzie, niestety można zobaczyć także stare 

i zaniedbane nagrobki, które z powodu 
braku opieki, niszczeją i zaczynają powoli 
zanikać. Chcemy je ocalić od zapomnienia 
a przede wszystkim pamięć o tych, którzy 
tam spoczywają. Wiele z tych grobów ma 
dziś wartość historyczną i kulturową. Odre-
staurowane będą dla nas wszystkich po-
wodem dumy i wymownym przykładem 
poszanowania dla pamiątek przeszłości 
naszej „małej ojczyzny”. Cel ten możemy 
osiągnąć, jeśli uda się zebrać odpowiednie 
środki pieniężne. 
Kwesta będzie prowadzona od godziny 
8.00 do 16.00 na łęczyckim cmentarzu 
przy ulicy Kaliskiej.

(mku)

Mieszkańcy już szykują 
się do piątkowego Świę-

ta Zmarłych. Sprzedawcy z łęczyc-
kiego targu przyznają, że klientów 
nie brakuje. 

W tym roku, jak zauważają handlu-
jący, większość mieszkańców wybiera 
znicze klasyczne, z jak najmniejszą licz-
bą zdobień, w przeciwieństwie do roku 
ubiegłego, kiedy najwięcej sprzedawało 

się zniczy bogato strojonych. Przy 
wyborze wiązanki, klienci również 
szukają nowości.

- W tym roku dominuje stroik wy-
dłużony, asymetryczny. Dużą popu-
larnością cieszą się też kompozycje 

Kwesta we Wszystkich ŚwiętychZnicze skromne, kwiaty okazałe

Mieszkańcy w tym roku chętnie wybierają wiązanki w 
odcieniach fioletu oraz połączenie czerwieni z zielenią

na pniu, z dodatkiem 
patyków czy kory. Jeśli 
zaś chodzi o kolorystykę, 
to w tym roku bardzo 
dobrze sprzedawało się 
połączenie zieleni z czer-
wienią czy fiolet. Ale 
oczywiście klienci patrzą 
nie tylko na modę, raczej 
na własny gust. Produkt 
musi im się podobać. 

Na pewno mieszkańcy 
z wyborem kwiatów sztucznych nie 
czekają na ostatnią chwilę. Dziś jestem 
z kwiatami ostatni dzień, bo już prawie 
wszystko sprzedałem – powiedział 
nam w piątek jeden ze sprzedawców.

Za komplet kwiatów sztucznych 

(do wazonu i na płytę) trzeba zapłacić 
przynajmniej 100 zł. To najtańsza wer-
sja. Najdroższe kwiaty kosztują nawet 
200 złotych. Znicze są w podobnych 
cenach, jak w ubiegłym roku – od 3 
złotych w górę. Nie uległa też zmianie 
cena kwiatów żywych. Za doniczkę 
klienci płacą 10-15 złotych.

- Najpopularniejsze są chryzantemy 
drobnokwiatowe. Są też najbardziej 
trwałe. Gdy pogoda jest sprzyjająca, 
stoją na grobie ponad miesiąc. Klienci 
raczej wybierają ciemne kolory, ale 
to oczywiście zależy od upodobań – 
mówi Stanisław Antczak. - Kwiaty 
doniczkowe mieszkańcy kupują tuż 
przed 1 listopada. 

(zz)

Stanisław Antczak 
na targu sprzedaje 
kwiaty doniczkowe. 
Najpopularniejsze 
są drobnokwiatowe 
chryzantemy

Przystanek niepotrzebny?
Mieszkańcy są rozża-
leni, że żaden z prze-

woźników nie chce zatrzymywać 
się na przystanku autobusowym 
przy ulicy Ozorkowskiej (przy stacji 
paliw w stronę centrum miasta). 
Dziwią się, że firmy transportowe 
nie potrafią spełnić oczekiwań 
klientów.

„Tzw. przystanek widmo na Ozor-
kowskiej przy stacji paliw jest nadal 
widmem. Rozmawiałam z przewoź-
nikami i uzyskałam odpowiedź, że 
absolutnie nikt z nich nie zamierza się 
tam zatrzymywać” - informuje nasza 
czytelniczka. Pani Agnieszka pod-
kreśla, że starsi mieszkańcy osiedla 
Dworcowa są naprawdę rozgoryczeni 

podejściem firm świadczących usługi 
przewozowe dla ludzi. „To jest kpina 
po całości” - dodaje. 

Busy jadące z Łodzi zatrzymują się 
na Ozorkowskiej przy skrzyżowaniu 
z Belwederską. Dla mieszkańców z 
Dworcowej, to spory kawałek drogi 
do przejścia. 

Niestety, słowa pani Agnieszki, 
że firmy nie zamierzają korzystać z 
przystanku położonego przy stacji 
paliw, potwierdza urząd miasta.

- Żaden z przewoźników nie zwró-
cił się z wnioskiem o korzystanie z 
tego przystanku – informuje Mateusz 
Kucharski z magistratu.

Przewoźnicy nie mają obowiązku 
korzystania ze wszystkich przystan-

ków w mieście i nie można ich do 
tego zmusić. Tak twarde podejście 
jest jednak trudne do zrozumienia.

(zz)

Busy wracające z Łodzi nie 
zatrzymują się na tym przystanku
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[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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Łęczyca

Łęczyca Wykonawca remontu 
ulicy Górniczej deklaru-

je, że roboty powinny zakończyć się 
w trzecim tygodniu listopada. To 
trzy tygodnie po terminie zakończe-
nia określonym w umowie. Inwestor, 
czyli miasto terminu przedłużyć 
nie chce i zamierza naliczać kary za 
każdy dzień spóźnienia. Wykonawca 
zapowiada, że jeśli tak będzie, spra-
wą zajmie się sąd.

To pierwsza taka sytuacja w Łęczycy, 
że wykonawca nie może porozumieć 
się z inwestorem. Z jednej strony ra-
cję ma burmistrz Łęczycy – umowa 
została podpisana i określono w niej 
konkretny dzień zakończenia remontu 
i wykonawca w tym czasie powinien 
się zmieścić. Z drugiej strony słuszne 
argumentu przedstawia wykonawca 
– podczas prac piętrzyły się problemy, 
których nie można było przewidzieć i 
nie zależą od pracowników. Nie wyklu-
czone, że o tym, która strona ma rację, 
zadecyduje sąd.

Urząd miasta sprawę komentuje 
wprost.

„Termin zakończenia prac na ul. 
Górniczej, zgodnie z zawartą umową, 
upływa 31 października br. Nie ma 
możliwości jego zmiany, o czym wielo-
krotnie informowaliśmy wykonawcę, 
który zwrócił się do nas z wnioskiem 
o jego przesunięcie o 4 tygodnie. W 

naszej ocenie nie ma ku temu prze-
słanek, zważywszy na fakt, iż roboty 
budowlane rozpoczęły się z dużym 
opóźnieniem z przyczyn leżących po 
stronie wykonawcy. W przypadku 
opóźnienia zakończenia realizacji 
robót, firmie zostaną naliczone kary 
umowne” - czytamy w informacji 
przesłanej z magistratu.

Właściciel firmy prowadzącej re-
mont liczy, że magistrat jednak zmieni 
zdanie.

- Mamy czas do czwartku, znów 
będę rozmawiał o przedłużeniu nam 
terminu. Chcemy dokończyć remont 
ulicy Górniczej, zrobić to porządnie i 
zakończyć współpracę w pozytywnej 
atmosferze. Remont nie przeciąga się z 
naszej winy. Są trzy aspekty niezależ-
ne od nas, które wpłynęły na termin 
zakończenia robót. Najważniejszy jest 
taki, że napotkaliśmy m.in. na kolizję 
z siecią gazową. Gazownia zadekla-
rowała przerobienie przyłączy do 14 
listopada. Do tego czasu nie możemy 
układać kostki brukowej. Poza tym, 
umowę podpisaliśmy miesiąc później 
niż powinniśmy, to na prośbę bur-
mistrza. Zgodziłem się, bo myślałem 
że przysługi działają w obie strony. 
Uważam, że powinniśmy sobie po-
magać. Jeśli moje ponowne prośby nie 
przekonają inwestora i będzie naliczał 
nam kary za opóźnienie, to spotkamy 

Od czerwca miesz-
kańcy blok przy ul. 

Konopnickiej 11 nie mają per-
goli śmietnikowej. Poprzednia, 
stojąca przy garażach została 
podpalona. Po negocjacjach z 
mieszkańcami, oględzinach firmy 
ubezpieczeniowej i uzyskaniu 
stosownych pozwoleń, SM „Łę-
czycanka” niedługo ustawi nową 
pergolę.

Nowa, ale w innym miejscu. W tej 
sprawie mieszkańcy byli podziele-
ni. Jedni chcieli, by pergola została 
w starym miejscu przy garażach, 
inni chcieli jej przeniesienia. W 

końcu pergola będzie ustawiona 
w zmienionej lokalizacji. Grunt już 
został utwardzony a pergola zosta-
nie wzniesiona w drugiej połowie 
listopada.

- Nowa pergola zostanie objęta 
monitoringiem. Zakup i montaż 
nowej kamery to koszt około 3 tys. 
zł, całość sfinansuje firma ubezpie-
czeniowa Uniqa – mówi Jarosław 
Pacholski, prezes Łęczycanki.

Teren na tyłach siedziby „Łęczy-
canki” jest już objęty monitorin-
giem, ale kamery nie obejmowały 
by nowej pergoli. 

(zz)

miEszkańcy długo czEkali

Grunt pod nową pergolę został już 
utwardzony

Sprawa trafi do sądu?
się w sądzie – deklaruje Konrad Marek, 
właściciel firmy remontującej Górniczą.

Nic dziwnego, że przedsiębiorca 
zamierza dowodzić swoich racji w 
sądzie. Jak się dowiedzieliśmy cho-
dzi o ogromne pieniądze. Za każdy 
dzień opóźnienia kara wynosi około 
15 tys. zł. Przy trzech tygodniach 
poślizgu, suma rośnie do około 300 
tys. zł. K. Marek przyznaje też, że w 
14-letniej historii jego firmy, do ta-
kiej sytuacji doszło po raz pierwszy 
i nie ukrywa swojego zdziwienia 
całą sprawą.

Pewne jest to, że wykonawca dopro-
wadzi remont do końca. Nie zakłada 
innej możliwości, choć mógłby zosta-
wić budowę z dniem 31 października 
w obecnym stanie. Również zapłaciłby 
karę za niewywiązanie się z umowy, 

ale mogłaby być niższa niż łączna 
wartość kar za opóźnienie. Wówczas 
miasto pozostałoby z nie lada proble-
mem rozkopanej ulicy i pytaniem, kto 
skończy remont.

(zz)
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Łęczyca

Łęczyca Gm. Góra św. Małgorzaty

W okresie od 1 lipca do 20 października na terenie sołectwa Krzepo-
cin Pierwszy realizowany był projekt pn. „Czas integracji”, na który 

gmina Łęczyca pozyskała dofinansowanie z budżetu Województwa Łódzkiego w 
kwocie 10 000 zł w ramach tzw. grantów sołeckich. Finansowy wkład własny do 
projektu wniosło także sołectwo Krzepocin Pierwszy. Celem projektu było zapew-
nienie miejsca wspólnych spotkań, organizacji imprez kulturalnych, artystycznych, 
świątecznych i innych wydarzeń. Do tego celu przeznaczone zostały pomieszczenia 
OSP w Krzepocinie Pierwszym.

W ramach projektu zakupiono niezbędne wyposażenie w postaci stołów, krzeseł i grilla, 
które dadzą możliwość wspólnej integracji mieszkańców. Dzięki temu budynek OSP stanie 
się miejscem spotkań towarzyskich, edukacyjnych i rekreacyjnych. Remiza OSP, dzięki 
zaangażowaniu mieszkańców sołectwa, ma szansę stać się centrum kulturalnym wsi i 
w okresie wiosenno-letnim będzie wykorzystywana do urządzania imprez sołeckich, 
mających na celu budowę więzi między mieszkańcami oraz wzmocnienie tożsamości 
regionalnej. Na zakończenie realizacji projektu zorganizowano piknik integracyjny. Była 
zabawa taneczna a także ognisko dla najmłodszych oraz grill dla starszych mieszkańców 
sołectwa. W realizację imprezy zaangażowały się członkinie utworzonego w ubiegłym 
roku Koła Gospodyń Wiejskich, które przygotowały poczęstunek dla wszystkich gości.

Od połowy października na terenie OSP w Lubieniu i OSP w 
Chrząstówku wszyscy zainteresowani mieszkańcy mogą korzystać 

z siłowni plenerowych, które powstały w ramach II edycji Programu rozwoju małej 
infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte 
Strefy Aktywności (OSA). Koszt inwestycji wyniósł blisko 74 tysiące złotych, z czego 
50% stanowiło dofinansowanie pozyskane przez gminę Łęczyca ze środków Funduszu 
Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki. Pozostała kwota została 
pokryta z budżetu gminy.

Tzw. „OSY” są ogólnodostępnymi plenerowymi miejscami sportu, rekreacji i odpoczyn-
ku, w skład których wchodzą: urządzenia siłowni zewnętrznej oraz strefa relaksu i gier.

kolejne „osy” przy osP“Czas integracji” w Krzepocinie Pierwszym

Gm. Łęczyca

Gm. Łęczyca

Na terenie rolnym, podczas prac 
polowych znaleziono niewypał z 
okresu II Wojny Światowej. Po-
licjanci z Komendy Powiatowej 
Policji w Łęczycy zabezpieczali 
teren do czasu przekazania po-
cisku saperom z Tomaszowa 
Mazowieckiego.

21 października około godz. 9.30 
dyżurny łęczyckiej komendy ode-
brał informację z której wynikało, że 
zgłaszający podczas prac polowych 
na terenie miejscowości Orszewice 
(gm. Góra św. Małgorzaty) znalazł 
przedmiot przypominający pocisk. 

Duży sklep spożywczy 
znanej sieci zakładów 

mięsnych, od niedawna funkcjonu-
jący w Łęczycy już musiał zawiesić 
swoją działalność. Pracownicy 
zostali zwolnieni, a firma z tego 
powodu traci klientów. Sklep za-
mknięty jest od prawie 3 tygodni.

Od samego początku placówka 
cieszyła się dużym zainteresowaniem 
mieszkańców. Niedawno, w witry-
nach sklepu wywieszono kartki in-
formujące, że sklep jest tymczasowo 
zamknięty. Sprawą zainteresowały 
się nasze czytelniczki. 

- Często dokonywałam zakupów w 
tym sklepie. Ta placówka handlowa 
spełniała moje oczekiwania - mówi 
pani Anna.

- Zgadzam się z tym, co mówi 

ZaŁOga ZwOLniOna
SkLep ZaMknięty

koleżanka - dodaje pani Ewa. - Je-
steśmy niepocieszone, że sklep jest 
zamknięty. Co takiego się stało i jak 
długo tak będzie?

Mieszkańcy snują domysły doty-
czące powodów zamknięcia sklepu. 
Jak się dowiedzieliśmy, winę mają 
ponosić byli już pracownicy firmy, 
którzy zostali zwolnieni, gdy na jaw 
wyszły liczne uchybienia.

- Łęczycka placówka została tym-
czasowo zamknięta z powodu nie-

prawidłowości w zakresie jej funk-
cjonowania, z załogą rozwiązaliśmy 
umowy o pracę a obecnie jesteśmy 
na etapie poszukiwania nowych pra-
cowników - wyjaśnia Aleksandra Ja-
gielska, opiekun sklepu. - Dodam, że 
zależy nam na tym sklepie, ponieważ 
w tym rejonie to jedyny sklep naszej 
firmy. Natychmiast po skompletowa-
niu załogi sklep zostanie ponownie 
otwarty.

(mku)

zmiany w budżecie Pocisk na Polu
Na miejsce pojechał policyjny piro-
technik, który określił znalezisko 
jako – pocisk armatni z okresu 
II Wojny Światowej. Jeszcze tego 
samego dnia policjanci niewypał 
przekazali saperom z Jednostki 
Saperskiej z Tomaszowa Mazo-
wieckiego.

W przypadku znalezienia niewy-
pału należy natychmiast powiado-
mić policję, ponieważ jakiekolwiek 
manipulowanie przy pocisku grozi 
jego detonacją, a co za tym idzie 
uszkodzeniem ciała a nawet śmier-
cią dla osoby przebywającej w jego 
pobliżu. Po otrzymanym zgłoszeniu 
policjanci powiadomią specjali-

styczny patrol saperski, który w 
bezpiecznym miejscu zdetonuje 
pocisk.
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Im bliżej końca roku, tym 
częściej zachodzi koniecz-

ność dokonywania zmian w budże-
cie. Podczas czwartkowej sesji rady 
miejskiej uchwalono aż sześć zmian. 
Najbardziej istotną było udzielenie 
upoważnienia burmistrzowi do pod-
pisania umowy z władzami powiatu 
łęczyckiego na realizację wspólnego 
zadania – remontu ulicy Lotniczej.
Kwota przeznaczona na finansowe 
wsparcie już prowadzonej inwestycji 
powiatu łęczyckiego wynosi 200 000 zł. 
Skarbnik miasta przedstawiła ponadto 
wzrost dochodów miasta z tytułu otrzy-
manej subwencji oświatowej, w kwocie 
182 584 zł z przeznaczeniem na podwyżki 

dla nauczycieli.
- Niestety - powiedział w tym miejscu bur-
mistrz Paweł Kulesza - jest to 1/3 potrzeb. 
Na całkowite zrefinansowanie podwyżek 
wynagrodzeń pedagogicznych potrzeb-
na jest kwota 500 000 zł.
- Pozostałe zmiany to przesunięcia w 
ramach działów w budżecie - wyjaśniała 
skarbnik. - Ponadto proponujemy wpisa-
nie do Wieloletniej Prognozy Finansowej 
kwoty 85 000 zł z przeznaczeniem na 
urządzenie lodowiska oraz 30 000 zł na 
przebudowę ulicy ZWZ polegającą na 
zbudowaniu kanalizacji deszczowej.
Wszystkie uchwały zostały przyjęte 
jednogłośnie.

(mku)
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Łęczyca

Łęczyca

Łęczyca

o Ekologii w łęczycy

niErównE PrzEjściE

piknik i konkurs ekologiczny 
pod hasłem „Łęczycka eko-Liga”
W naszym mieście trwają dzia-
łania edukacyjne na temat 
segregacji odpadów i istoty 
ekologii w naszym życiu co-
dziennym. Natomiast w łęczyc-
kich szkołach i przedszkolach 
przeprowadzany jest konkurs 
„Łęczycka Eko-Liga”, który 
pośrednio kontynuuje piknik, 
jaki miał miejsce w Parku Miej-
skim pod koniec września. Cel 
akcji jest prosty – kształtować 
i promować właściwą postawę 
sprzyjającą środowisku. Na tę 

chwilę udział w nim bierze ok. 
500 dzieci.
Zwycięzcą zostanie placówka, której 
uda się zebrać najwięcej punktów. Same 
punkty liczone są według zasady:
– dla papieru i opakowań z papieru 
i tektury, 1 kg = 5 punkt,
– dla tworzyw sztucznych i opako-
wań z tworzyw sztucznych, 1 kg = 
10 punktów,
– dla metali i opakowań wielomate-
riałowych, 1 kg = 20 punktów
– dla opakowań ze szkła, 1 kg =30 
punktów

Na dzieci, którym uda się przynieść 
jak najwięcej posegregowanych 
odpadów czekają cenne nagrody w 
kategorii indywidualnej – telefony, 
smartfony czy tablety. Warto zazna-
czyć, że uczeń zdobywając punkty 
dla siebie, zdobywa je również dla 
szkoły i zwiększa tym samym jej 
szansę na wygraną w kategorii „naj-
efektywniejsza szkoła”. W tej kate-
gorii również są do zdobycia cenne 
nagrody – rzutniki multimedialne, 
głośniki, aparaty fotograficzne.
Konkurs trwa do 31 grudnia br.

Jeden z mieszkańców 
zwraca uwagę na fa-

talny stan przejścia przez tory 
kolejki wąskotorowej między 
osiedlem przy Zachodniej a osie-
dlem przy Konopnickiej. Uważa, 
że nierówności powinny zostać 
zniwelowane.

- Niedawno byłem świadkiem, jak 
starsza pani przewróciła się w tym 
miejscu. Stare, nierówno ułożone i 
spękane płyty są naprawdę sporym 
problemem dla starszych osób mają-

cych problem z chodzeniem – mówi 
nasz Czytelnik. - Moim zdaniem 
miasto powinno zająć się tą spra-
wą. Kilkanaście metrów dalej było 
zrobione dobre przejście przy okazji 
układania chodników kilka lat temu. 
Tutaj też należałoby to zrobić.

Miasto sprawą się nie zajmie. 
Jak informuje magistrat, teren jest 
własnością Polskich Kolei Państwo-
wych i ewentualne remonty leżą po 
stronie właściciela gruntu.

(zz)

Coraz częściej można 
napotkać uszkodzone 

kontenery na odzież używaną. Są 
przewracane, otwierane na siłę 
i przy tym uszkadzane, a nawet 
podpalane. Trudno zrozumieć 
takie zachowanie, tym bardziej, 
że mieszkańcy bezinteresownie 
oddają niepotrzebne ubrania dla 
osób potrzebujących.

niszczą kontenery
można się PrzEwrócić

kierowcy wyjeżdżali po chodniku
Bramka wyjazdowa z 
parkingu pod urzędem 

miasta dość często szwankuje. 
Czasami za szybko opada tak, że kie-
rowcy nie zdążą wyjechać a innym 
razem w ogóle nie chce się podnieść. 
W piątek przed południem znów był 
problem.

Jeden z kierowców po przyłożeniu 
biletu na próżno czekał aż szlaban 
się podniesie, by mógł wyjechać z 
parkingu. Taki zastój spowodował, że 
inni zmotoryzowani parking opusz-
czali jadąc chodnikiem pod oknami 
urzędu. Gdyby szlaban działał, takie 
zachowanie kierowców byłoby potrak-
towane jak ucieczka ze strefy płatnego 

parkowania i przy okazji złamanie 
przepisów ruchu drogowego. W taki 
sposób parking opuściło kilku kierow-
ców zanim szlaban został naprawiony. 
Za każdym razem, gdy coś jest nie tak 
z bramkami, wzywani są strażnicy 
miejscy.

- Na początku funkcjonowania 
płatnego parkingu pod urzędem 
miasta takich problemów było bez 
porównania więcej. Teraz średnio raz 
w tygodniu musimy zejść i pomóc kie-
rowcom, zazwyczaj z wyjazdem. Nie 
zawsze chodzi o jakąś awarię, czasami 
kierowcy źle skanują bilet - za szybko, 
czy zbyt długo zwlekają z wyjazdem 
aż szlaban w końcu się zamyka. W 

piątek maszyna wciągnęła papier z 
rolki i urządzenie się zablokowało – 
mówi Tomasz Olczyk, komendant 
straży miejskiej. - Szybko udało się je 
naprawić. Problem z wyjazdem trwał 
kilka minut.

(zz)

Urządzenie naprawiał komendant straży miejskiej
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Lenka Kolasa to 10-letnia dziew-
czynka, u której rutynowe badania 
wykazały ostrą białaczkę szpikową. 
Był to potężny szok dla rodziny, gdyż 
nigdy wcześniej nie było żadnych 
objawów choroby. Dziewczynka i 
jej rodzice nie zostali jednak sami z 
problemem.
Rodzina i przyjaciele w tak trudnych 
chwilach nie są obojętni. Organizują 
zbiórki krwi, pozostają w ciągłej mo-
dlitwie, ale również chcą wesprzeć 
finansowo chorą Lenkę. Dlatego 
w porozumieniu ze strażakami z 
Wilamowa 23 listopada organizują 
bal charytatywny, z którego dochód 
zostanie przekazany na długotrwałe 
leczenie Lenki. Szczytną imprezę, 
która odbędzie się w sali Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Wilamowie, 
poprowadzi Robert Palka, dyrektor 
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury 
w Uniejowie.
Na balu, oprócz dobrej zabawy i 
ciepłych posiłków jest również przewi-
dziany czekoladowy walczyk, drink bar 
oraz licytacja przedmiotów i voucherów 
na usługi, podarowanych przez ludzi 
wielkich serc z terenu gminy i okolic.
Koszt wzięcia udziału w balu wynosi 
zaledwie 200 zł od pary. Zapisy przyj-
mowane są do 16 listopada w Szkole 
Podstawowej w Wilamowie u Beaty Kos, 
tel. 601-835-485 oraz w sklepie ,,Olimpi-
ko” w Uniejowie, tel. 605-558-711.
Jak jeszcze można wesprzeć 10-letnią 
Lenkę?
Można tego dokonać wchodząc na 
stronę internetową zrzutka.pl. 

Charytatywny bal andrzejkowy dla Lenki

W trakcie realizacji są dwie inwe-
stycje: przebudowa drogi gmin-
nej w miejscowości Ostrowsko 
oraz remont nawierzchni ulic 
Krasińskiego, Mickiewicza, Mako-
wej i Tęczowej, zlokalizowanych 
na terenie uzdrowiska Uniejów. 
Na przeprowadzenie kolejnych 
dwóch – budowa drogi gminnej 
(wewnętrznej) w miejscowości 
Spycimierz oraz przebudowa drogi 
gminnej w miejscowości Hipoli-
tów – ogłoszono przetargi. Prace 
w Ostrowsku dobiegają już końca. 
Wykonawcy pozostał tylko montaż 
separatorów ruchu, oddzielających 
ścieżkę rowerową od jezdni, a także 
poziomych i pionowych elemen-
tów oznakowania drogowego oraz 
prace porządkowe. 

Kolejna inwestycja, prowadzona 
tym razem na terenie miasta, obej-
muje wymianę nawierzchni na 4 
odcinkach jezdni. Została już wy-
konana pierwsza część zadania (z 
dwóch, na które podzielono zakres 
prac, przewidzianych w ramach 
inwestycji). Oznacza to, że na ulicach 
Krasińskiego i Mickiewicza stary 
asfalt został na całej długości sfre-
zowany i usunięty, a w jego miejsce 
położono nową, 4-centymetrową 
warstwę nawierzchni bitumicznej. 

Dzięki doskonałej pogodzie roboty 
przeprowadzono sprawnie i nawet 
szybciej niż planowano.

Oprócz złego stanu technicznego, 
przesłanką do remontu wskazanych 
ulic, była treść umowy, zawartej mię-
dzy burmistrzem miasta Uniejów i 
wojewodą łódzkim. Przedmiotem 
porozumienia była celowa dotacja 
uzdrowiskowa w wysokości 314 868 
zł, którą gmina przeznaczony na 
remont dróg gminnych, zlokalizowa-
nych na terenie uzdrowiska termal-
nego. Oznacza to, że przeprowadzone 
w ubiegłym tygodniu roboty na ul. 
Krasińskiego i Mickiewicza oraz 
rozpoczynająca się wymiana na-
wierzchni ulic Makowej i Tęczowej są 
finansowane ze środków zewnętrz-
nych, pochodzących z pozyskanego 
przez samorząd dofinansowania.

Łączna wartość robót drogowych, 
obejmująca wszystkie 4 odcinki, wy-
nosi 273 611,04 zł. Zgodnie z zawartą 
umową, wszystkie prace muszą być 
wykonane przed końcem listopada 
br.

Inwestycja jest realizowana w 
ramach projektu pn. „Remont dróg 
gminnych zlokalizowanych na te-
renie Uzdrowiska Uniejów – ulice 
Krasińskiego, Mickiewicza, Makowa, 
Tęczowa w Uniejowie”.

W północnej części miasta z dużym 
prawdopodobieństwem powstaną 
kolejne bloki z lokalami miesz-
kalnymi. Będzie to kontynuacja 
dotychczasowych inwestycji miesz-
kaniowych przeprowadzonych w 
Uniejowie. Osoby zainteresowane 
zakupem mieszkań informujemy, 
że w planach jest budowa nowego 
osiedla z blokami mieszkalnymi. PGK 
„Termy Uniejów” prowadzą zapisy.

Nowe bloki będą zlokalizowane 
przy ul. Targowej, za skrzyżowaniem 
z ul. Reymonta, naprzeciwko osiedla 
700-lecia. Gmina Uniejów przeznaczy 
na ten cel blisko 2 ha obszaru. Atutem 
lokalizacji jest bliskość terenów rekre-
acyjnych w postaci lasów. Realizato-
rem inwestycji będzie zewnętrzna 
firma deweloperska. PGK „Termy 
Uniejów” jako spółka komunalna 
nie może już dłużej bezpośrednio 
zajmować się budową budynków 
mieszkalnych ze względu na duże 
ograniczenia prawne i finansowe, 

remont dróg gminnych

Mieszkaniowe inwestycje w Uniejowie
dotyczące deweloperów i wynikające 
z przepisów regulujących budownic-
two mieszkaniowe.

Niemniej, nowe osiedle zostanie 
wybudowane we współpracy i pod 
nadzorem „Term Uniejów”. Należy 
więc spodziewać się dobrze przemy-
ślanej koncepcji zagospodarowania 
terenu i architektury budynków, 
spójnej i nawiązującej do dotych-
czasowej estetyki architektonicznej 
wybudowanych już bloków miesz-
kalnych „osiedla termalnego”. Bu-
dynki będą cechowały się podobnym 
standardem. Przewiduje się również 
kontynuację elementu termalnego w 
postaci przyłącza z wodą termalną. 
Innymi słowy, nowe budynki będą 
nawiązywały do poprzednich osiedli 
realizowanych przez „Termy Unie-
jów”. Ponadto po wybudowaniu no-
wych bloków, jeżeli taka będzie wola 
powstałych wspólnot mieszkanio-
wych, Spółka PGK „Termy Uniejów” 
będzie administratorem również 
nowych budynków, co wiąże się z 
niskim czynszem ponoszonym przez 
mieszkańców lokali, który od kilku 
lat utrzymuję się na poziomie 2 zł za 
m2 mieszkania miesięcznie, nie licząc 
zużywanych mediów.

W kwestii ceny zakupu, metr kwa-
dratowy nowych mieszkań może 
oscylować w okolicach 5 tys. zł. Taki 
wzrost ceny w stosunku do wcześniej 
budowanych bloków wynika z dra-

stycznej od 2017 r. zmiany na rynku 
budowlanym, w tym również na 
rynku budowy mieszkań. Aktualnie 
nie ma różnicy w kosztach budowy, 
niezależnie od lokalizacji, czy jest to 
Łódź, czy Uniejów. Koszt wybudowa-
nia metra kwadratowego powierzchni 
użytkowej mieszkania, zarówno w 
małej miejscowości, jak też w metro-
polii wynosi ok. 4 tys. zł netto. Do tego 
dochodzą koszty zaprojektowania i 
obsługi inwestycji.

Aktualnie prowadzone są zapisy 
i rezerwacje na lokale mieszkalne. 
Warto dodać, że powodzenie i szansa 
realizacji inwestycji w bardzo dużym 
stopniu uzależniona jest od zaintere-
sowania potencjalnych nabywców. Jest 
to kluczowy element dla opłacalności 
inwestycji. Jeśli dojdzie do realizacji, 
budowa może rozpocząć się już wiosną 

Na zdjęciu jeden z ostatniej pary bloków wybudowanych przez „Termy”. 
Inwestycja powstała na przełomie 2016/17. Jeżeli ruszy budowa kolejnych 
bloków w Uniejowie, można się spodziewać, że standardem oraz estetyką 
będą nawiązywały do tych już istniejących. 

Dotychczas na osiedlu 
wybudowano 5 nowych bloków, 
których administratorem jest 
spółka PGK „Termy Uniejów” 

przyszłego roku, a nowe mieszkania w 
takim scenariuszu zostaną oddane do 
użytku jesienią 2021 r.

Wszystkich zainteresowanych pro-

simy o zgłaszanie się do siedziby PGK 
Termy Uniejów sp. z o.o. w Uniejowie, 
przy ul. Polnej 37, do Sylwii Bukowskiej 
lub pod numerem tel. 506 040 534.
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Gm. Poddębice

Gm. Wartkowice

Służby odpowiedzialne za ochronę 
środowiska zostały zaalarmowane 
o składowisku na terenie gminy 
Uniejów. Sprawą zajęli się również 
policjanci, strażacy oraz prokura-
tura. Mieszkańcy nie kryją swych 
obaw. Strach przed skażeniem 
jest duży. 

Informacja o zakopanych beczkach 
i pojemnikach z nieznaną cieczą w 
miejscowości Rożniatów jest szeroko 
komentowana wśród mieszkańców. 
Czy w ziemi zakopane zostały groź-
ne dla zdrowia chemikalia?

- Niedaleko nas, bo w Zgierzu, 
głośno było o takiej samej sprawie. 
Tam wykryto groźne substancje, 
które na pewno mają negatywny 
wpływ na środowisko. Czy u nas 
będzie podobnie? - pyta pani Janina 
z Uniejowa. 

W Poddębicach sprawa zakopa-
nych w ziemi beczek również nie 
pozostała bez echa. Tym bardziej, że 
w zabezpieczanie terenu w Rożnia-
towie zaangażowani byli poddębiccy 
strażacy i policjanci. 

- W gruncie znajduje się blisko 
140 plastikowych pojemników o 
pojemności 1000 litrów każdy z 
różnobarwnym płynem w środ-
ku i ok. 60 metalowych beczek 
o pojemności 200 litrów – mówi 
mł. bryg. Wiesław Grzybowski, 
rzecznik KP PSP w Poddębicach. 
- Najprawdopodobniej pojemniki 
wraz z beczkami są szczelnie za-
mknięte. Nie stwierdziliśmy żad-
nych wycieków. Sprawdziliśmy 
też detektorem jakość powietrza i 
nie stwierdziliśmy w atmosferze 
uwolnionych środków chemicz-
nych. Oprócz nas, na miejsce 
przyjechali także strażacy z łódz-
kiej specjalnej grupy ratownictwa 
chemiczno – ekologicznego. 

O składowisku powiadomiony 
został w pierwszej kolejności Woje-
wódzki Inspektorat Ochrony Środo-
wiska w Łodzi. 

- Wyjaśniamy sprawę pod nadzo-
rem prokuratury – informuje z kolei 
sierż. Sylwia Kaźmierczak z biura 
prasowego policji w Poddębicach. 

Policja oraz prokuratura nie chcą 
na razie przekazywać szczegółowych 
informacji dot. składowiska. Udało 
nam się ustalić, że właścicielką dział-
ki w Rożniatowie, gdzie ujawnione 
zostały pojemniki i beczki z niezna-
ną substancją, jest mieszkanka wsi 
Rąkczyn w gm. Poddębice. Nie udało 
nam się z nią skontaktować. 

Czy mieszkanka ma pozwolenie 
na składowanie odpadów? 

„Właścicielka tego terenu nie otrzy-
mała żadnego zezwolenia na go-
spodarowanie odpadami, nigdy nie 
występowała też z takim wnioskiem. 
Przedmiotowa sprawa jest w toku i 
jest prowadzona przez Wojewódzki 
Inspektorat Ochrony Środowiska w 
Łodzi i prokuraturę w Poddębicach. 
Nie mamy w tej sprawie innych in-
formacji” - czytamy w odpowiedzi 
Agnieszki Gosławskiej, naczelnik 
wydziału ochrony środowiska, bez-
pieczeństwa i zarządzania kryzy-
sowego starostwa powiatowego w 
Poddębicach. 

(ps)

N i e d a w n o 
zakończył się 

trwający prawie 3-lata proces 
dotyczący monitoringu  i mię-
dzysąsiedzkich sporów w Krzepo-
cinku. Kamery – jak usłyszeliśmy 
od państwa Pągowskich – miały 
pełnić funkcję prewencyjną przed 
sąsiadami. Jak łatwo się domyślić 
druga strona zupełnie inaczej 
patrzy na problem. Utrwalanie 
obrazu życia na wsi – niczym w 
znanym programie tv Big Brother 
– napsuło sporo krwi zarówno 
jednej, jak i drugiej stronie kon-
fliktu. 

Anna Pągowska nie może zrozu-
mieć wyroku.

- Zrozumiałam, że sąd zakazał 
mi prowokować sąsiadów. Ale to 
przecież my z mężem jesteśmy 
pokrzywdzeni. Kamery zamonto-
waliśmy z powodu sąsiadów. Boimy 
się ich, a w razie jakichś zdarzeń 
musimy mieć na wszystko dowody 
– słyszymy. 

Adwokat pani Anny wyjaśnia, 
że sprawa zakończyła się warun-
kowym umorzeniem. 

- Wiem, że moja klientka nie jest 
usatysfakcjonowana. Jeśli będzie 

taka potrzeba, to na jej życzenie 
złożę odwołanie od wyroku.

Przypomnijmy, że konflikt mię-
dzy sąsiadami trwa od dawna. 
Nasz reporter został jakiś czas temu 
zaproszony do domu państwa Pą-
gowskich. Właściciele pokazali nam 
wówczas duży monitor na którym 
wyraźnie było widać obraz wiejskiej 
drogi i pobliskie zabudowania. Za-
montowanych kamer było bez liku. 
Drugiego takiego domu nie ma z 
całą pewnością w całej wsi. 

Konflikt między sąsiadami przy-
brał już takie rozmiary, że wielokrot-
nie interweniowali policjanci. Później 
sprawą zajęła się prokuratura i sąd. 

- Sąsiedzi wyzywają moją żonę 
od najgorszych, pokazują wulgarne 
gesty, niszczą nasze mienie. Dlatego 
zdecydowaliśmy się na ten monito-
ring – mówi Stanisław Pągowski. 

Małżonkowie twierdzą, że kon-
flikt rozpoczął się z powodu za-
zdrości. 

- Wszystko zaczęło się od tego, że 
zaczęliśmy remontować dom. Trud-
no w to uwierzyć, ale sąsiadom to się 
nie spodobało. Zazdrość sprawiła, 
że zaczęli nam dokuczać i z każdym 
miesiącem było coraz gorzej. To już 

W  t a k i c h 
w a r u n k a c h 

lepiej zachować szczególną 
ostrożność. Przekonał się o tym 
kierowca ciężarówki jadący rano 
w Balinie budowanym właśnie 
rondem. Widoczność była tego 
dnia znacznie ograniczona z 
powodu mgły. Najprawdopo-
dobniej to było bezpośrednią 

przyczyną zdarzenia. Jedno z kół 
pojazdu zsunęło się z podniesio-
nej drogi. Ciężarówka utknęła 
na dobre skutecznie tarasując 
ruch. Potrzebna była pomoc 
strażaków, którzy wyciągnęli 
ciężarówkę z przydrożnego 
dołu. Nikt nie ucierpiał, kierow-
ca ukarany został mandatem. 

(ps) 

Policjanci z Komendy Powiatowej 
Policji w Poddębicach wyjaśniają 
okoliczności wypadku z udziałem 
motocyklistki. W miejscowości 
Księża Wólka (gm. Pęczniew) 
na drodze wojewódzkiej nr 478  
kierujący pojazdem osobowym 
podczas wyjazdu z posesji, nie 
ustąpił pierwszeństwa przejazdu 
motocyklistce. Jednoślad uderzył 
w samochód. Kobietę przewiezio-
no do szpitala. Kierowcy pojaz-
dów byli trzeźwi.

z motoru do szpitala

mgła gęsta jak mleko

Sąsiedzki konflikt na sali rozpraw 

Big Brother w sądzie 

A. Pągowska nie jest zadowolona 
z wyroku

ponad 10 lat jak trwa między nami 
konflikt – dodaje pani Anna. 

Umorzenie sprawy jest warunko-
we. Czy spory teraz wygasną? Ka-
mery pozostały i niechęć również. 
Druga strona konfliktu od samego 
początku twierdziła, że wszelkie 
zarzuty państwa Pągowskich są 
bezpodstawne. 

- Nie będę się zniżać do ich po-
ziomu. To wszystko, co oni mówią 
to stek kłamstw – usłyszał podczas 
ostatniej wizyty nasz reporter od 
sąsiadki Pągowskich.

(ps)

eko – alarm w regioniePoddębice Na składach więk-
szość węgla pocho-

dzi z zagranicy – głównie z Rosji. 
Brakuje węgla z Polski. Klienci są 
zaniepokojeni i pytają, czy w okresie 
zimy można spodziewać się znacz-
nych podwyżek.

Węgiel to wciąż podstawowe paliwo 
do ogrzewania domów i mieszkań. 
Wydawać by się mogło, że w Polsce nie 
powinno go brakować. Niestety, jego 
wydobycie z roku na rok maleje. 

Polska węglem stoi? Tak, ale nie 
polskim. Ten płynie do nas szerokim 
strumieniem z zagranicy. 

Węgiel z Polski się nie opłaca. 
Dlaczego tak się dzieje? Polski węgiel 
jest coraz mniej konkurencyjny. Ko-
nieczne jest wydobywanie go na coraz 
większych głębokościach, a koszty 
bezpiecznego wydobycia robią się co-

raz wyższe. Tak egzotyczne kierunki 
sprowadzania węgla jak Kolumbia 
czy Stany Zjednoczone nie są niczym 
dziwnym. Oczywiście większość wę-
gla sprowadzamy z Rosji. Węgiel ze 
wschodu jest tańszy. 

- Mniej więcej o 20 procent – mówi o 
rosyjskim węglu Marek Hynasiński, 
współwłaściciel składu opału na obrze-
żach Poddębic. - W tej chwili kostka 
gruba z polskich kopalni kosztuje 980 
zł za tonę, za taki sam węgiel z Rosji 
zapłacimy o 200 zł mniej. Trudno po-
wiedzieć, czy węgiel jeszcze zdrożeje. 
Oczywiście niepokojące jest to, że go 
brakuje. Czeka się długo na realizację 
zamówienia, a na dodatek kopalnie na-
kazują brać węgiel w pakiecie i dodają 
asortyment, którego jest jeszcze sporo, 
czyli na przykład miał.

(ps)

Brakuje polskiego węgla

Polskiego węgla na składach brakuje 



8 28 października 2019
Nowy 
Tygodnik 
Regionalny rozmaitoŚci

Rozwiązanie krzyżówki z numeru 356: Co kto lubi, to go gubi.
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Oryginalne potrawy i porady kulinarne

* W tramwaju starszy pan narzeka: 
– Co za czasy, co za ludzie, co za 
maniery! 
– Ale o co panu chodzi, przecież pan 
siedzi? 
– Ja  tak, ale moja żona cały czas 
stoi… 

* * * 
* Siedzą dwaj uczniowie: 
- Wiesz, czasem ogarnia mnie wielka ochota, żeby się 
pouczyć. 
- I co wtedy robisz? 
- Czekam, aż mi przejdzie 

* * *
* Nauczyciel napisał w dzienniczku uczennicy: 
- Pańska córka Zosia jest nieznośną gadułą. 
Nazajutrz dziewczynka przyniosła dzienniczek z adnota-
cją ojca: 
- To pestka, gdyby pan słyszał jej matkę! 

* * * 
* - Moje gratulacje! Od razu widać, że się pan ożenił - 
doskonale uprasowana koszula! 
- A, tak. To pierwsze czego żona mnie nauczyła. 

* * *
* Wakacyjny flirt. Para spaceruje po plaży, pocałunki, 
przytulania, wreszcie dziewczyna mówi: 
– O, nie, nie, mój drogi. Jeśli chodzi o seks to dopiero po 
ślubie! 
– Rozumiem, kochanie. W takim razie zadzwoń do mnie 
koniecznie, jak już wyjdziesz za mąż… 

* * *
* Chłopczyk chwali się koledze: 
− Na wakacjach pływałem z moim tatą! On pływa w 
marynarce! 
− Phi! Ja z moim też pływałem! Ale mój pływa normal-
nie, w kąpielówkach! 

* * *
* – Nie rozumiem, jak jeden człowiek może robić tyle 
błędów?! – dziwi się polonistka, oddając pracę domową 
uczniowi. 
– Wcale nie jeden – odpowiada uczeń. Pomagali mi 
mama i tata.

ZUPA CZOSNKOWA 
Składniki:
30 ząbków czosnku, w łupinkach  
2 łyżki oliwy  
1-2 łyżki oliwy lub masła  
2 doże cebule, pokrojone na 
plasterki  
20 ząbków czosnku, obranych  
kilka łodyżek świeżego tymianku  
1 litr rosołu z kurczaka  
1/2 szklanki śmietanki kremówki  
1/2 szklanki świeżo startego parme-
zanu (około 50g)  
małe grzanki 
Etapy przygotowania:
Rozgrzać piekarnik do 180ºC. Ząbki 
czosnku w łupinkach ułożyć w małym 
żaroodpornym naczyniu, skropić 
2 łyżkami oliwy, lekko wymieszać - 
przykryć szczelnie folią aluminiową i 
piec aż  się zrumienią i będą miękkie, 
około 30-40 minut. Wystudzić i wy-
cisnąć czosnek z łupinek do małej 
miseczki. W dużym rondlu rozgrzać 
oliwę lub masło, wsypać cebulę i ty-
mianek i zeszklić do miękkości, około 
5 minut. Dodać upieczony i surowy 
czosnek i Sauter przez następne 3 

minut, wlać rosół - zagotować, zmniej-
szyć ogień i gotować pod przykryciem 
około 30 minut, aż czosnek będzie bar-
dzo miękki. Zupę zmiksować na gładki 
krem w blenderze, albo bezpośrednio 
żyrafą w garnku, dodać śmietankę i 
zagotować. Przyprawić do smaku solą 
i pieprzem. Do każdego talerza wsypać 
po około 2 łyżki startego parmezanu, 
wlać zupę - podawać z grzankami.

KALAFIOR I BROKUŁ Z GRZYBAMI
Składniki:
1 mały kalafior (ok. 500 g)  
kilka różyczek brokułu  
5-6 szt borowików – ok. 200 g (mogą 
być też inne grzyby)  
1 cebula  
ok. 150 ml słodkiej śmietanki 30%  
2-3 łyżki białego wytrawnego wina  
pół pęczka szczypiorku  
sól, pieprz, czosnek granulowany  
1 łyżka oleju i 1 łyżka masła do 
smażenia  
zioła prowansalskie 
Etapy przygotowania:
Przygotowanie potrawy zacząć od 
grzybów. Trzeba je oczyścić, wypłukać 
i osuszyć, pokroić na plastry (nie za 
cienkie). Rozgrzać na patelni olej, dodać 
masło, gdy tłuszcze będą już połączone 

i rozgrzane, wrzucić grzyby. W trakcie 
smażenia grzyby puszczą sok, smażyć 
je dopóki ten sok nie odparuje. W 
tym czasie pokroić cebulę na kostkę, 
posiekać szczypiorek i dorzucić je do 
odparowanych grzybów. Doprawić solą, 
pieprzem i czosnkiem granulowanym, 
wlać wino, chwilę wszystko przesmażyć. 
Zestawić z ognia, przykryć pokryw-
ką. Teraz czas na kalafior i brokuł. 
Zagotować w rondlu wodę, do wrzącej 
wrzucić trochę ziół prowansalskich, 
wstawić w rondlu sitko do gotowania 
na parze, na sitku ułożyć różyczki 
kalafiora i brokuła (podana wyżej 
ilość kalafiora i brokuła mieści się na 
1 sitku). Przykryć warzywa szczelnie 
pokrywką i gotować do miękkości, ok. 
10, najwyżej 15 minut. Dodatek ziół 
do wody sprawi, że warzywa szczel-
nie przykryte przejdą ich aromatem. 
Kiedy kalafior się gotuje, skończyć sos. 

Ustawić patelnię z grzybami na małym 
ogniu i wlać śmietankę, cały czas mie-
szając i podgrzać do uzyskania niezbyt 
gęstego sosu. Wyjąć na talerze kalafior 
i brokuł, delikatnie je dosolić i podlać 
sosem grzybowym. 

DYNIOWY SERNIK 
Składniki:
Spód: 
150 g ciasteczek Oreo (bez kremu) 
120 g roztopionego masła 
Masa: 
500 g twarogu 
2 szklanki musu z pieczonej dyni 
4 łyżki mąki ziemniaczanej 
1 łyżeczka cynamonu 
20 ml miodu 
50 g cukru 
3 jajka 
Krem: (opcjonalnie) 
200 ml kremówki 36% 
100 g ciasteczek Oreo (bez kremu) 
czarny barwnik spożywczy 
Etapy przygotowania:
Zacząć od przygotowania spodu ciasta. 
Rozdrobnione blenderem ciastka wy-
mieszać razem z roztopionym masłem. 
Wszystko wylać na tortownicę posma-
rowaną tłuszczem (średnica 20 cm). 
Zapiekać w piekarniku przez 8 minut 

w 170 stopniach. Następnie ostudzić. 
Następnie przyrządzić masę serową. 
Mikserem utrzeć twaróg i dodać do 
niego mąkę, cukier, miód, cynamon i 
mus z dyni. Na sam koniec wbić ko-
lejno jajka. Kiedy wszystko się dobrze 
połączyło, masę wylać do tortownicy. 
Piec przez 15 minut w 170 stopniach. 
Następnie zmniejszyć temperaturę 
do 135 stopni i pozostawić masę na 
90 minut. Można już przygotować 
krem. Zacząć od zmiksowania Oreo 
w blenderze. Do sztywno ubitej 
kremówki dodać szczyptę czarnego 
barwnika oraz rozdrobnione Oreo. 
Wszystko połączyć za pomocą łyżki 
i pozostawić w lodówce na 30 minut. 
Następnie przełożyć krem do rękawa 
cukierniczego i dekorować sernik.  
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Służby z powiatu łęczyckiego 
wzięły udział w ćwiczeniach 
obronnych pod nazwą „Powiat 
Łęczycki 2019”. Scenariusz nie 
był prosty. Z budynku Szkoły 
Podstawowej im. Marszałka 
Józefa Piłsudskiego w Piątku 
oraz przedszkola w Piątku 
ewakuowano dzieci i młodzież. 
Zostały także upozorowane 
sytuacje z możliwością odnie-
sienia ran przez „pozorantów” 
oraz gaszenie pożaru. Jednostki 
Ochotniczych Straży Pożarnych 
wspólnie z Państwową Strażą 
Pożarną mogły sprawdzić się 
przy rozcinaniu wraku samo-
chodu, potencjalnie ratując 
życie osoby pozorującej omdle-
nie. 

Ewakuacja uczniów, gaszenie pożaru
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Ozorków

Ozorków Na jednym z bloków 
przy ul. Bema pojawiły 

się tabliczki informujące o zakazie 
jazdy na hulajnodze. Problem w tym, 
że nie wiadomo, czy chodzi o zwy-
kłą czy też elektryczną hulajnogę. 
Niektórzy zadają też pytanie, czy na 
hulajnodze nie można jeździć tylko 
przy bloku, czy też na całym osiedlu. 

- Jestem mamą nastolatka i gdy 
zobaczyłam ten zakaz, to zaczęłam się 
zastanawiać. Mieszkamy trochę dalej, 
ale co będzie jak syn 
będzie chciał przejechać 
się na hulajnodze pod 
tym blokiem? Grożą mu 
jakieś sankcje? - pyta 
ozorkowianka. 

Kolejny nasz roz-
mówca zastanawia się 
z kolei nad sensem ta-
kiego zakazu.

- Ja rozumiem, że 
można na przykład za-
kazać gry w piłkę pod 
blokiem. Ale dlaczego nie 
można jeździć na hulajnodze?

Zwolennicy nowego znaku tak tłu-
maczą zakaz.

- Hulajnogi są niebezpieczne – sły-
szymy. - Coraz więcej małolatów jeździ 
nimi po chodnikach i stwarza zagroże-
nie dla pieszych. 

Skarżą się także kierowcy.
- Dobrze, że wspólnota wprowa-

dziła ten zakaz. Całkiem niedawno 
wyjeżdżając z parkingu o mały włos 
nie potrąciłbym chłopca na hulajnodze.

Trzeba przyznać, że w miastach 
problemy związane z hulajnogami 
lawinowo rosną. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisa-
mi poruszanie się urządzeniami typu 

Pogoda sprzyja ekipie remontującej 
ul. Morelową w Ozorkowie. Prace, 
rozpoczęte pod koniec września, idą 
bardzo sprawnie; drogowcy, po wy-
korytowaniu 130-metrowej jezdni, 
ułożyli krawężniki oraz podbudowę 
pod nową, asfaltową nawierzchnię 
ulicy. W drugiej połowie październi-
ka wylano pierwszą warstwę asfaltu 
i rozpoczęto prace brukarskie przy 
budowie chodników i zjazdów do 
posesji. 

Zgodnie z umową zakończenie 
prac, których koszt wynosi ok. 240 

tys. zł, zaplanowano na początek 
grudnia, jednak jeśli dobra aura 
się utrzyma, modernizacja ulicy 
zakończy się może znacznie wcze-
śniej.

Po przebudowaniu ul. Morelowej 
na tzw. Owocowym Osiedlu pozo-
stanie jeszcze do remontu odcinek 
ul. Wiśniowej. Po jego wykonaniu 
wszystkie ulice „owocowe” będą 
mieć nową nawierzchnię i prowa-
dzona od kilku lat przebudowa 
dróg gruntowych w tym rejonie 
miasta zostanie zakończona. 

Skumulowanie punk-
tów z alkoholem przy 

ul. Małachowskiego spędza sen z 
powiek niektórym mieszkańcom. 
Ich zdaniem niektórzy klienci skle-
pów monopolowych dają później 
upust swojej fantazji i dewastują 
publiczne oraz prywatne mienie. 

W pobliskich sklepach sprzedaw-
czynie komentują nie tak dawne 
uszkodzenie drzwi w jednym z 
pomieszczeń handlowych. 

- Z pewnością zrobili to pijani. 
Uważam, że jest zbyt dużo tych skle-
pów z procentami – słyszymy.

Negatywnie o nadmiarze mono-
polowych mówi też lokatorka pobli-
skiego bloku.

- Z okien obserwuję „alejkę zasłu-
żonych”. To taka żartobliwa nazwa 
wąskiego chodnika z ławeczkami, 
który upodobali sobie amatorzy picia 
pod chmurką – mówi ozorkowianka. 

Mieszkańcy uważają, że w tym 

morelowa już z asfaltem

zbyt dużo procentów

punkcie miasta powinno być więcej 
policyjnych patroli. 

(stop)

„nie” dla hulajnogi 

elektryczna hulajnoga 
po drogach publicznych, 
w strefach zamieszkania 
oraz w strefach ruchu 
jest zabronione. Policjan-
ci reagują na takie wy-

kroczenia pouczając bądź 
nakładając mandat karny – taryfikator 
przewiduje wysokość mandatu od 20 
do 500 zł. 

Na początku 2017 roku opracowy-
wany w Ministerstwie Infrastruktury 
i Budownictwa projekt nowelizacji 
miał wprowadzić do ustawy definicję 
urządzenia transportu osobistego 
(UTO). Od tego czasu nic się nie zmie-
niło i nadal trwają prace nad projektem 
zmian w kodeksie drogowym. Zgod-
nie z propozycją urządzenie transportu 
osobistego to: „urządzenie konstruk-
cyjnie przeznaczone do poruszania się 
pieszych, napędzane siłą mięśni lub za 
pomocą silnika elektrycznego, którego 
konstrukcja ogranicza prędkość jazdy 

do 25 km/h, o szerokości nieprzekra-
czającej w ruchu 0,9 m”.

Jeśli prawo wejdzie w życie, miłośni-
cy małych urządzeń na kółkach będą 
mogli wjechać na ścieżki rowerowe. 
W chwili obecnej nie ma regulacji 
prawnych w tej materii.

(stop)
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Adres Położenie Skład mieszkania
Pow. 

użytkowa 
w m2

Cena 
wywoławcza w zł

Kwota 
wadium w zł

Maszkowska 
35a m. 11 parter

1 pok., kuchnia, 
łazienka z wc, 
przedpokój

37,45 101 131,00 zł 2500,00

OGŁOSZENIE
OZORKOWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA z siedzibą w Ozorkowie, ul. Staszica 1

przeprowadzi w dniu 14.11.2019 roku przetarg ustny nieograniczony 
na lokal mieszkalny położony w Ozorkowie

Przetarg rozpocznie się 14.11.2019 r. w siedzibie Spółdzielni w Ozorkowie, ul. Staszica 1 o godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości lokalowej równa jest wartości określonej operatem szacunkowym

rzeczoznawcy majątkowego.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie najpóźniej do dnia 13.11.2019 r. ustalonego 

wadium, na konto Spółdzielni w Banku Spółdzielczym w Ozorkowie
nr konta: 11 8786 0001 0000 0198 2000 0001, 

tytułem: „przetarg z dnia 14.11.2019r. oraz imię i nazwisko uczestnika przetargu”
Postąpienie wynosić będzie 1.000,00 zł.

W wyniku przeprowadzenia przetargu nabywca uzyska umowę ustanowienia i przeniesienia odrębnej 
własności lokalu zawartej przed notariuszem. Koszty związane z ustaleniem odrębnej własności (koszty 

aktu notarialnego i założenia księgi wieczystej) obciążają w całości osobę ustaloną jako nabywca. 
Spółdzielnia udostępnia zainteresowanym przetargiem do wglądu regulamin przetargu i udziela 

szczegółowych informacji w siedzibie Spółdzielni, pokój nr 10 lub telefonicznie:
(42) 718-54-76 lub (42) 718-50-87.

Zarząd Spółdzielni zastrzega możliwość przerwania przetargu 
lub odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.

Emocje nie słabną 
po pożarze jednej 

z kamienic w centrum miasta. 
Pogorzelcy negatywnie oce-
niają pomoc ze strony lokalnej 
władzy. Tymczasem burmistrz 
Jacek Socha nie ukrywa, że jest 
zaskoczony krytyką. Twierdzi, że 
lokatorzy nie zostali pozostawieni 
sami sobie. 

Do redakcji, na początku tego 
tygodnia, dzwonili rozżaleni miesz-
kańcy. 

- Proszę spojrzeć. Na klatce wisi 
kartka z informacją, że od ponie-
działku wezmą się za porządki. 
I nic. Jest już grubo po 14, a w 
kamienicy nadal nic się nie dzieje. 
Siedzimy tu zestresowani i nie wie-
my, co będzie dalej – mówi jeden z 
lokatorów.

- Najgorsze jest to, że od soboty 
nie mamy prądu – dodaje kolejny 
lokator. - Zostaliśmy odcięci od 
świata, nie możemy naładować 
telefonów komórkowych. A jakby 
ktoś potrzebował pomocy lekarza? 
Jak zadzwonić na pogotowie?

Kolejni lokatorzy wciąż wspomi-
nają dramatyczny sobotni poranek, 
w którym doszło do pożaru na 
poddaszu kamienicy. Są zdania, że 

miasto powinno już wtedy bardziej 
o nich zadbać.

- Nie było podstawionego autobu-
su, gdzie można by się ogrzać lub 
napić ciepłej herbaty – mówi roz-
żalona lokator-
ka. - Niektórzy 
z nas stali przed 
kamienicą w 
szlafrokach i po 
prostu marzli. 

W poża rze 
n a j b a r d z i e j 
u c i e r p i a ł y 
dwie rodziny. 
Ich mieszka-
nia znajdują się 
bezpośrednio 
pod strychem. 
Lokale zostały 
zalane. Starsze 
m a ł ż e ń s t w o 
noc spędziło w 
jednym z lokal-
nych moteli. Dla 
dwójki młodych ludzi z dwójką 
dzieci miasto zapewniło lokal za-
stępczy. 

- Byliśmy już w tym mieszkaniu 
– słyszymy od Edyty i Krzysztofa 
N. (nazwisko do wiadomości red.). 
- Pierwsze wrażenie było prze-
rażające. Lokal jest zawilgocony 
i naszym zdaniem nie nadaje się 
do zamieszkania. Wybieramy się 
do burmistrza, aby o tym poroz-
mawiać. 

Burmistrz Jacek Socha powie-
dział nam, że wie o pretensjach 
pogorzelców. Jednak uważa, że 
krytyka nie jest uzasadniona. 

- Zacznę może od tego lokalu 
zastępczego. Oczywiście, że ten 
lokal nie jest synonimem luksusu. 
Ale w takich sytuacjach nie chodzi 
przecież o luksusy. Rzeczywiście 

najpierw rodzina odrzuciła to 
mieszkanie, ale ostatecznie je 
przyjęła. Druga rodzina również 
przyjęła lokal zastępczy. Wiem, 
że w takich sytuacjach emocje 

są duże. Jed-
nak nie moż-
na tak od razu 
wsz yst k iego 
piętnować. To 
s a m o  d o t y -
czy zarzutu, 
że miasto nie 
podstawiło au-
tobusu. Loka-
torzy od razu 
mieli informa-
c ję, że mogą 
skorzystać z 
pomieszczeń 
w OSP. 

Z  b u r m i -
strzem rozma-
wialiśmy też o 
dziurze w da-

chu po pożarze, która zdaniem 
mieszkańców powinna zostać 
zakryta już w niedzielę. Lokatorzy 
dziwią się, dlaczego tak się nie stało.

- A jakby spadł deszcz, to co wte-
dy? Jeszcze bardziej zalałoby miesz-
kania w kamienicy – słyszymy od 
zdenerwowanych mieszkańców. 

Burmistrz wyjaśnia, że ta kwestia 
również została przemyślana. 

- Celowo zostawiliśmy dziurę w 
dachu – mówi bez ogródek J. Socha. 
- Przedyskutowaliśmy ten problem 
z panem prezesem Stasiakiem i 
na naszą decyzję głównie miały 
wpływ prognozy pogody. Meteo-
rolodzy zapowiadali słoneczne dni, 
bez opadów deszczu. Taka aura z 
pewnością sprawiła, że poddasze 
szybciej się wysuszyło. 

Słowa burmistrza potwierdza 

Z wielkim żalem i smutkiem żegnamy 

Tomasza Jędrzejczaka
Radnego Rady Powiatu Zgierskiego,

wieloletniego samorządowca,
Człowieka aktywnego i pomocnego,
wrażliwego na problemy społeczne.

Rodzinie i Bliskim 
składamy wyrazy współczucia i głębokiego żalu

Burmistrz Miasta Ozorkowa Jacek Socha
Przewodniczący Rady Miejskiej w Ozorkowie Ryszard Kałużny

Radny Rady Powiatu Zgierskiego Dominik Gabrysiak

Centrala ZNP zdecydowała, że 
kolejną formą protestu będzie 
protest włoski. - Nauczyciele nie 
powinni wykonywać zadań, które 
nie są ich obowiązkiem, jednak 
nie zamierzamy nie wykonywać 
zadań ujętych w statutach szkół 
- powiedział szef związku Sławo-
mir Broniarz. 

Protest oznacza koniec z bezpłat-
nym prowadzeniem kół zaintereso-
wań czy sobotnimi wyjazdami na 
konkursy z uczniami. Nauczyciele 
przestaną też doposażać szkoły z 
własnych pieniędzy. 

Kiedy szczegóły akcji zostały 
ujawnione, niektórzy rodzice zaczęli 
organizować się pod hasłem wło-
skiego protestu rodziców. Trudno im 
uwierzyć, że nauczyciele robią więcej 

niż muszą, bo przecież to rodzice nad-
ganiają w domach program. W de-
klaracji tego niecodziennego strajku 
rodziców na pierwszym miejscu jest 
wyrzeczenie się “zmuszania dzieci 
do odrabiania zadań domowych po 
nocach”. Nieco niżej jest deklarowany 
brak współpracy przy wykonywa-
niu “ściemo-prac domowych, czyli 
np. makiet, które i tak wykonują 
rodzice”. Strajk włoski rodziców ma 
obejmować m.in. zakaz przynosze-
nia kwiatów na Dzień Nauczyciela, 
żadnych prezentów na koniec roku, 
brak zgody na udział dzieci w przed-
stawieniach, nie posyłanie dzieci 
na korepetycje tylko wysyłanie do 
nauczycieli, którzy mają obowiązek 
porządnie wszystko wytłumaczyć 
dziecku.

Strajk włoski nauczycieli... oraz rodziców 

Czy słuszna krytyka po pożarze?

szef przedsiębiorstwa komunal-
nego. 

- Uważam, że pozostawienie 
dziury w słoneczne dni, to dobra 
decyzja – dodaje Grzegorz Stasiak, 
prezes OPK. - Do mnie też dotarły 
niektóre krytyczne uwagi ze strony 
lokatorów tej kamienicy, chociażby 
o wyłączonym prądzie. Ale przecież 
to zupełnie oczywiste, że najpierw 
trzeba było poczekać na ekspertyzy, 
żeby później bezpiecznie można 
było włączyć prąd. 

Przypomnijmy, że ogień na pod-
daszu kamienicy wybuchł przed 
7 rano w sobotę 19 października. 
Najprawdopodobniej przyczyną 
pożaru była nieszczelność prze-
wodu kominowego. W pożarze, na 
szczęście, nikt nie ucierpiał. 

(stop)

W pożarze tej kamienicy na szczęście nikt nie ucierpiał 

Lokatorzy czytają ogłoszenia 
o planowanych pracach 
porządkowych 

Dziura w dachu została pod koniec 
ub. tygodnia zabezpieczona

Pogorzelcy tuż po pożarze uważali, 
że nie mieli dostatecznej pomocy ze 

strony miasta
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Niezabudowana działka gruntu nr 324/1 o powierzchni 1244 
m2.Cena działki gruntu nr 324/1 wynosi 76.008,00 zł. Cena 
udziału w wysokości 1/13 części nieruchomości składającej 
się z działek nr 324/2 i 325/1 stanowiącej drogę wewnętrzną 
wynosi 8.994,24 zł. Razem cena wywoławcza nieruchomo-
ści wynosi 85.002,24 zł. Wadium ustala się w wysokości 
8.500,00 zł.
Niezabudowana działka gruntu nr 324/4 o powierzchni 1372 m2. 
Cena działki gruntu nr 324/4 wynosi 83.829,00 zł. Cena udziału 
w wysokości 1/13 części nieruchomości składającej się z działek nr 
324/2 i 325/1 stanowiącej drogę wewnętrzną wynosi 8.994,24 zł. 
Razem cena wywoławcza nieruchomości wynosi 92.823,24 
zł. Wadium ustala się w wysokości 9.300,00 zł.
Niezabudowana działka gruntu nr 324/6 o powierzchni 1395 m2. 
Cena działki gruntu nr 324/6 wynosi 85.234,00 zł. Cena udziału 
w wysokości 1/13 części nieruchomości składającej się z działek nr 
324/2 i 325/1 stanowiącej drogę wewnętrzną wynosi 8.994,24 zł. 
Razem cena wywoławcza nieruchomości wynosi 94.228,24 
zł. Wadium ustala się w wysokości 9.400,00 zł.
Niezabudowana działka gruntu nr 324/8 o powierzchni 1472 m2. 
Cena działki gruntu nr 324/8 wynosi 89.939,00 zł. Cena udziału 
w wysokości 1/13 części nieruchomości składającej się z działek nr 
324/2 i 325/1 stanowiącej drogę wewnętrzną wynosi 8.994,24 zł. 
Razem cena wywoławcza nieruchomości wynosi 98.933,24 
zł. Wadium ustala się w wysokości 9.900,00 zł.
Niezabudowana działka gruntu nr 324/10 o powierzchni 1328 m2. 
Cena działki gruntu nr 324/10 wynosi 81.141,00 zł. Cena udziału 
w wysokości 1/13 części nieruchomości składającej się z działek 
nr 324/2 i 325/1 stanowiącej drogę wewnętrzną wynosi 8.994,24 
zł. Razem cena wywoławcza nieruchomości wynosi 90.135,24 
zł. Wadium ustala się w wysokości 9.000,00 zł.
Niezabudowana działka gruntu nr 324/12 o powierzchni 1424 
m2. Cena działki gruntu nr 324/12 wynosi 89.797,00 zł. Cena 
udziału w wysokości 1/13 części nieruchomości składającej 
się z działek nr 324/2 i 325/1 stanowiącej drogę wewnętrzną 
wynosi 8.994,24 zł. Razem cena wywoławcza nieruchomo-
ści wynosi 98.791,24 zł. Wadium ustala się w wysokości 
9.900,00 zł.
Niezabudowana nieruchomość, w skład której wchodzą działki 
nr 324/3 i 325/3 o powierzchni łącznej 1272 m2. Cena działek 
gruntu wynosi łącznie 77.719,00 zł. Cena udziału w wysokości 
1/13 części nieruchomości składającej się z działek nr 324/2 i 325/1 
stanowiącej drogę wewnętrzną wynosi 8.994,24 zł. Razem cena 
wywoławcza nieruchomości wynosi 86.713,24 zł. Wadium 
ustala się w wysokości 8.700,00 zł.
Niezabudowana nieruchomość, w skład której wchodzą działki 
nr 324/5 i 325/4 o powierzchni łącznej 1292 m2. Cena działek 
gruntu wynosi łącznie 78.941,00 zł. Cena udziału w wysokości 
1/13 części nieruchomości składającej się z działek nr 324/2 i 325/1 
stanowiącej drogę wewnętrzną wynosi 8.994,24 zł. Razem cena 
wywoławcza nieruchomości wynosi 87.935,24 zł. Wadium 
ustala się w wysokości 8.800,00 zł.
Niezabudowana nieruchomość, w skład której wchodzą działki 
nr 324/7 i 325/5 o powierzchni łącznej 1216 m2. Cena działek 
gruntu wynosi łącznie 74.298,00 zł. Cena udziału w wysokości 
1/13 części nieruchomości składającej się z działek nr 324/2 i 325/1 
stanowiącej drogę wewnętrzną wynosi 8.994,24 zł. Razem cena 
wywoławcza nieruchomości wynosi 83.292,24 zł. Wadium 
ustala się w wysokości 8.300,00 zł.

Niezabudowana nieruchomość, w skład której wchodzą działki 
nr 324/9 i 325/6 o powierzchni łącznej 1187 m2. Cena działek 
gruntu nr 324/9  i 325/6 wynosi łącznie 72.526,00 zł. Cena 
udziału w wysokości 1/13 części nieruchomości składającej 
się z działek nr 324/2 i 325/1 stanowiącej drogę wewnętrzną 
wynosi 8.994,24 zł. Razem cena wywoławcza nieruchomo-
ści wynosi 81.520,24 zł. Wadium ustala się w wysokości 
8.200,00 zł.
Niezabudowana nieruchomość, w skład której wchodzą działki 
nr 324/11 i 325/7 o powierzchni łącznej 1241 m2. Cena działek 
gruntu wynosi łącznie 75.825,00 zł. Cena udziału w wysokości 
1/13 części nieruchomości składającej się z działek nr 324/2 i 325/1 
stanowiącej drogę wewnętrzną wynosi 8.994,24 zł. Razem cena 
wywoławcza nieruchomości wynosi 84.819,24 zł. Wadium 
ustala się w wysokości 8.500,00 zł.
Niezabudowana nieruchomość, w skład której wchodzą działki 
nr 324/13 i 325/8 o powierzchni łącznej 1365 m2. Cena działek 
wynosi łącznie 86.077,00 zł. Cena udziału w wysokości 1/13 
części nieruchomości składającej się z działek nr 324/2 i 325/1 
stanowiącej drogę wewnętrzną wynosi 8.994,24 zł. Razem cena 
wywoławcza nieruchomości wynosi 95.071,24 zł. Wadium 
ustala się w wysokości 9.500,00 zł.

Powyższe niezabudowane nieruchomości nie mają obciążeń i 
nie są przedmiotem zobowiązań. Dla działek gruntu nr 324/2 
i 325/1 stanowiących drogę wewnętrzną o łącznej powierzchni 
2396 m² ustalono cenę wywoławczą 116 925,12 zł. Sprzedaż 
nieruchomości zwolniona jest od podatku VAT zgodnie z art. 43 
ust. 1 pkt 9 w związku z art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 11 marca 2004 
roku o podatku od towarów i usług.
Wadium należy wpłacić do dnia 19 listopada 2019 roku w kasie 
Urzędu Miejskiego w Ozorkowie II piętro, pokój 217 lub na 
rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Ozorkowie nr: 37 8786 
0001 0000 1528 2001 0143. Za datę wpływu środków finan-
sowych tytułem wadium uważa się moment uznania rachunku 
przez Urząd Miejski w Ozorkowie.
Przetarg odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w 
Ozorkowie przy ul. Wigury 1, I piętro, pokój nr 100, w terminie:
25 listopada 2019 roku:
działka nr 324/1 o powierzchni 1244 m.kw. o godz. 10:00
działka nr 324/4 o powierzchni 1372 m.kw. o godz. 10:40
działka nr 324/6 o powierzchni 1395 m.kw. o godz. 11:20
działka nr 324/8 o powierzchni 1472 m.kw. o godz. 12:00
26 listopada 2019 roku:
działka nr 324/10 o powierzchni 1328 m.kw. o godz. 10:00
działka nr 324/12 o powierzchni 1424 m.kw. o godz. 10:40
działka nr 324/3 i 325/3 o powierzchni 1272 m.kw. o godz. 11:20
działka nr 324/5 i 325/4 o powierzchni 1292 m.kw. o godz. 12.00
27 listopada 2019 roku:
działka nr 324/7 i 325/5 o powierzchni 1216 m.kw. o godz. 10:00
działka nr 324/9 i 325/6 o powierzchni 1187 m.kw. o godz. 10:40
działka nr 324/11 i 325/7 o powierzchni 1241 m.kw o godz. 11:20
działka nr 324/13 i 325/8 o powierzchni 1365 m.kw. o godz. 12:00
Ogłoszenie o przetargu publikowane jest na tablicy ogłoszeń 
tut. Urzędu, stronie internetowej www.umozorkow.pl, na 
BIP-ie tut. Urzędu.
Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Gospo-
darowania Majątkiem Komunalnym Urzędu Miejskiego w Ozor-
kowie, tel. 42 710-31-22, strona internetowa www.umozorkow.pl.

BURMISTRZ MIASTA OZORKOWA 
zamieszcza wyciąg z ogłoszenia na 

I USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY 
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych 

będących własnością Gminy Miasto Ozorków położonych w Ozorkowie, w obrębie geodezyjnym 0- 9, przy ul. 
Granicznej 4 i 6. Dla przedmiotowych nieruchomości prowadzona jest przez V Wydział Sądu Rejonowego w Zgierzu 
księga wieczysta LD1G/00075567/6 oraz brak jest obowiązujących  ustaleń miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, w ewidencji gruntów i budynków działki zaliczone są do gruntów ornych (RVI).

W dniach od 31 października (czwar-
tek) do 3 listopada (niedziela) na ul. 
Podleśne w okolicach cmentarza 
między drogą krajową Nr 91 a ul. 
Maszkowską zmieniona zostanie 
organizacja ruchu drogowego. 
Obowiązywał będzie jeden kierunek 
ruchu: od strony drogi krajowej w 
kierunku ulicy Maszkowskiej.

Samochody, wyjeżdżające z par-

kingu przy Nowym Cmentarzu 
będą miały nakaz skrętu w lewo, 
w kierunku ul. Maszkowskiej. Nie 
będzie można wjeżdżać w ul. Pod-
leśną od strony ul. Maszkowskiej.

Na ul. Zgierskiej na odcinku od 
ul. Jodłowej do ul. Poprzecznej w 
dniach 31 października – 3 listopa-
da zostanie tymczasowo zniesiony 
zakaz zatrzymywania się.

Nie tak dawno redak-
cja została poinfor-

mowana przez mieszkańców o 
wycince drzew przy ul. Kościelnej. 
Nie wszystkim się to spodobało. 
Tym razem nasi czytelnicy skarżą 
się na kolejne wycinki realizo-
wane w mieście. Negatywnie 
oceniają prace w miejskim parku 
oraz wykarczowanie terenu przed 
jednym z bloków.

„Czy to jest akcja karczujemy 
wszystko?” - pyta w przesłanym do 
redakcji mailu ozorkowianka. 

Skwer przy ul. Nowy Rynek 10 
rzeczywiście wygląda w tej chwili 
niezbyt atrakcyjnie. W spółdzielni 
mieszkaniowej dowiadujemy się, 
że plac zostanie wkrótce zagospo-
darowany. 

- Na osiedlach kontynuowane są 
prace związane z aranżacją zielo-
nej przestrzeni. Przed blokiem na 
Nowym Rynku zaplanowaliśmy 

nowe nasadzenia i na pewno to 
miejsce nie pozostanie puste – in-
formuje Piotr Piętka, prezes SM w 
Ozorkowie. 

Mieszkańcy twierdzą, że w par-
ku miejskim również wycinane są 
drzewa. 

- Być może ktoś zauważył, jak 
usuwamy stare pniaki po wyciętych 
już wcześniej drzewach – mówi 
Maciej Kulesza, kierownik ekipy 
modernizującej park w Ozorkowie. 

Kierownik przyznał jednak, że 
zaplanowana już została kolejna 
wycinka drzew.

- Myślę, że do wycięcia będzie 
jeszcze około 10 starych i spróchnia-
łych drzew – słyszymy. - Wycinkę 
planujemy zrealizować jeszcze w 
tym roku. 

Po naszym artykule o wycięciu 
drzew z jednej strony ul. Kościelnej 
mieszkańcy odnieśli się do argumenta-
cji urzędu. Przypomnijmy, że w magi-

stracie podjęta została decyzja o wycin-
ce z uwagi, m.in. na brak dostatecznej 
widoczności. Niektórzy ozorkowianie 
nie zgadzają się z taką opinią. 

„Przeczytałam w Reporterze 
wypowiedź urzędników. Wg nich 
drzewa przysłaniały widoczność. 
To nieprawda. Wyjazd z placu jest 
źle zaprojektowany. Miejsca parkin-
gowe na placu naprzeciwko banku 
powodują, że nic nie widać przy 
wyjeździe, gdy auta są tam zaparko-
wane. To jest problem a nie drzewa. 
Poza tym na Kościelnej jest zakaz 
postoju z uwagi na straż pożarną. 
Ktoś tego przestrzega?” - czytamy 
w przesłanym mailu. 

(stop)

44 pary z Ozorkowa otrzymały 
medale Prezydenta RP z okazji 
50-lecia pożycia małżeńskiego 
podczas uroczystości zorganizo-
wanej w Urzędzie Stanu Cywilnego. 

Burmistrz Jacek Socha pogratu-
lował jubilatom tak długiego stażu 
małżeńskiego i złożył najlepsze 
życzenia zdrowia i pomyślności, 
a następnie, przy udziale Joanny 
Górnej-Staniszewskiej i Marka Lu-
dwiczaka z USC, wręczył jubilatom 
medale, legitymacje, listy gratula-
cyjne, kwiaty i prezenty.

Uroczystość zakończył toast za 
zdrowie złotych par, koncert kapeli 
folklorystycznej „Ozorkowianie” i 
wspólne zdjęcie. 

Masowa akcja karczowania?

Przy ul. Nowy Rynek wycięte 
zostały drzewa. Mieszkańcy są 
zaniepokojeni i pytają, czy w 
mieście rozpoczęła się masowa 
wycinka

Zmiana organizacji ruchu drogowego 
na czas Wszystkich Świętych

złotE Pary
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Roczny chłopiec – Antoś Trę-
biński - z ciężką wadą serca i 
syndromem Alagille’a, dzięki 
wsparciu finansowemu ty-
sięcy ludzi, miał możliwość 
przejścia pierwszego zabiegu 
w Ameryce. 

„Nie jest idealnie, ponieważ 
to trudna walka i bardzo skom-
plikowana. Jednak każdy, kto 
dyżuruje przy naszym Antosiu 
podkreśla, że mamy bardzo 
silnego synka. Co bardzo nas 
uszczęśliwia to fakt, że satu-
racje są wyższe, bo nawet 83%.

To małe kroki, ale wcześniej 
nikt nam nie dawał szans na 
takie wartości, a tutaj dokonują 
się cuda... Cuda warte każdego 
miliona!” - pisze na facebo-
oku pani Aleksandra, matka 
chłopca.

Choroba Antosia owocuje 
bardzo poważnymi problema-
mi z oddychaniem i niedotle-
nieniem organizmu - wyjaśnia 
pan Adam, tata chłopca. - Antoś 
urodził się z poważną wadą 
serca. Niewykształcony jest 
tam pień płucny, jest ubytek 
międzykomorowy. Niestety, 
ze względu na atrezję pnia 
płucnego, tętnice płucne się 
nie rozwijają, więc płuca są 
niedotlenione.

antoś już po operacji
Historia Antosia 

poruszyła całą Pol-
skę. Dzięki wielu 
zbiórkom – również 
w Ozorkowie - w 
krótkim czasie uda-
ło się zorganizować 
prawie 4 miliony 
złotych na opera-
cję serca w Stanach 
Zjednoczonych.

„ W i d z ą c  t e 
wszystkie maszy-
ny wokół Antosia 
po raz kolejny pod-
łączonego do re-
spiratora z tyloma 
kabelkami, to jest 
nam bardzo cięż-
ko i wracają nie-
łatwe wspomnie-
nia. Musze jednak 
przyznać, że pobyt 
tutaj oraz ten etap 
walki ma w sobie 
więcej spokoju i 
pozytywnych my-
śli... Myśli zwią-
zanych z naszą 
przyszłością, a przede wszystkim 
z przyszłością Antosia. Choć 
strach nadal jest i tego póki co 
nie przeskoczymy, to czujemy się 
bezpieczniej. Jesteśmy silniejsi. 

10 projektów złożyli mieszkańcy w 
ramach Budżetu Obywatelskiego 
2020. Na zadania te, tak jak w la-
tach poprzednich, przeznaczono w 
sumie 300 tys. zł. Nowością w tym 
roku jest to, że można było zgłosić 
działania kulturalne i trzy wnioski 
tego rodzaju się pojawiły. 

Jeden, pod nazwą „o-czytani” 
dotyczy organizowania spotkań z 
pisarzami, drugi, pod nazwą „Ozor-
kowianie czytają!” ma umożliwić 
korzystanie z darmowych e-booków 
w Miejskiej Bibliotece Publicznej, na-
tomiast w ramach trzeciego odbywa-
łoby się, organizowane przez Miejski 
Ośrodek Kultury, Ozorkowskie Lato 

Filmowe na świeżym powietrzu, 
m.in. nad Zalewem Miejskim, na 
terenie osiedla Spółdzielni Mieszka-
niowej, na Placu Jana Pawła II.

Trzy projekty dotyczą budowy 
chodników na ulicach: Partyzantów 
między Maszkowską i Średnią,  na 
Górnej i na Kościuszki. 

Kolejne wnioski to budowa zatoki 
postojowej przy ul. Lotniczej w po-
bliżu SP2, budowa toru dla rowerów 
i hulajnóg przy Rondzie Solidarności, 
stworzenie Bajkoludkowego placu 
zabaw przy Szkole Podstawowej nr 5 
przy ul. Konarskiego i modernizacja 
wjazdu i chodnika na terenie Przed-
szkola Miejskiego nr 3. 

W sumie wartość wszystkich zgło-
szonych projektów wynosi ponad 
630 tys. zł.

31.10.2019 r., po weryfikacji zgło-
szonych projektów przez specjalny 
zespół powołany przez burmistrza, 
zostanie opublikowana na stronie 
internetowej Urzędu Miejskiego oraz  
w „Wiadomościach Ozorkowskich” i 
„Reporterze” lista wniosków, na które 
będzie można głosować. 

Głosowanie potrwa do 22.11.2019 
r., mogą w nim brać udział osoby 
pełnoletnie, na stałe  zameldowane 
w Ozorkowie. 

Ogłoszenie wyników nastąpi 
6.12.2019 r. 

Kończy się naprawa uszkodzonego ciepłociągu nad ul. 
Wigury. W przedsiębiorstwie komunalnym zapewniają, że 

inwestycja zostanie sfinalizowana przed 1 listopada. Przypomnijmy, że 
ciepłociąg został uszkodzony przez niefrasobliwego kierowcę ciężarówki, 
który próbował przejechać pod zawieszoną nad ulicą konstrukcją. 

Stowarzyszenie Instytut Nowych 
Technologii oraz Stowarzyszenie 
Aktywni.eu realizują projekt pn. 
„Cyfrowa Akademia Seniora”. 
W ramach projektu osoby w wieku 55+ 
będą mogły wziąć udział w szkoleniach 
podnoszących umiejętność korzystania 
z komputera i Internetu w codziennym 
życiu. Szkolenia podzielone zostały na 
następujące bloki tematyczne:
- podstawy obsługi komputera i In-
ternetu – jak uruchomić przeglądarkę 
internetową i wyszukać w Internecie 
interesujące mnie treści, tworzenie i 
zapisywanie plików na komputerze,
- komunikacja – rozwijanie i utrzy-

mywanie relacji z bliskimi za pomocą 
Facebooka, Gadu-gadu, Skypa, Mes-
sengera, 
- e-zakupy – korzystanie ze sklepów 
internetowych, bezpieczne płatności 
kartą/przelewem w Internecie,
- finanse i płatności – jak sprawdzić stan 
konta bankowego online, wykonać 
przelew krajowy, zagraniczny,
- e-zdrowie – odnajdywanie w Interne-
cie informacji na temat zdrowego trybu 
życia, odżywiania, umawianie wizyt 
u lekarza bez kolejki, wyszukiwanie 
informacji dotyczących bezpłatnych 
badań i szczepień. 
Terminy, miejsca szkoleń oraz tematyka 

szkoleń dostosowane będą do potrzeb 
odbiorców. Uczestnikom zapewniamy 
materiały szkoleniowe oraz catering. 
Ponadto seniorzy mogą korzystać z 
indywidualnych konsultacji, które odby-
wają się w Miejskim Ośrodku Kultury w 
Ozorkowie, przy ul. Wyszyńskiego 43a.
Zapisy na bezpłatne szkolenia i 
konsultacje pod numerem telefonu: 
725 190 418.
Więcej informacji na temat projektu 
można uzyskać pod numerem tele-
fonu Stowarzyszenia – 605 420 320, 
na stronie http://www.newtechlodz.
com/projekty/seniorzy/cyfrowa
-akademia-seniora/, na facebooku. 

Budżet Obywatelski 2020

Jest ktoś na tym świecie kto może 
uratować naszego synka, profe-
sor Hanley i zespół szpitala w 
Stanford i to jest najważniejsze” 
- dodaje pani Aleksandra.

ciepłociąg prawie gotowyBezpłatne szkolenia dla seniorów
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OGŁOSZENIA DROBNE

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

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, 
99-100 Łęczyca

Szwaczka
Umiejętność szycia
PPHU „Karola”
Grzegorz 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

Pracownik ogólnobudowlany
Chęć do pracy
PHU „Gregory” 
Jacek Pachliński
Ul. M. Konopnickiej 4
99-100 Łęczyca
Tel: 795-440-532
Miejscem wykonywania pracy jest 
teren województwa łódzkiego

Magazynier
Dobry stan zdrowia, sprawność 
fizyczna
Top – Design s.c. 
P. Nowak, R. Kornat, D. Łatkowski
Ul. Piłsudskiego 143
92-332 Łódź
E – mail: biuro@topdesignsc.eu
Miejsce pracy: Kozuby 37
99-100 Łęczyca

Magazynier
Wykształcenie gimnazjalne
Agencja Pracy Czasowej TEMPUS 
A Sp. z o.o. SP. K.
ul. Piotrkowska 55, 90-413 Łódź, 
tel.: 501322674, 731787888
Miejsce pracy: ul. Łowicka , Piątek

Kucharz, kucharka
Doświadczenie zawodowe
PHU „Agro – Mon”
Monika Denarska 
Borki 81
99-100 Łęczyca
Tel: 603-555-446

Elektryk
Wykształcenie zasadnicze 
zawodowe, mile widziane prawo 

jazdy kat. B, obsługa narzędzi, 
doświadczenie w zawodzie 
elektryka
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

Kierowca autobusu
Wykształcenie podstawowe, 
prawo jazdy kat. D + kwalifikacje 
Dynamic Travel Sp.j. 
Ul. Klonowa 43,
99-200 Poddębice 
Tel: 603 960 871
Praca: Łęczyca / Łódź 
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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

Zamienię kuca-klacz na ciele-jało-
szkę. Tel.: 603-774-695

Sprzedam ciągnik URSUS C-330. 
Stan dobry. Tel.: 665-001-182 

Sprzedam ciągnik C-355 z kabiną. 
Tel.: 603-774-695

Kupię skrzynki po piwie i napo-
jach, 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 3 ha w Bielawach pod 
uprawę rolną. Tel.: 604-504-149

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

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

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

Fryzjera/fryzjerkę do salonu 
w Ozorkowie zatrudnię. 

Dobre warunki pracy. 
Telefon: 795-002-799
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alnie 10 słów

O
ryginalny kupon należy dostarczyć do biura redakcji 

w
 Łęczycy, ul. Kaliska 42
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Kości policzkowe
Najlepszy efekt zaznaczonych kości 
policzkowych daje zastosowanie 
kilku kosmetyków. Najpierw bron-
zerem należy narysować linię tuż 
pod kośćmi w taki sposób, by je 
uwypuklić. Rozświetlasz nałożony 
tuż nad nimi sprawia, że kości stają 
się bardziej widoczne. Na koniec 
oba kosmetyki warto rozetrzeć ró-
żem - połączone kolory wyglądają 
naturalnie!

Czoło
Nałożenie prześwietlacza na środek 
czoła to zabieg, dzięki któremu 
twarz zyska wyraźniejszy kontur. 
Odrobiną kosmetyku nałóż tu u 
szczytu nosa, natomiast kilka cen-
tymetrów poniżej linii włosów lekko 
muśnij czoło oświetlaczem, tworząc 
poziomą kreskę. Ważne, by jedno-
cześnie podkreślić bronzerem linię 
włosów, wówczas kształt twarzy 
będzie bardziej symetryczny.

Brwi
Nałożenie prześwietlacza tuż pod 
dolną linia brwi sprawia, że mają 
bardziej one regularny kształt, a 
przy okazji oczy wydają się większe. 
Należy jednak pamiętać, by nie ma-
lować linii na całej długości brwi, wy-
starczy użyć kosmetyku od połowy 
do zewnętrznego kącika, szczególną 
uwagę przywiązując do załamania 
łuku. Ponadto, rozświetlasz może 
pomóc ukryć odrastające włoski.

Nad potliwość, zwana hiperhid-
roza, to nadmierne wydzielanie 
potu, którego przyczyną mogą 
być np.: zaburzenia hormonal-
ne, cukrzyca, otyłość, nadwaga, 
infekcje, różnego typu choroby 
metaboliczne. 

Soda oczyszczona + cytryna

Pośród wielkiej gamy zastoso-
wań sody oczyszczonej można 
także skorzystać z jej właści-
wości przeciwbakteryjnych 
i przeciwgrzybiczych, które 
niwelują nieprzyjemny zapach, 
a także z właściwości zmięk-
czających naskórek. W tym celu 
możemy przygotować sobie 
kąpiel stóp. Do miski wlewamy 
około 8 szklanek ciepłej wody 
i dodanej około 1/4 szklanki 
sody oczyszczonej. Do tak spo-
rządzonego roztworu możemy 
również dotować sok z jednej 
wyciśniętej cytryny, która ma 
działanie ściągające, niwelujące 
nadmierną potliwość, a dodat-
kowo sprawi, że kąpiel stóp 
nabierze przyjemnego, pięknego 
zapachu. Stopy moczymy około 
20 minut, następnie wyjmujemy 
i pozostawiamy na ręczniku do 
wyschnięcia. Możemy również 
zamiast kąpieli, wetrzeć sok z 
cytryny w stopy, dzięki czemu 
uzyskamy podobny efekt. Waż-
na jest jednak systematyczność 
tych zabiegów. 

Ocet jabłkowy

Do miski z ciepłą wodą należy 
dodać pół szklanki octu jabłko-
wego i moczyć w tak przygoto-
wanej kąpieli stopy codzienne,dla 
uzyskania pożądanego efektu. 
Po kąpieli pozostawić stopy do 
wyschnięcia lub ewentualnie, je-
żeli istnieje taka potrzeba można 
przepłukać je zimną wodą.

Herbata

Moczenie stóp w naparze z 
czarnej herbaty, która ma silne 
właściwości ściągające, zabijające 
bakterie i zamykające pory i tym 

Wanilia pomoże w stanach na-
pięcia nerwowego i stresu. Wielu 
badaczy twierdzi, że zapach wa-
nilii potrafi w ludziach rozbudzać 
pozytywne uczucia.

Rozpylenie go np. w poczekal-
niach szpitalnych czy przychodni 
mogłoby złagodzić strach pacjentów 
i zmniejszyć ich niechęć do persone-
lu medycznego.

Poza tym wanilia pomoże oso-
bom, które mają problemy ze snem. 
Wystarczy skropić róg poduszki 
olejkiem waniliowym, aby ułatwić 
zasypianie.

Wanilia - właściwości zdrowotne

Poza tym wdychanie aromatu 
wanilii hamuje aktywność ośrod-
ków w mózgu, które są odpowie-
dzialne za zajadanie stresu. Jeśli 
więc pod wpływem stresu pod-
jadasz słodycze czy chipsy, użyj 
wanilii do przyprawienia potraw. 
Wanilia może pomóc w leczeniu 
anemii sierpowatej (anemia sierpo-
wata to choroba uwarunkowana 
genetycznie, w przebiegu której do-
chodzi do deformacji czerwonych 
krwinek, które mają tendencję do 
zlepiania się, a dalej do tworzenia 
zatorów w naczyniowych).

HErBata różana Jest aromatyczna, owocowa oraz zawiera mnóstwo wita-miny C. Jest także źródłem przeciwut leniaczy,  k tóre wspierają organizm. Róża-ny napój wpływa na cerę, relaksuje i wspiera proces odchudzania. 
Płatki i owoce róż zawierają także polifenole – naturalne antyoksydanty chroniące serce i kości. Dzięki swoim właściwo-

ściom naprawiają uszkodzone komórki. Herbata różana za-
wiera w sobie również kwas foliowy, który jest ważny dla kobiet w ciąży - wpływa na prawidłowy rozwój płodu. Picie herbaty różanej podczas miesiączki ukoi bóle brzucha. Ma działanie rozkurczowe, a jej piękny zapach działa jak aromaterapia. Olejek różany uspokaja oraz pozytywnie wpływa na stan cery, co czyni tę herbatę idealnym sposobem na przetrwanie trudnych dla każdej kobiety dni. Dzięki temu skóra wolniej się starzeje, a cera zyskuje zdrowy blask. Olejek różany wykazuje też 

właściwości przeciwzapalne i antybakteryjne. Picie naparu wspomaga również produkcję kolagenu. To właśnie ten skład-
nik przyspiesza porost wło-
sów oraz sprawia, że stają się lśniące i mocne. Kubek gorącej różanej herbaty pomoże także na ból gardła, katar i ogólne osłabienie. 

Herbata różana na stres 
i niepokój

Napar z płatków róż może być również stosowany dla uspokojenia umysłu i polep-
szenia nastroju. Regularne picie herbaty nie przyczyni się do pozbycia się depresji czy stanów lękowych, jednak może zniwelować ich objawy. Napój zrelaksuje,  wyciszy umysł i wpłynie na spokojny sen. Herbata różana jest naturalna, działa bardzo łagodnie i nie można się od niej uzależnić. Ma ciekawy, owocowy smak oraz niepowtarzalny aromat. Warto sięgnąć po ten napar zwłaszcza ze względu na wiele właściwo-

ści zdrowotnych. 

rozświetlasz - jak używać?

Domowe sposoby na pocenie się stóp

samym redukujące uciążliwe poce-
nie się stóp. Dwie łyżki liści czarnej 
herbaty należy zalać litrem wrzącej 
wody, zaparzać pod przykryciem 
przez 15 minut. Przecedzić i dolać 
litr letniej wody. Moczyć nogi przez 
15-30 minut.

Szałwia

Szałwia posiada właściwości 
ściągające, ma w sobie sporą ilość 
witaminy B i magnezu, które re-
gulują pracę gruczołów potowych. 
Szałwię można pić regularnie, aby 
pocić się mniej lub też stosować 
ją jako kąpiel do stóp. W tym celu 
do miski z gorącą wodą dodajemy 
dwie łyżeczki suszonej szałwii. Po 
przestygnięciu, moczymy stopy 
około 30 minut i taki zabieg powta-
rzamy codziennie.

Pomidor

Okazuje się, że pomidor 
jest także jednym ze spo-
sobów na nadmierne po-
cenie się. Picie codziennie 
soku pomidorowego przez 
dłuższy czas minimalizuje 
pocenie, ponieważ pomidor 
zawiera przeciwutleniacze, 
które regulują prace gru-
czołów potowych. Można 
także zrobić sobie papkę 
pomidorowa, którą w for-
mie maski nakłada się 
na stopy na kilkanaście 
minut, w celu redukcji 
nadmiernej potliwości.

Sól

Ulgę przynosi sól morska lub 
sól kuchenna. Do 2 litrów wody 
dodać 2 łyżeczki soli morskiej lub 
kuchennej i mieszać tak długo, 
aż sól rozpuści się całkowicie. 
Po moczeniu stóp nie wycierać 
ręcznikiem, lecz pozostawić same 
do wyschnięcia.

Woda ciepła i woda zimna

Zaleca się naprzemienne kąpie-
le nóg w gorącej i zimnej wodzie 
(pamiętając, by zawsze kończyć 
na zimnej wodzie). Zmiana tem-
peratur działa obkurczając na 
naczynia krwionośne, co redu-
kuje wydzielanie potu. Można 
również zastosować zimną kąpiel 
z kostkami lodu i sokiem z cy-
tryny, a następnie stopy natrzeć 
alkoholem i osuszyć. 

Moczenie stóp w wodzie z solą przyniesie im ulgę

Regularne picie soku pomidorowego przez dłuższy czas minimalizuje pocenie
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ciekawie i na wesoło

każdy zostawi odcisk palca? odkopali część pałacu królów Polski Przytulali drzewa

W Rekordzie Polski na najwięcej osób przytulających 
się do drzew jednocześnie, udział wzięło dokładnie 165 
osób. W ciągu regulaminowej 1 minuty, wszystkie osoby, 
nadzorowane przez czujne oko sędziny Biura Rekordów, 
tuliły się do drzew. Każda osoba miała do dyspozycji swoje 
własne drzewo. Próba odbyła się 29 września w Toruniu, z 
okazji 15-lecia Szkoły Leśnej na Barbarce. Organizatorem 
wydarzenia było Stowarzyszenie Tilia. Cały event był bar-
dzo dobrze zorganizowany. Był występ lokalnego zespołu 
oraz wystawcy z licznymi, lokalnymi specjałami. Była także 
strefa zabaw dla dzieci. W dzisiejszych czasach, gdy za-
nieczyszczenie powietrza i otaczającego nas środowiska 
rośnie w zastraszającym tempie, warto zatrzymać się na 
chwilę i zrobić coś dobrego dla naszej planety. 

Rosja może wprowadzić obowiązkowe pobieranie od-
cisków palców wszystkich wjeżdżających do kraju cu-
dzoziemców, niezależnie od celu ich wizyty. Propozycję 
pozytywnie oceniają parlamentarzyści, branża turystyczna 
obawia się zmniejszenia napływu turystów. O takich re-
gulacjach wobec cudzoziemców mówił w środę wiceszef 
MSW Rosji Aleksandr Gorowoj, występując w Soczi na 
międzynarodowym spotkaniu szefów służb specjalnych. 
Przyjęcie odpowiedniej ustawy “pozwoli na usystematy-
zowanie istniejącej bazy danych i zapobieżenie wjazdowi 
na terytorium kraju osób niepożądanych bądź tych, które 
popełniły przestępstwa na terytorium innych państw” - 
powiedział Gorowoj.
Wskazał, że co roku do Federacji Rosyjskiej przyjeżdża 
około 17 mln obcokrajowców. Od początku br. ponad 
30 tys. obywateli obcych państw zostało w Rosji pocią-
gniętych do odpowiedzialności z powodu naruszenia 
przepisów migracyjnych, regulujących zasady pobytu na 
terenie kraju.

To tu Jan III Sobieski przyjmował posłów cesarskich 
proszących o pomoc przeciwko Turkom. To tu gościli inni 
królowie w trakcie polowań w Puszczy Kampinoskiej. Na 
warszawskim Marymoncie archeolodzy odkryli fragment 
dolnego tarasu pałacu letniego z XVII wieku, należącego 
do kolejnych władców Polski. Badania archeologiczne na 
terenie należącym do parafii Matki Bożej Królowej Polski 
przy ul. Gdańskiej 6A na Marymoncie, w obrębie dzielnicy 
Żoliborz, rozpoczęły się w maju tego roku. Zaczęło się 
od tego, że podczas prac budowlanych, zleconych przez 
parafię, robotnicy natknęli się na relikty architektury. 
Wtedy proboszcz, w porozumieniu z władzami dzielnicy, 
powiadomił o tym stołecznego konserwatora zabytków. 
I wkrótce na miejscu pojawiły się ekipy archeologów. 
Badania archeologiczno-architektoniczne polegały na 
oczyszczeniu, zadokumentowaniu oraz odczytaniu wła-
ściwych relacji przestrzennych odkrytego muru, wykona-
nia kompletnej dokumentacji przestrzennej, pomiarowej 
i rysunkowej oraz fotograficznej i ortofotograficznej.

Taczka wyścigowa

Niepokojący 
zestaw


