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PROMOCJA! 

BRYKIET DRZEWNY, DREWNO OPAŁOWE!  

+48 515 270 453 

TARTAK BME SP. Z O. O. SP. K. 

UL. TARTACZNA 2,  

95-35 OZORKÓW 

Wiosna 
w listopadzie. 
Kwitnie bez 
i kalina str. 10

Duże podwyżki 
za śmieci. 

Mieszkańcy są 
zaskoczeni

Czy Katarzyna 
Dowbor 
odmieni 
mieszkanie 
łęczycanki? str. 5

Na nic zdały się znaki i barierki, które 
miały zapobiec temu, aby kierowcy 
nie wjeżdżali na remontowaną 
ul. Łęczycką w Ozorkowie. Czy droga 
została zniszczona?

Więcej na str. 11

KrzyCzeli na KierowCów!
ZacZarowali 

parkiet

Sylwester 
bez fajerwerków 

str. 2
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Łęczyca

Łęczyca

Łęczyca

Gm. Łęczyca

Z miesięcznym opóź-
nieniem zakończyła 

się tegoroczna główna inwestycja 
w Łęczycy. Mieszkańcy mogą już 
jeździć po zupełnie nowej ulicy 
Górniczej.

Nawierzchnia została wykonana 
na całym remontowanym odcinku 
z kostki brukowej. Niczym już nie 
przypomina najbardziej dziurawej 
ulicy w Łęczycy. Powstały też dwa 
przejścia dla pieszych. Droga zosta-
ła zbudowana praktycznie od nowa.

Inwestycja nie przebiegała gład-
ko. Wykonawca napotkał na pro-
blemy, które poskutkowały sporym 
opóźnieniem w wykonaniu remon-
tu. Urząd miejski był zdania, że 
opóźnienie jest winą wykonawcy 
i nie zgodził się na przesunięcie 
terminu zakończenia zadania. W 

Jeden z mieszkańców 
zwraca uwagę na pro-

blem z parkowaniem. Nie chodzi 
tylko o brak miejsc postojowych, 
ale przede wszystkim o przestrze-
ganie przepisów. Ostatnia sytuacja, 
której był świadkiem, skłoniła go 
do wysłania e-maila do nas, straży 
miejskiej i policji.

Zmotoryzowany mieszkaniec w 
nadesłanej do redakcji wiadomości 
opisuje (wraz ze zdjęciem) sposób par-
kowania jednego z kierowców. Trudno 
nie wyczuć frustracji.

„Rozumiem, że trudno o miejsce w 
Łęczycy na ul. J. Grodzkiej, ale pan z 
tego czerwonego auta zajechał cały 
chodnik pozostawiając go całkowicie 
bez przejścia. Parkując tak utrudniał 
jednocześnie wyjazd srebrnemu 
samochodowi po lewej. Auto zapar-
kowane było w ten sposób ponad 10 
minut, może dłużej, później musia-
łem odjechać. Wcześniej przejechał 
skrzyżowanie z alejami Jana Pawła II 
jadąc ul. Kaliską na wprost z wymu-
szeniem pierwszeństwa, stwarzając 
zagrożenie, nie zwalniając nawet 
na chwilę. Może wreszcie Policja i 
Straż Miejska wychowa kierowców 
parkujących na ul. J. Grodzkiej, Ży-
dowskiej, Szpitalnej i Poznańskiej 
oraz Kilińskiego przy Poznańskiej? Są 

miejsca, gdzie auta są zaparkowane 
od skrzyżowania kilka centymetrów 
(...)” - czytamy.

Wskazane przez czytelnika ulice 
zlokalizowane są w rejonie starówki, 
na której obowiązuje strefa płatnego 
parkowania i można zauważyć, że 
od momentu jej wprowadzenia, są 
znacznie bardziej zatłoczone. Kierowcy 
szukając darmowego miejsca postojo-
wego, niekiedy zapominają o przepi-
sach ruchu drogowego. O wiadomość 
przesłaną przez naszego czytelnika 
zapytaliśmy straż miejską. To właśnie 
strażnicy w największej mierze pilnują 
prawidłowego parkowania w mieście.

- Faktycznie otrzymaliśmy taki 
e-mail – przyznaje Tomasz Olczyk, 
komendant straży miejskiej. - Podczas 
patroli zwracamy szczególną uwagę 
na parkowanie w sposób zgodny z 
przepisami i codziennie napotykamy 
na liczne przypadki wykroczeń w 
tym zakresie. Zwiększona liczba sa-
mochodów na wymienionych ulicach 
rzeczywiście może być związana z 
uruchomieniem strefy płatnego parko-
wania, jednak nie tłumaczy nieprawi-
dłowego parkowania. Wspólnie z KPP 
w Łęczycy przeanalizujemy zgłoszoną 
przez mieszkańca sprawę i zastanowi-
my się nad najlepszym rozwiązaniem.

(zz)

Podczas tegorocznego Sylwestra 
mieszkańcy nie będą oglądali po-
kazu fajerwerków puszczanych z 
wieży łęczyckiego zamku. Miasto 
przygotowało inną atrakcję, która z 
pewnością przypadnie do gustu mi-
łośnikom zwierząt. Wielbiciele piro-
techniki będą jednak niepocieszeni.

Coraz więcej miast w Polsce i na 
całym świecie odchodzi od witania 
Nowego Roku hucznymi wystrzałami 
petard. Chodzi o bezpieczeństwo i 
zdrowie zwierząt. Jak wynika ze staty-
styk, okres świąteczno-noworoczny to 
czas, kiedy do schronisk dla bezdom-

nych zwierząt trafia najwięcej zwierząt. 
Psy wystraszone odgłosem petardy 
czy sztucznych ogni mogą wpaść w 
panikę i zacząć uciekać. Mogą wtedy 
zerwać się ze smyczy, szelek, a nawet 
przeskoczyć przez wysokie ogrodze-
nia. Zwierzęta działają instynktownie, 
a to właściciel jest odpowiedzialny 
za bezpieczeństwo swojego pupila. 
Dlatego coraz więcej miast decyduje 
się na rezygnację ze spektakularnych 
noworocznych fajerwerków. Łęczyca w 
tym roku poszła tą samą drogą.

Rezygnacja z pokazu fajerwerków 
nie oznacza, że mieszkańcy nie będą 

mieli czego podziwiać. Pierwszy raz w 
historii Łęczycy, podczas sylwestrowej 
nocy niebo rozświetlą kolorowe lasery. 
Zaplanowano dwa pokazy po kilka mi-
nut. Pierwszy z użyciem przynajmniej 
pięciu laserów zobaczymy o północy, 
drugi o godzinie 1 w nocy. Sylwester w 
Łęczycy będzie zorganizowany, jak co 
roku, na placu T. Kościuszki. Mieszkań-
cy będą mogli wspólnie bawić się przez 
trzy godziny przy tanecznej muzyce 
puszczanej przez dj̀ a. Za organizację 
nocy sylwestrowej miasto zapłaci nie-
całe 23 tysiące złotych. 

(zz)

Wójt Gminy Łę-
czyca zaprasza 

mieszkańców zainteresowanych 
otrzymaniem dofinansowania na 
wymianę niskosprawnych i nieeko-
logicznych źródeł ciepła (w tym 
m.in. kotłów i pieców węglowych) 
na nowe źródła ciepła bardziej eko-
logiczne (np. kotły gazowe, kotły 
na biomasę) na spotkanie, które 
odbędzie się w sali gimnastycznej 
Samorządowej Szkoły Podstawo-

wej w Topoli Królewskiej w dniu 9 
grudnia o godz. 17:00.

Podczas spotkania zostaną omó-
wione zasady udziału w projekcie, 
na który Gmina Łęczyca planuje 
uzyskać dofinansowanie w ramach 
Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Łódzkiego 
na lata 2014–2020 (Oś priorytetowa 
IV Gospodarka niskoemisyjna, 
Działanie IV.4 Zmniejszenie emisji 
zanieczyszczeń.

W ostatnim czasie do-
chodzi do coraz więk-

szej liczby podpaleń śmietników na 
terenie miasta. Tylko w ubiegłym 
tygodniu strażacy gasili kontenery 
dwukrotnie – 24 listopada płonął 
śmietnik przy ul. Dworcowej, dwa 
dni później podpalony został kon-
tener przy ul. Konopnickiej.

- Jest się czym martwić – przyznaje 
Elżbieta Marek, prezes TBS w Łęczycy. - 
Płoną śmietniki w całym mieście, u nas 
już dwukrotnie, tydzień po tygodniu, 
podpalona została ta sama pergola, któ-

W Łęczycy bez fajerwerków

Śmietnikowy piroman

Przy ul. Konopnickiej dwukrotnie 
podpalona została pergola 
należąca do TBS

ra stoi pomiędzy blokami. Tuż obok niej 
parkują samochody. Zdecydowałam, że 
ta pergola zostanie rozebrana, kupimy 
nową i ustawimy ją w innym miejscu. 
Niestety niesie to ze sobą duże koszty. 
Jeden kontener kosztuje 800 złotych, a 
trzeba kupić pięć, do segregacji śmieci, 
zapłacić za rozbiórkę spalonej pergoli 
oraz kupić nową. Wydamy na to około 
14 tysięcy złotych. Nie rozumiem, po 
co ktoś podpala śmietniki. Chciałabym 
prosić mieszkańców, aby zwracali 
uwagę, czy obcy nie kręcą się przy 
pergolach, może uda się pomóc policji 

Strażacy tydzień temu gasili też pożar kontenera przy osiedlu Dworcowa

w złapaniu sprawcy lub sprawców. 
Sprawa podpalenia oczywiście została 
zgłoszona.

Zdenerwowanie prezes TBS-u nie 
dziwi. Skutki działania podpalacza są 
kosztowne i niosą za sobą negatywne 
konsekwencje. Kiedy kilka miesięcy 
temu podpalona została pergola SM 
„Łęczycanka”, spółdzielcy czekali 
bardzo długo na ustawienie nowych 
śmietników, a ich tymczasowa lokali-
zacja denerwowała mieszkańców.

Trudno zrozumieć, po co ktoś pod-
kłada ogień w śmietnikach – dla 
zabawy, czy może kieruje nim zwykła 
bezmyślność? 

(zz)

Spotkanie dotyczące wymiany źródeł ciepła

Kierowca się zdenerwował

Zdjęcie nadesłane przez naszego czytelnika

GórnicZa wyremontowana

konsekwencji, wykonawcy została 
naliczona kara umowna w wyso-
kości 16 tys. złotych za każdy dzień 
opóźnienia. 

Remont ulicy Górniczej koszto-
wał ponad 3 mln złotych.

(zz)
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Tylko do 21 grudnia

ODSETKI 0 zł!
KUPUJESZ TERAZ A SPŁACASZ DOPIERO OD KWIETNIA 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 02.12.2019 r. są następujące: cena towaru 1800 zł, stała stopa oprocentowania kredytu: 0%, 
całkowity koszt kredytu: 129,60 zł obejmuje: prowizję: 129,60zł; Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) 10,36 %, całkowita kwota kredytu (bez 
kredytowanych kosztów): 2000 zł; czas obowiązywania umowy: 13 miesięcy; całkowita kwota do zapłaty: 1929,60 zł; wysokość 10 miesięcznych równych rat 192,96 zł. 
Propozycja kredytu obowiązuje dla umów zawartych w terminie od dnia 02.12.2019 r. do dnia 21.09.2019 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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Łęczyca

Łęczyca Policjanci z łęczyc-
kiej komendy oraz 

przedstawiciele klubu HDK PCK 
„Strażak” przy OSP w Łęczycy 
zapraszają na mikołajkową zbiór-
kę krwi pod hasłem „I Ty możesz 
zostać Świętym Mikołajem”. 

Mobilny punkt poboru krwi 
będzie czekał w środę (4 grudnia) 

przed budynkiem łęczyckiej policji 
od godz. 9.00 do 12.30. Dodatkowo, 
tego dnia każdy może wspomóc 
podopiecznych Domu Małego 
Dziecka w Łodzi, przynosząc naj-
bardziej potrzebne przedmioty 
takie jak środki higieniczne, odzież, 
żywność, pampersy, środki czysto-
ści, itp.

Początek przyszłe-
go roku przyniesie 

ze sobą wzrost niektórych opłat. 
Rada miejska uchwaliła nowe 
stawki podatku od nierucho-
mości, wzrosną opłaty za usługi 
opiekuńcze, wyższe będą też 
opłaty targowe.

W głosowaniu za ustaleniem 
nowych stawek podatku od nie-
ruchomości wzięło udział trzyna-
stu radnych. Jedenastu było „za”, 
dwoje – radna Katarzyna Jeleńska 
oraz radny Zenon Koperkiewicz 

wstrzymali się od głosu. Stawki 
(niektóre), jakie będą obowiązywały 
od 1 stycznia 2020 roku wyglądają 
następująco:

od gruntów związanych z prowa-
dzeniem działalności gospodarczej 
– 0,92 zł od 1 mkw (do tej pory jest 
0,90 zł od 1 mkw),

od gruntów niezabudowanych 
objętych obszarem rewitalizacji, o 
których mowa w ustawie z dn, 9 
października 2015 r. o rewitalizacji i 
położonych na terenach, dla których 
miejscowy plan zagospodarowania 

mikołajkowa zbiórka krwi

W mieście wyższe opłaty 
przestrzennego przewiduje prze-
znaczenie pod zabudowę miesz-
kaniową, usługową albo zabudo-
wę o przeznaczeniu mieszanym 
obejmującym wyłącznie te rodzaje 
zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w 
życie tego planu w odniesieniu do 
tych gruntów upłynął okres 4 lat, a 
w tym czasie nie zakończono bu-
dowy zgodnie z przepisami prawa 
budowlanego – 2,90 zł od 1mkw 
(bez zmian)

od budynków lub ich części: 
mieszkalnych – 0,74 zł za 1 mkw 
powierzchni użytkowej (do tej pory 
było 0,71 zł za 1 mkw); związanych 
z prowadzeniem działalności go-
spodarczej oraz od budynków 
mieszkalnych lub ich części zaję-
tych na prowadzenie działalności 
gospodarczej – 22,20 zł od 1 mkw 
powierzchni użytkowej (do tej pory 
było 22,00 zł za 1 mkw).

Nieznaczne podniesienie niektó-
rych stawek podatku od nierucho-
mości wzbogaci budżet miasta w 
przyszłym roku o prawie 100 tys. 
złotych. 

Więcej zapłacą też kupcy z łęczyc-
kiego targowiska. Stawki dzienne 
za handel będą kształtować się 
następująco:

 za sprzedaż „z ręki” - 5,50 zł (jest 
4 zł)

 za sprzedaż ze stanowiska od 
zajętej powierzchni: do 1 mkw 
włącznie – 8,50 zł (jest 6,50zł); 
powyżej 1 mkw
 do 3 mkw włącznie – 16 zł (jest 
13 zł); powyżej 3 mkw do 7 mkw 
włącznie – 21,50 zł (jest 18 zł); 
powyżej 7 mkw
 do 14 mkw włącznie – 26 zł (jest 
23,50 zł); powyżej 14 mkw do 18 
mkw włącznie – 33,50 zł (jest 30 
zł); powyżej 18 mkw – 52 zł (jest 
48 zł). 

Od stycznia zmienione będą 
również stawki godzinowe za usłu-
gi opiekuńcze świadczone przez 
opiekunki z Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Łęczycy. Na 
szczęście, wzrost opłat nie jest tak 
drastyczny jak wiosną tego roku. 
Wówczas koszty poszły w górę o 6 
-10 złotych za godzinę, w zależności 
od dnia świadczonych usług. Od 
przyszłego roku koszt 1 godziny 
usług opiekuńczych świadczonych 
w dni robocze ustalono na kwotę 
23 złote (jest 22 złote), a w dni wol-
ne od pracy, tj. soboty, niedziele i 
święta – 31 złotych (jest 30 złotych). 
Warto zaznaczyć, że opłaty pono-
szone przez osoby korzystające z 
usług ustalane są indywidualnie, 
procentowo od kwoty bazowej w 
zależności od dochodów. Są także 
osoby całkowicie zwolnione z opłat.
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Gm. Grabów

Gm. Góra św. 
Małgorzaty

Łęczyca

Gm. Daszyna

Włodz imier z 
Frankowski, wójt 
gminy Góra św. 

Małgorzaty nie ukrywa, że cieszy 
go przyznana z Funduszu Dróg 
Samorządowych dotacja. Dzięki 
tym pieniądzom, w przyszłym roku 
przebudowana zostanie droga re-
lacji Kosin-Karsznice. Wykonawca 
niedługo będzie wybrany. 

Gmina Góra św. Małgorzaty otrzy-
mała dofinansowanie w wysokości 
1 712 748 zł, co stanowi aż 80% kosz-
tów inwestycji. Droga gminna relacji 
Kosin-Karsznice będzie zbudowana 
gruntownie od nowa i przede wszyst-
kim poszerzona. Zaprojektowano 
przebudowę drogi na dwujezdniową 
o pasach ruchu o szerokości 2.50 m x 2 

i szerokości jezdni 5 m. Całkowita dłu-
gość przebudowywanej drogi wynosi 
ponad półtora kilometra. W ramach 
przebudowy zostanie sfrezowana 
istniejąca nawierzchnia bitumiczna, 
wykonane koryto drogi wraz z wy-
profilowaniem i dogęszczeniem istnie-
jących warstw konstrukcyjnych drogi. 
Następnie zostaną ułożone kolejne 
warstwy podbudowy i nawierzchnia 
bitumiczna. Wykonane zostaną po-
bocza z kruszywa łamanego, rowy, 
wymienione i wykonane zostaną 
przepusty pod drogą i zjazdami. 

- Wykonawca zostanie wybrany 
w najbliższych dniach. Roboty bu-
dowlane rozpoczną się najpewniej 
w drugiej połowie przyszłego roku 
i zakończą wraz z końcem 2020 
roku. Dofinansowanie podzielone 
jest na dwa etapy. Cieszę się, że 
przyznano nam aż 80% dotację 
– przyznaje W. Frankowski wójt 
gminy Góra św. Małgorzaty. - To 
będzie już trzecia droga w naszej 
gminie, która przejdzie gruntow-
ną przebudowę.

(zz)

Mieszkańcy bu-
dynku wieloro-

dzinnego w Starym Sławoszewie 
nie próbują nawet ukryć emocji, 
gdy mówią o „polowaniu” na ciepłą 
wodę. Sytuacja jest absurdalna –  
żeby woda była ciepła, musi zlecieć 
co najmniej kilka litrów wody zimnej, 
co generuje dodatkowe koszty. 
Lokatorzy już tracą nerwy. Co gor-
sza, mieszkańcy innych budynków 
wielorodzinnych w gminie Daszyna 
też zwracają uwagę na piętrzące się 
problemy.

Kiedy dwa lata temu zakończono 
remont budynku w Starym Sławosze-
wie, polegający na całkowitej termo-
modernizacji wraz z wymianą źródła 
ciepła w budynku wielorodzinnym, 
mieszkańcy byli zadowoleni.

- Zrobiono ogrzewanie gazowe, z 
którego się nie kurzy i nie brudzi. Ciepła 
woda nie musiała już być grzana w 
bojlerze. Mieliśmy nadzieję, że nasze 
warunki mieszkaniowe będą znacz-
nie lepsze. Nie cieszyliśmy się długo. 
Choć z początku było dobrze, drobne 
usterki sprawnie usuwano, to z czasem 
pojawił się poważny problem – relacjo-
nują mieszkańcy. - To, co się teraz dzieje, 
przechodzi ludzkie pojęcie. Trzeba 
wręcz „polować” na ciepłą wodę. Zda-
rza się, że zabraknie jej w czasie kąpieli.

Mieszkańcy budynku płacą za ciepłą 
wodę użytkową 20 zł za metr sześcien-
ny. Przyznają, że to dość wysoka opłata, 
tym bardziej więc oczekują bezproble-
mowego dostępu do ciepłej wody.

- Umowa obowiązuje chyba wszyst-
kich, my mieszkańcy płacimy za usługę 
dostarczania ciepłej wody, a gmina nie 
wywiązuje się do końca z podpisanego 
zobowiązania - dodają lokatorzy. - Pła-
cimy za ciepłą, a z kranu leci zimna 
woda. Trzeba spuścić kilka litrów, żeby 

W gminie Gra-
bów, podobnie 

jak w innych gminach wiejskich, 
część pieniędzy budżetowych 
przeznacza się do dyspozycji 
wspólnot sołeckich. Działanie to 
jest oparte na podobnej zasadzie 
jak budżet obywatelski.

Mieszkańcy sołectwa Borucice 
postanowili na początku bieżącego 
roku, część środków, w wysokości 
1 500 zł przeznaczyć na odnowę te-
renów wokół krzyży usytuowanych 
we wsiach: Borucice, Borów i Szłapy.

- Nie pamiętam, kiedy ustawiono w 

tych wsiach krzyże, dla mnie są tam 
od zawsze - mówi sołtys sołectwa Bo-
rucice, Zenon Czekalski. - Trudno jest 
znaleźć sponsora, aby sfinansował 
odnowę samych krzyży i terenów 
wokół nich, ale trzeba o nie zadbać. 
Stąd pomysł na zebraniu sołeckim, 
aby część pieniędzy przeznaczyć na 
ułożenie kostki brukowej wokół krzy-
ży. Wykonaniem zadania zajęli się 
pracownicy referatu komunalnego 
z grabowskiego urzędu i tym spo-
sobem postanowienie mieszkańców 
udało się zrealizować.

(mku)

W sali widowiskowej 
łęczyckiego Domu 

Kultury odbyły się XXVI Powia-
towe Konfrontacje Artystyczne 
Szkół. Do konkursu przystąpiły 
dwie szkoły - Szkoła Podstawowa 
im. Marszałka Józefa Piłsudskie-
go w Piątku, oraz Szkoła Podsta-
wowa im. Orła Białego w Siedlcu.

Obydwie placówki przygotowały 
przedstawienia na bardzo wy-
sokim poziomie, na wyróżnienie 
zasługiwała bardzo profesjonalna i 
dojrzała gra aktorska uczestników. 
Jury konkursu zdecydowało o 

przyznaniu nagrody za najlepszą 
grę aktorską dla:

- Pauliny Pawłowskiej, ze Szkoły 
Podstawowej w Siedlcu,

- Elizy Garlyelczak, ze Szkoły 
Podstawowej w Piątku, 

- Pauliny Kacprzak, ze Szkoły 
Podstawowej w Piątku,

Zwycięzcą XXVI Powiatowych 
Konfrontacji Artystycznych Szkół, 
decyzją jury została Szkoła Pod-
stawowa im. Orła Białego w Sie-
dlcu, drugie miejsce zajęła Szkoła 
Podstawowa im. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego w Piątku.

Uczniowie na scenie

Pieniądze sołeckie na krzyże

Kłopoty z ciepłą wodą

Lokatorzy muszą długo czekać, żeby z kranu poleciała ciepła woda

woda była ciepła.  Pisaliśmy do wójta, 
byliśmy na rozmowie, ale jak do tej pory 
niewiele się zmieniło.

Jak się okazuje, nie tylko mieszkańcy 
budynku wielorodzinnego w Starym 
Sławoszewie mają ten sam problem.

- Podobnie dzieje się w Karkoszkach 
– przyznaje Sebastian Zaborowski, 
wykonujący zadania i kompetencje 
wójta gminy Daszyna. - W 2017 r. ster-
momodernizowane budynki zostały 
odebrane bez żadnych uwag, a teraz 
mieszkańcy zaczęli podnosić ważne 
dla nich problemy, które staram się 
jak najszybciej rozwiązać. Wysłałem 
już pismo, w którym gmina wzywa 
wykonawcę do bezzwłocznego wyeli-
minowania problemu nieskutecznej 
cyrkulacji CWU w obiektach miesz-
kalnych. Wiem, że mieszkańcy są 
zmuszeni spuszczać duże ilości zimnej 
wody, aby poleciała ciepła. Sprawa 

dotyczy głównie mieszkań oddalonych 
najbardziej od zbiornika ciepłej wody. 
To niedopuszczalna sytuacja. Gmina 
wzywa wykonawcę do usunięcia uste-
rek w ramach gwarancji. Problemem 
jest też budynek w Daszynie - tutaj 
mieszkańcy sygnalizują, że przecieka 
dach. W tym przypadku gwarancja 
wykonawcy już się skończyła.

Włodarz gminy zlecił niezależnej 
firmie ustalenie przyczyn kłopotów z 
ciepłą wodą. Okazało się, że na jaw wy-
szły liczne wady i usterki. Ponadto, dziś 
(2 grudnia) przeprowadzony zostanie 
przegląd budynków. 

- Mieszkańcy gminnych budynków 
wielorodzinnych, oprócz kłopotów z 
wodą zgłaszali też inne usterki – dodaje 
S. Zaborowski. - Wszystkie problemy 
będziemy sukcesywnie rozwiązywać.

(mku)

Droga będzie całkowicie przebudowana
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Łęczyca

Łęczyca

Łęczyca

Łęczyca 30-letnia Katarzyna 
Sikora porusza się na 

wózku inwalidzkim. Każdego 
dnia wspólnie z mamą, mierzą 
się z problemami w codziennym 
funkcjonowaniu. Dużym kłopo-
tem jest nie tylko wyjście z domu, 
ale nawet poranna higiena. Ich 
mieszkanie nie jest dostosowane 

W związku ze zbli-
żającym się okresem 

zimowym, w Komendzie Powia-
towej Policji w Łęczycy obyło się 
spotkanie z przedstawicielami 
Gminnych i Miejskich Ośrodków 
Pomocy Społecznej z terenu 
powiatu oraz Straży Miejskiej. 
Inicjatorem tego wydarzenia było 
kierownictwo łęczyckiej policji.

Głównym celem narady było wy-
pracowanie wzajemnej pomocy 
i wsparcia dla osób bezdomnych 
narażonych na działanie niskich tem-

peratur. Aby to osiągnąć omówiono 
aktualną sytuację tej grupy osób w 
powiecie łęczyckim oraz przedsta-
wiono stan przygotowań instytucji 
udzielających im wsparcia w okresie 
zimowym. W ramach współpracy 
wymieniano się informacjami, spo-
strzeżeniami, aby podjąć działania i 
udzielić właściwej pomocy. Ustalono 
sposób monitorowania miejsc, w któ-
rych przebywają potrzebujący oraz 
przekazywania informacji na temat 
istniejących możliwości w zakresie 
tymczasowego zakwaterowania.

W środę, 4 grudnia 
zostanie otwarty sklep 

Pamso, przy Kilińskiego 7. Sklep 
jest otwierany po 2 miesięcznej 
przerwie z nowym personelem i 
nowymi promocjami. - Serdecz-
nie zapraszamy wszystkich miesz-
kańców Łęczycy i okolicznych 
miejscowości, bo w dniu otwarcia 
przygotowaliśmy dla klientów 
prezenty za dokonane zakupy 
– zachęca Anna Deląg, dyrektor 
ds. Sieci Własnej w Zakładach 
Mięsnych Pamso. 

W ofercie sklepu Pamso znajdzie 
się ok 3 tys. produktów, w tym 
oczywiście mięso i wędliny, świeże 
pieczywo, słodycze, napoje, nabiał, 
przetwory, kawy, herbaty, kasze i 
makarony oraz przyprawy z całego 
świata. Na klientów dokonujących 
zakupy będą czekać prezenty: ba-
wełniane torby na zakupy, kubecz-
ki, tostery oraz komplety garnków. 
Prezent jest uzależniony od wartości 
zakupów dokonanych na 1 para-
gonie. Zakupy będą premiowane 
prezentami do soboty 7 grudnia lub 
do wyczerpania zapasów. 

Firmy leasingowe 
będą mogły w ła-

twiejszy i szybszy sposób zare-
jestrować pojazdy w Wydziale 
Komunikacji, Transportu i Dróg 
starostwa powiatowego w Łę-
czycy. W piątek starosta podpisał 
wdrożenie pilotażowego progra-
mu polegającego na reorganizacji 
pracy wydziału. 

List intencyjny w tej sprawie 
do starosty łęczyckiego skierował 
wójt gminy Łęczyca Jacek Rogo-
ziński, który z niepokojem patrzył 
na malejącą liczbę rejestrowanych 
pojazdów z terenu gminy Łęczyca 
i tym samym kurczące się wpływy 
do budżetu z podatku od środków 
transportu. 

Pilotażowa zmiana pracy w wy-
dziale komunikacji polegać będzie 
m.in. na wyznaczeniu jednego 
stanowiska zajmującego się obsługą 
firm leasingowych. Zapisy mogą 
być dokonywane przez pracownika 
firmy z trzydniowym wyprzedze-
niem, od poniedziałku do piątku w 
określonych godzinach.

- Pilotażowe stanowisko utworzo-
ne zostaje na okres 3 miesięcy. Spraw-
dzimy, czy w wyznaczonym terminie 
rzeczywiście zwiększy się liczba 
pojazdów rejestrowanych przez fir-
my leasingowe – podkreśla Janusz 
Mielczarek, starosta łęczycki. - Ta 
ocena wpłynie na ewentualne prze-
dłużenie lub zakończenie pilotażu. 

(mku)

Ponowne otwarcie

Zmiany w wydziale komunikacjiJak pomóc bezdomnym? 
- Narada w komendzie

Czy pomoże Katarzyna Dowbor?
do potrzeb osoby niepełno-
sprawnej. Mama z córką o pomoc 
postanowiły poprosić Katarzynę 
Dowbor, prowadzącą popularny 
program telewizyjny, w którym 
razem z ekipą budowlaną, remon-
tuje domy.

W ubiegłym roku pani Katarzyna 
prowadziła zbiórkę pieniędzy 

na wykonanie podjazdu 
dla wózka inwalidzkiego 
wzdłuż bloku do balkonu. 
To dlatego, że wyjście z 
domu wiąże się z dużym 
problemem. Pani Bogumiła, 
mama niepełnosprawnej 
pani Katarzyny, codzien-
nie wnosi i znosi córkę po 
schodach.

- Już mam problemy z 
kręgosłupem, barkiem, 
mam też naderwane mie-
ście brzucha. Biorę leki 
przeciwbólowe i jakoś 
funkcjonujemy, ale jest 
ciężko. Ten podjazd bar-
dzo ułatwiłby nam życie - 
przyznaje pani Bogumiła. 

Dobrzy ludzie odpo-
wiedzieli na apel o po-
moc, udało się zebrać 20 
tys. złotych. Wykona-
nie podjazdu już było 
w zasięgu ręki – urząd 
miejski również pomógł 
deklarując wsparcie fi-
nansowe w wysokości 
25 tys. złotych. Ta suma 

już wystarczyłaby na zrobienie 
wymarzonego podjazdu. Radość 
nie trwała długo. Okazało się, że 
niemożliwe jest zrobienie podjazdu 
z uwagi na przeszkody technicz-
ne. Pojawiła się inna sposobność 
– wybudowanie tarasu i montaż 
windy. Koszt jednak wzrósł do 70 
tys. złotych i znów marzenie stało 
się nieosiągalne. Skromny budżet 
rodziny, na który składa się jedy-
nie renta socjalna pani Katarzyny 
oraz świadczenie opiekuńcze pani 
Bogumiły wypłacane przez Miej-
ski Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Łęczycy, nie pozwala na zebranie 
potrzebnej kwoty. Rodziny nie stać 

też na remont mieszka-
nia, w którym koniecz-
ne jest usunięcie barier 
architektonicznych. 

- Łazienka i kuchnia 
w naszym mieszkaniu 
są największym proble-
mem. Nie jesteśmy w 
stanie zebrać środków 
na remont. Kasia po-
trzebuje mojej pomocy, 
żeby wejść do wanny, nie 
może nawet umyć zębów 
przy umywalce, bo w 
naszej łazience po prostu 
jej nie ma. W kuchni też 
praktycznie nie może 
sama nic zrobić. Manew-
rowanie wózkiem jest 
bardzo trudne – dodaje 
pani Bogumiła.

Pani Katarzyna wpa-
dła na pomysł, żeby 
zwrócić się z prośbą o 
pomoc do telewizji. 

- Jestem fanką tego programu, 
oglądam każdy odcinek. Ekipa 
budowlana i architekci czynią 
cuda nawet w bardzo zniszczonych 
domach. W wielu odcinkach były 
osoby niepełnosprawne, udogod-
nienia, jakie zaprojektowano były 
fantastyczne – mówi 30-latka. - Już 
kontaktowałam się z realizatorami 
programu, mamy dosłać zdjęcia 
mieszkania, dokładny opis oraz 
przedstawić naszą sytuacje. Warto 
spróbować.

Katarzyna Sikora choruję na czte-
rokończynowy niedowład kończyn 
wynikający z mózgowego poraże-
nia dziecięcego. 

(zz)

Łazienka pani Katarzyny jest kompletnie 
niedostosowana do potrzeb osoby 
niepełnosprawnej
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W tym roku mikołajki w Uniejo-
wie potrwają cały weekend. Roz-
poczną się w piątek 6 grudnia, a 
zakończą dopiero w niedzielę. Na 
jakie atrakcje można liczyć?

Zniżki na basen dla dzieci

Stało się już tradycją, że 6 grudnia, 
każde dziecko w czapce „mikołajce” 
może liczyć na zniżki na wejście do 
kompleksu termalno – basenowego. 
Ponadto dzieci z placówek oświato-
wych z terenu gminy Uniejów mogą 
liczyć na spotkanie z mikołajem.

Żywa szopka

Od 6 grudnia będzie można 
podziwiać żywą szopkę bożona-
rodzeniową, do której od kilku 
lat zwierzęta dostarcza ZOO Sa-
fari w Borysewie. Ta wyjątkowa 
dekoracja świąteczna jest nie lada 
atrakcją, chętnie odwiedzaną 
zarówno przez małych i dużych. 
Również i w tym roku, urokliwy 
żłóbek będzie dostępny dla zwie-
dzających aż do 6 stycznia, a więc 
święta Trzech Króli.

Marszałek województwa łódz-
kiego Grzegorz Schreiber zaprasza 

na jarmark produktów lokalnych, 
ekologicznych i tradycyjnych

Od piątku do niedzieli, 6-8 grudnia, 
pomiędzy godziną 12:00 a 18:00 na 
terenie przed termami można będzie 
zaopatrzyć się między innymi w takie 
produkty jak: wędliny, ryby, chleby, 
ciasta, powidła, miody, sery, soki, jaja, 
makarony i wiele innych. Lokalne Koła 
Gospodyń Wiejskich raczyć nas będą 
gorącymi pierogami, zupami i innymi 
domowymi daniami z przepisu na-
szych babć. Wszystkie sprzedawane 
produkty pochodzą z gospodarstw 
ekologicznych, tradycyjnych prowa-
dzonych na terenie województwa 
łódzkiego, a większość z nich wpisana 
jest na listę produktów tradycyjnych 
ministerstwa rolnictwa i rozwoju wsi.

Poza produktami spożywczy-
mi będzie możliwość kupienia 
unikalnych ozdób świątecznych 
i drobnych upominków, które 
mogą stać się oryginalnym i wy-
jątkowym prezentem świątecz-
nym, wykonanym własnoręcz-
nie przez twórców ludowych. 
Jeśli cenią państwo wysoką jakość 
spożywanych potraw i chcą zasko-
czyć swoich gości przy wigilijnym 
stole – nie może państwa zabraknąć 
na naszym jarmarku.

W ub. środę dokonano  uroczy-
stego otwarcia drogi asfaltowej w 
Kozankach Wielkich oraz nowego 
odcinka drogi powiatowej na 
odcinku Wielenin  - Mniszew, czę-
ściowo realizowanej przy udziale 
gminy Uniejów. 

Z nowej drogi w Kozankach miesz-
kańcy korzystają już od jakiegoś 
czasu, ale dopiero teraz dokona-
no uroczystego otwarcia. Prawie 
800-metrowy odcinek jezdni został 
pokryty nawierzchnią bitumiczną 
na szerokości aż 5 metrów. Wcześniej 
droga była pokryta jedynie kruszy-
wem. Zadanie zostało wykonane w 
dwóch etapach: w pierwszym po-
wstał odcinek drogi, wykonano ko-
rytowanie, podbudowę, odtworzono 
i wykonano nowe rowy, zjazdy do 
gospodarstw z betonowymi prze-
pustami oraz betonową przeprawę 
wodną na rzece Pisi. W drugim etapie 
natomiast utwardzono i pokryto 
warstwą bitumiczną przygotowaną 
powierzchnię. Wykonano również 
pobocza oraz roboty wykończenio-
we obejmujące m.in. oznakowanie 
pionowe i poziome. 

Inwestycja została dofinansowana 
przez urząd marszałkowski wo-
jewództwa łódzkiego ze środków 
PROW kwotą 552 tys., natomiast 
łączny koszt przedsięwzięcia wyniósł 
ponad milion zł. Jednym z kryteriów 
przyznania pomocy finansowej było 
wykonanie zadania w porozumieniu 
z powiatem; mowa o drodze biegną-
cej przez wieś aż do wlotu w drogę 
powiatową.  Tym samym zrealizowa-
no odcinek o dł. 0,35 km wykonany 
przez powiat i dofinansowany przez 
gminę Uniejów w wysokości 70 000 

Mikołajkowy weekend atrakcji 
w termach

nowe drogi w gminie Uniejów
zł. Wartość robót całego odcinka to 
ponad 210 tysięcy zł. Powiat poddę-
bicki ze swej strony wykonał drogę 
na odc. Wielenin – Miniszew i zre-
alizował odcinek o długości 1,5 km.

Podczas wystąpień zarówno bur-
mistrz Uniejowa Józef Kaczmarek, 
starosta poddębicki Małgorzata 
Komajda, senator Przemysław Błasz-
czyk, Dorota Więckowska - radna 
sejmiku województwa łódzkiego 
oraz Piotr Majer - wicestarosta po-
wiatu poddębickiego, wielokrotnie 
podkreślali rolę współpracy, w ra-
mach której udało się zrealizować 
przedsięwzięcie. 

Poświęcenia dróg dokonali ks. Ja-
rosław Olszewicz - proboszcz parafii 
Wielenin.

Droga potrzebna była choćby ze 
względu na dużą ilość okolicznych 
pół uprawnych i co za tym idzie spory 
ruch maszyn rolniczych: ciągników, 
kombajnów itp. Wykonana w wy-
sokim standardzie droga umożliwi 
bezkolizyjny przejazd pojazdów 
rolniczych, nawet tych wielkogaba-
rytowych. 

To nie koniec planowanych in-
westycji. Jak podkreślał burmistrz 
Uniejowa - Józef Kaczmarek, kolejną 
planowaną inwestycją będzie prze-
budowa drogi w miejscowości Hipo-
litów. Zostanie wykonana tam pod-
budowa, a następnie nawierzchnia z 
mieszanki mineralno – bitumicznej 
wraz z poboczami oraz zjazdami do 
nieruchomości.

Uroczysta inauguracja drogi w 
Ostrowsku

Zakończył się też remont drogi w 
Ostrowsku, która w ub. środę została 
oficjalnie otwarta. Prace kosztowa-

ły blisko 1 mln 900 tys. zł brutto.  
Przebudowa drogi w Ostrowsku 
realizowana z budżetu gminy, w 
połowie dotowana była z budżetu 
państwa, ze środków Funduszu Dróg 
Samorządowych.

Na odcinku drogi o długości ok. 
1 km biegnącej przez wieś powstała 
nowa, poszerzona do 5 metrów 
jezdnia, której towarzyszy szeroka na 
2 metry – dwu-
kierunkowa 
ścieżka rowe-
rowa, także z 
nawierzchnią 
bitumiczną, 
oddzielona od 
jezdni za po-
mocą linii po-
ziomej i tzw. 
separatorów 
ruchu. Sepa-
rator ruchu 
to urządzenie 
oznakowania 
poziomego, co-
raz częściej sto-
sowane do roz-
działu pasów 
ruchu. Ograni-
cza najazd kół 
pojazdu poza 
wyznaczony 
obszar, przez 
co wpływa na 
bezpieczeństwo poruszających się 
sąsiednim pasem uczestników ruchu 
(rowerzyści, piesi, inne pojazdy).

- Takie rozwiązanie połączenia jezd-
ni ze ścieżką rowerową jest dość niety-
powe. Wcześniej pytano, czy tu ma być 
chodnik czy asfalt. Długo się zastana-
wiałem, jak pogodzić interes tych, któ-

rzy prowadzą 
gospodarstwa 
i tych, którzy 
przyjeżdżają na 
wypoczynek. 
Myślę, że takie 
rozwiązanie 
będzie odpo-
wiednie dla 
wszystkich – 
mówił podczas 
wydarzenia 
burmistrz Józef 
Kaczmarek.

P o n a d t o , 
wzdłuż jedni 
w y k o n a n o 
utwardzone, 
10-cio centy-
metrowe po-
bocze z kru-
szywa o sze-
rokości ponad 
pół metra po 

lewej stronie pasa drogowego 
oraz 2 – 2,5 m po stronie prawej. 
Firma wykonała także roboty bru-
karskie w ostatnich zjazdach z dro-
gi publicznej do posesji, których na 
długości przebudowanego odcinka, 
po obu stronach drogi, wykonano 
łącznie ponad 90 sztuk. W ramach 

zadania wykonano przepusty pod 
zjazdami do gospodarstw oraz po-
głębiono i odmulono istniejące rowy. 
To jeszcze nie wszystko. W związku 
z istniejącym transportem dro-
gowym, obejmującym dowozy 
dzieci do szkół powstał przystanek 
komunikacyjny wyposażony w 
peron (prawa strona drogi). W 
celu zapewnienia bezpieczeństwa 
niechronionym uczestnikom ruchu 
drogowego wykonano dwa przej-
ścia dla pieszych, jedno wyniesione, 
a drugie jako przejście z oznakowa-
niem aktywnym tj., znaki pionowe 
umieszczone na tle fluorescencyj-
nym z elementami świetlnymi i 
liniami wibracyjnymi.

W ramach przedsięwzięcia prze-
budowano skrzyżowanie z drogą 
powiatową. Realizacja inwestycji 
wpłynie niewątpliwie na podnie-
sienie poziomu bezpieczeństwa 
uczestników ruchu drogowego oraz 
znacznie poprawi funkcjonalność i 
standard drogi gminnej.

Uroczystego poświęcenia nowej 
drogi dokonał proboszcz parafii 
Uniejów, ks. infułat Andrzej Ziemieś-
kiewicz. Następnie wszyscy zebrani 
dokonali uroczystego otwarcia drogi 
przecinając wspólnie wstęgę.

Gmina zyskała nowego partnera 
– położone w południowej części 
Islandii miasto Grindavik, które 
podobnie jak Uniejów, opiera swo-
ją działalność na wykorzystaniu 
źródeł wody geotermalnej, m.in. 
do produkcji prądu. Podpisanie 
umowy partnerskiej przypieczęto-
wało rozpoczętą ponad rok temu 
współpracę. Podniosły moment 
złożenia podpisów na umowie odbył 
się podczas wieczornej Gali Polskiej 
nagrody Inteligentnego Rozwoju 
2019 w Aparthotelu „Termy Unie-
jów”. W imieniu gości porozumienie 
zatwierdził Fannar Jonasson, bur-
mistrz Grindavik, ze strony gminy – 
Mirosław Madajski, przewodniczący 
Rady Miejskiej.

Gmina Uniejów 
z nowym partnerem 

z Islandii



72 GRUDNIA 2019
Nowy 
Tygodnik 
Regionalnydlaczego tak dRogo?

Poddębice

Poddębice

Poddębice

Prezes porozmawiał z lekarzami

- W Polsce stworzono system, 
w którym samorząd stał się 
„niewolnikiem” firm odbiera-
jących odpady komunalne. To 
one decydują o wysokości cen i 
musimy się do nich dostosować, 
jeśli chcemy mieć systematyczny 
odbiór odpadów. Przepisy są 
takie, że gminy nie mogą do 
śmieci dopłacać, ani na nich za-
rabiać – mówi Piotr Sęczkowski, 
burmistrz Poddębic. 

Od 1 stycznia 2020 roku na pod-
stawie uchwały Rady Miejskiej w 
Poddębicach opłata za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi 
wynosić będzie 27 zł miesięcznie 

od jednej osoby zamieszkującej 
daną nieruchomość, jeżeli odpady 
są zbierane w sposób selektywny. 
Natomiast jeśli właściciel nieru-
chomości nie wypełnia obowiązku 
zbierania odpadów komunalnych 
w sposób selektywny, to stawka 
opłaty podwyższonej za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi 
wynosić będzie 54 zł miesięcznie od 
jednej osoby zamieszkującej daną 
nieruchomość.

Urząd Ochrony Konkurencji i 
Konsumentów opublikował raport 
w sprawie głównych przyczyn 
podwyżek cen za odbiór śmieci i 
wskazał, że należą do nich wyższe 

stawki za przetwarzanie oraz skła-
dowanie odpadów, a także brak 
konkurencji – w wielu przypadkach 
do przetargów zgłasza się tylko 
jeden wykonawca.

System gospodarki odpadami 
uzależniony jest również od idących 
w górę cen paliwa, energii, rosnącej 
płacy minimalnej, czy wysokości 
opłaty środowiskowej. 

- Podkreślić należy, że opłata ta 
rośnie skokowo od 70 zł za tonę w 
2014 roku do 170 zł obecnie, a od 
stycznia przyszłego roku będzie 
wynosić 270 zł za tonę – dodaje 
burmistrz Sęczkowski.

(ps)

W krajobraz cen-
trum miasta na do-

bre wpisał się odpust parafialny 
ku czci św. Katarzyny. Kramy 
pełne zabawek nie cieszyły się 
jednak dużym zainteresowaniem. 

- Z roku na rok jest coraz gorzej – 

powiedzieli nam handlarze. - Ludzie 
już nie interesują się takim odpusto-
wym towarem. Przyjechaliśmy do 
Poddębic i trzymamy kciuki, aby 
chociaż zarobić na paliwo. Dobrze, że 
nie trzeba tu płacić placowego. 

(ps)

Pacjenci nie kryją 
zadowolenia z efek-

tów ostatnich zmian jakie wpro-
wadzone zostały w Poddębickim 
Centrum Zdrowia. Na operacje 
wstawienia endoprotez nie trzeba 
już czekać latami. Niestety, wciąż 
do niektórych specjalistów są 
długie kolejki i ten problem raczej 
prędko nie zostanie rozwiązany. 

- Po rozmowach z lekarzami 
ustaliliśmy, że przeorganizujemy 
pracę. Jeden zespół pracuje od rana 
do godzin popołudniowych, a drugi 
do 22. W ten sposób praktycznie 
wyeliminowaliśmy kolejki i teraz na 
operacje wstawienia endoprotezy 
kolanowej lub biodrowej oczekuje 
się w bardzo krótkim terminie. 
Jesteśmy pionierami jeśli chodzi o 
takie rozwiązanie – mówi z dumą 
Jan Krakowiak, prezes PCZ. 

Wciąg jednak dużym problemem 
są kolejki do specjalistów. Od lat naj-
dłuższe kolejki dotyczą specjalistów 
leczących choroby cywilizacyjne: 

Część starych barie-
rek została na po-

czątku ub. tygodnia wymieniona 
na moście na Nerze. Niestety, nie 
wszystkie. Stare barierki pozosta-
wiono od strony drogi. 

- Nie wiem dlaczego tak jest 

– usłyszeliśmy od robotników. - 
Mieliśmy zlecenie wyłącznie na 
takie prace. Być może tamte barierki 
zostaną wymienione przy okazji re-
montu drogi. Nie wiadomo jednak, 
kiedy to nastąpi. 

(ps)

Żaneta Kochanowska uzu-
pełniła skład rady w Poddę-
bicach. Od końca marca br. 
miejscy radni obradowali w 
14-osobowym składzie.

46 -le t n ia  m ieszk a n k a By-
czyny była jedyną kandydatką 
zarejestrowaną do obsadzenia 
mandatu radnego w paździer-
nikowych wyborach dodatko-
wych, dlatego odbyły się one 
bez głosowania. Nowa radna 
jest przedstawicielem sołectw: 

W Poddębicach – podobnie jak w innych miastach w Polsce – nie 
brakuje ruin. Szkoda, że budynki stoją latami zapomniane  i czekają 
na remont. Nie tylko są antywizytówką miasta, stanowią też duże 
zagrożenie w związku z realną możliwością zawalenia. 

Ceny za śmieci ostro w górę!                 

Mniejsze kolejki, ale nie do wszystkich...

układu krążenia, cukrzycę, choroby 
tarczycy, czyli takie, które wymaga-
ją regularnej kontroli lekarskiej. W 
tym zakresie problemów upatrywać 

można przede wszystkim w zbyt 
niskich kontraktach NFZ, czy też 
wprowadzanych limitach.

(ps)

Rada Miejska w pełnym składzie

Feliksów, Nowy Pudłów, Pudłó-
wek, Stary Pudłów, Góra Bał-
drzychowska-Kolonia, Rąkczyn 
i Zagórzyce. Na XVII sesji Rady 
Miejskiej złożyła uroczyste ślu-
bowanie.

Podczas tych obrad doszło 
również do wyboru drugiego 
wiceprzewodniczącego. Został 
n im Jacek Bienias, który od 
czterech kadencji zasiada w Ra-
dzie Miejskiej w Poddębicach.

nowe i stare barierki

Małe zainteresowanie kramami

Problem z ruinami
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Rozwiązanie krzyżówki z numeru 360: Według mocy każdy skoczy.
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Oryginalne potrawy i porady kulinarne

* Wraca ze szkoły do domu Jasiu. 
– Tato, tato pani zadała pytanie i tylko 
ja się zgłosiłem. 
– Tak? Brawoooo, a jakie to było 
pytanie? 
– Kto nie odrobił zadania domowego?

* * * 
* Do Kowalskiego na środku jeziora podpływa policjant 
i pyta: 
- Ma pan kartę pływacką? 
- Mam - odpowiada Kowalski i wyciąga kartę. 
- Żarty pan sobie robi? Przecież to Joker. 
- To nie wie pan, że Joker zastępuje każdą kartę? 

* * *
* Wychowawczyni w przedszkolu, podczas rutynowe-
go, okresowego zebrania, zwraca się do rodziców. 
- Ja tam nie wnikam, czym się państwo zajmują w 
weekendy, ale w poniedziałek, podczas śniadania, 
wszystkie dzieci stukają się kubeczkami z mlekiem.

* * * 
* Przed jaskinią rozmawia dwóch jaskiniowców. 
- Pijemy krystalicznie czystą wodę, oddychamy nieska-
żonym powietrzem, jemy organiczne jedzenie – mówi 
jeden. 
- Dlaczego więc do cholery umieramy w trzydziestym 
roku życia? – dziwi się drugi. 

* * * 
* - Kelner! W waszej zupie złapałem żywego karalucha! 
- Nic się nie stało. I tak masz Pan dużo szczęścia. 
- Cooo?! 
- Widzisz Pan tego gościa przy oknie? 
- Widzę, i co z tego? 
- On nie złapał... 

* * * 
* Podczas przedstawienia w cyrku wybuchł pożar. 
Wszyscy biegają w panice, wołając: “Ratunku, pożar!”, 
tymczasem z boku stoi spokojnie jakiś facet i mówi: 
- Jestem dyrektorem cyrku. Proszę zachować spokój, za 
chwilę wystąpi połykacz ognia! 

ZUPA MeKSyKAńSKA 
Z INDyKIeM

Składniki:
4 szklanki bulionu warzywnego  
50 dag mięsa mielonego z 
indyka  
1 szklanka kukurydzy  
1/4 szklanki jogurtu natural-
nego  
1 czerwona cebula  
1 żółta papryka  
1 duża marchewka  
1 por (biała część)  
2 ząbki czosnku  
2 łyżki oliwy  
1/2 łyżeczki słodkiej papryki  
1/2 łyżeczki chili  
1/2 łyżeczki kurkumy  
1/2 łyżeczki oregano  
1/2 łyżeczki kolendry  
do podania świeża kolendra 

etapy przygotowania:
Cebulę, obraną marchewkę i pa-
prykę pokrój w kostkę. Pora pokrój 
w półplastry. W dużym garnku 
rozgrzej oliwę z oliwek i smaż na 
niej cebulę. Dodać przez praskę 
czosnek i pora. Smaż przez minutę, 
często mieszając. Dodaj kukurydzę, 
marchewkę i paprykę. Wymieszaj 
i smaż przez minutę. Wlej bulion 
i zagotuj. Dodaj mięso mielone 
i wymieszaj. Dopraw słodką pa-
pryką, chili, kurkumą, oregano, 
kolendrą oraz solą, pieprzem. 
Zmniejsz ogień i gotuj 15 minut. Z 
zupy odlej jeden kubek i wymieszaj 
z jogurtem. Delikatnie wlej do zupy 
i wymieszaj. Zupę podawaj od razu 
posypaną kolendrą.

PLACUSZKI Z RODZyNKAMI
Składniki:
Sos:  
1/4 szklanki syropu klonowego  
1 łyżka gorzkiego kakao  
1 łyżka masła  
Placuszki:  
1 szklanka mąki  
2 łyżeczki proszku do pieczenia  

szczypta soli  
1 łyżeczka cynamonu  
szczypta zmielonych goździków i 
gałki muszkatołowej  
4 łyżki rodzynek 
2 łyżki brązowego cukru  
3 łyżki rozpuszczonego masła  
3/4 szklanki mleka  
1 jajko, lekko roztrzepane
etapy przygotowania:
Sos:
W małym rondelku mocno zagrzać 
syrop klonowy, zdjąć z palnika i 
wymieszać z kakao i masłem aż 
powstanie gładki sos. W misce wy-
mieszać razem mąkę, proszek do 
pieczenia, sól, cynamon, goździki i 
gałkę, dodać rodzynki i brązowy cu-
kier - dobrze 

wymieszać. Wlać mleko, dodać 
roztrzepane jajko i rozpuszczone 
masło i lekko wymieszać tylko do 
momentu, kiedy składniki się połą-
cza (nie mieszać dłużej, bo placuszki 
będą twarde, a nie puszyste). Masa 
nie będzie gładka, raczej grudkowa-
ta - taka powinna być. Masło lub olej 
rozgrzać na patelni (średni ogień), 
masę nabierać miarką 1/4 szklanki i 
okładać na gorącym tłuszczu. Sma-
żyć około 1 minut na jednej stronie, 
aż będą złociste. Podawać polane 
sosem czekoladowym lub zwykłym 
syropem klonowym.  

BŁySKAWICZNe BATONy 
KOKOSOWe BeZ PIeCZeNIA

Składniki:
2 szklanki wiórków kokosowych  
4 łyżki oleju kokosowego  
1/2 szklanki miodu  
1 łyżeczka pasty waniliowej 
(można zastąpić ekstraktem wa-
niliowym lub pominąć)  
1/4 łyżeczki soli 
etapy przygotowania:
Wszystkie składniki wrzuć do 
malaksera i ucieraj chwilę. Jeśli nie 

masz malaksera lub blendera 
możesz też spróbować zrobić 
to ręcznie. Wtedy dobrze będzie 
rozpuścić olej kokosowy w ką-
pieli wodnej (zajmie to zaledwie 
chwilę). I wszystko wymieszać w 
misce. Niedużą formę (naprawdę 
małą, ja wzięłam 17x17cm) wyłóż 
papierem do pieczenia. Przełóż 
do niej masę i dobrze dociśnij 
łyżką. Wstaw do lodówki na ok. 
godzinę. Ale ja przyspieszyłam 
to i wstawiłam do zamrażarki 
na 20 minut. Pokrój w niewielkie 
batony. Możesz polać polewą z 
gorzkiej czekolady bez dodatku 
cukru. Możesz je przechowywać 
w lodówce nawet przez tydzień.



92 GRUDNIA 2019
Nowy 
Tygodnik 
RegionalnyFotoRePoRtaż

te
ks

t i
 fo

t. 
U

M
O

W hali sportowej w Ozorkowie odbył się po raz ósmy Turniej Tańca Narodowego w Formie Towarzyskiej. 
W tegorocznej edycji wzięło udział 80 par, które rywalizowały ze sobą w siedmiu kategoriach wiekowych, 
prezentując się w polce, krakowiaku, oberku, kujawiaku i mazurze. 
Turniej uroczyście rozpoczął burmistrz Jacek Socha, a zaraz potem na parkiecie pojawili się wszyscy 
tancerze w dostojnym polonezie. Następnie rozpoczęła się rywalizacja w poszczególnych kategoriach 
wiekowych. Jurorzy oceniali tancerzy w wieku od kilku lat (4-5 lat) do osób dorosłych.
W każdej kategorii wręczono medale i dyplomy, a najlepszym trzem parom – puchary.
Patronat nad imprezą objął burmistrz Jacek Socha i Polskie Towarzystwo Taneczne - okręg łódzki.

Zaczarowali parkiet 
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Na terenie ogródków 
rozkwitają bzy, róże 

puszczają pąki, a wiele drzew ma 
jeszcze zieloną szatę. Tak ciepłej 
jesieni już dawno nie było. 

- Kilka dni temu piękne różowe 
kwiaty puściła kalina – mówi z uśmie-
chem Włodzimierz Wichliński.  - Za-
zwyczaj kalina kwitnie na przedwio-
śniu, a więc teraz z kilkumiesięcznym 
wyprzedzeniem pojawiły się kwiaty. 
Gdy przyjdzie mróz, to nie powinien 
zaszkodzić drzewku, które jest odporne 
na zmiany temperatur. 

Żona działkowicza zwraca z ko-
lei uwagę na fakt, że na wielu 
drzewach jest jeszcze sporo 
zielonych liści. 

- W tym roku liście 
opadają niemrawo. 
Zauważyłam, 
że są jeszcze 
drzewa, które 
wyglądają zu-
pełnie tak, jak 
w porze letniej. 
Aura była do tej 
pory łaskawa. No, 
ale cóż. Trzeba już 
przygotować się na 
zimę.

To prawda. Pogoda dia-
metralnie zmieniła się w ciągu 
weekendu, gdy w Polsce zawitał 
chłodny front. Do końca tego tygodnia 
meteorolodzy prognozują zaledwie 
kilkustopniowe temperatury. 

Jeszcze niedawno synoptycy za-
powiadali zimę trzydziestolecia z 

dużymi przymrozkami 
i obfitymi opadami śniegu. 

Badacze i obserwatorzy przyrody mają 
jednak zupełnie inne zdanie. W tym 
roku wrzosy kwitły od góry, co według 
ludowych wierzeń zapowiada ciepłą 
zimę. Jak będzie? Wkrótce się okaże...

(stop)

Zgodnie z uzyska-
ną opinią kominiar-

ską, Urząd Miejski w Ozorkowie 
przemurował kominy na dachu 
budynku położonego w Ozor-
kowie przy ulicy Listopadowej 
6 c. Ponadto zostały wykonane 
prace zabezpieczające dach przed 
okresem zimowym - wzmocnie-
nie krokwi, przybicie płyty OSB 
i krycie papą termozgrzewalną. 
Koszt robót wyniósł 14 tys. zł. - 
Roboty wykonane zostały bez 
zbędnej zwłoki. Kompleksowy 

Na ul. Kościelnej nie 
wymieniono wszyst-

kich starych płyt chodnikowych. 
Nierówny trotuar, na którym 
można się potknąć i wybić zęby 
lub złamać kończyny, pozosta-
wiony został na odcinku kilku-
dziesięciu metrów. Urząd miasta 
informuje, że chodniki na ul. 
Kościelnej wykonano do ul. Ko-
ściuszki, ponieważ kwota zare-
zerwowana na ten cel w ramach 
Budżetu Obywatelskiego 2019 
pozwalała na taki zakres prac. 

Świadczenia stomato-
logiczne dla uczniów 

– to wciąż spory problem dla lokal-
nego samorządu. Przypomnijmy, że 
ustawa wprowadziła obowiązek za-
pewnienia uczniom możliwości ko-
rzystania z opieki stomatologicznej. 
Jeśli w szkole nie ma gabinetu den-
tystycznego, organ prowadzący ma 
zawrzeć porozumienie z gabinetem 
zewnętrznym udzielającym świadczeń 
stomatologicznych dla dzieci, finan-
sowanych ze środków publicznych. 
„Miasto nie podpisało dotąd umowy z 
powodu braku zainteresowania pod-
miotów świadczących tego rodzaju 
usługi. UM wysłał do placówek wska-
zanych przez NFZ pisma z propozycją 
zawarcia umowy, jednak żaden z tych 
podmiotów nie jest zainteresowany 
świadczeniem takiej usługi. Problem 
ten dotyczy większości samorządów. 
UM jest w trakcie analizowania innych 
możliwości (np. dentobus) zapewnie-
nia uczniom miejskich szkół opieki 
stomatologicznej” - informuje urząd w 
Ozorkowie. 

W poszukiwaniu 
dentysty

pytania o chodnikna dachu po pożarze

remont dachu zostanie wykonany 
w przyszłym roku – mówi Izabela 
Dobrynin, rzecznik ozorkowskie-
go magistratu.

Pan 
Włodzimierz 

przy 
kwitnącej 

kalinie 

W listopadzie zaczęły rozwijać się bzy Na róży pojawiły się małe pączki 

Działkowcy się dziwią
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Ozorków

Ozorków
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a MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W OZORKOWIE  

ul. Wyszyńskiego 43 a, 95 - 035 Ozorków, tel. 42 710 31 18/19   

 

wyroby artystów  i twórców ludowych  
występy artystyczne  dzieci i młodzieży 

Teresa i Zdzisław Ma-
łolepsi czekają na za-

montowanie znaku przy ul. Tkac-
kiej (róg Bema). Choć starostwo 
przystało na prośbę małżonków, 
to znaku wciąż nie ma. 

- Jest prawie pewne, że nasza 
sąsiadka, właścicielka sklepu, cho-
dzi po ludziach i namawia ich do 
podpisania się pod petycją, aby 
takiego  znaku tutaj nie było – sły-

Batalia o Znak

Małżonkowie walczą o znak

szymy od pana Zdzisława. - A my 
mamy już dosyć tych kierowców, 
klientów sklepu oraz dostawców, 
którzy parkują przed wjazdem na 
naszą posesję. Znak zakazujący za-
trzymywania się jest bezwzględnie 
potrzebny. 

Właścicielka pobliskiego sklepu 
odmówiła komentarza. 

Dowiedzieliśmy się, że magistrat 
przymierza się do zamontowania 
znaku.

„Opracowano projekt zmiany or-
ganizacji ruchu i przedłożono do 
stosownych uzgodnień do organów 
zarządzających ruchem. Po uzyskaniu 
uzgodnienia zmieniona organizacja 
ruchu zostanie wprowadzona na 
przedmiotowym odcinku drogi ul. 
Tkackiej w Ozorkowie – czytamy w 
odpowiedzi UM”. 

Kierowcy dostali burę...
W tym samym dniu 
w którym drogowcy 

położyli asfalt na remonto-
wanej ul. Łęczyckiej, kierowcy 
postanowili sprawdzić nową 
nawierzchnię i to pomimo zna-
ków zakazujących wjazdu. Jak 
łatwo się domyślić, robotnicy w 
typowo męskim stylu zwracali 
uwagę zmotoryzowanym. 

- No i gdzie jedziesz? - krzyczał 
jeden z robotników na widok 
kierowcy omijającego ustawioną 
barierkę. 

Co rusz na świeży asfalt wjeż-
dżały kolejne auta. 

- Najgorsze, że rozjeżdżają pobo-
cza. Chyba nie zdają sobie sprawy, 
jak bardzo jest to szkodliwe. Oby 
tylko nasza praca nie poszła na 

marne, bo może się okazać, że 
przez bezmyślne zachowania 
kierowców asfalt może popękać – 
usłyszeliśmy. 

Kierowcy wjeżdżający na Łę-
czycką nie zwracali uwagi na zna-
ki, przestawiali barierki. W pew-
nym momencie do akcji wkroczył 

Krzysztof Rżanek, kierownik 
robót. Z pachołkami w rękach 
nie krył emocji. 

- To jest chyba nasza typowo 
polska mentalność. Po prostu 
brakuje mi słów. Zobaczyli, 
że jest asfalt, to dawaj, jazda 
na całego – denerwował się 
kierownik. 

K. Rżanek zwrócił też uwa-
gę na negatywne komentarze 
mieszkańców dot. inwestycji. 

- Szkoda, że nie poczekają 

do zakończenia prac, tylko od razu 
krytykują. Tak było na przykład ze 
słupami ustawionymi pośrodku 
ścieżki rowerowej. Słupy zostały 
już przestawione. Wystarczyło 
trochę poczekać...

Zbyt szybka reakcja niektórych 
ozorkowian rzeczywiście pod-
nosi ciśnienie ekipie remontowej. 
Ostatnio rowerzyści zaczęli narze-
kać na to, że ścieżka jest nierówna. 
Wyższe krawężniki, ustawione 
prostopadle do toru jazdy, są przy 
każdym wjeździe na posesje. 

- Jak dojdzie kolejna warstwa na-
wierzchni, to podłoże się wyrów-
na – zapewnia Krzysztof Rżanek. 

Koniec remontu ul. Łęczyckiej 
zaplanowano w połowie tego 
miesiąca. 

(stop)

- Czy nie 
widać, że 
stoją tu 
pachołki – 
denerwował 
się kierownik 
Rżanek, który 
upominał 
niesfornych 
kierowców 

Pomimo znaków kierowcy i tak wjeżdżali na remontowaną ul. Łęczycką

Robotnicy ustawiali barierki, jednak 
kierowcy usuwali zawalidrogi
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Parzęczew

Zapraszamy 
na lodowisko!

Możliwość wypożyczenia łyżew we wszystkich rozmiarach oraz specjalnych “pingwinów” do nauki jazdy.Planujemy pokazy taneczne w wykonaniu gwiazd łyżwiarstwa figurowego.W okresie ferii zimowych nauka jazdy na łyżwach z instruktorem.
Miejsce: 

Ozorków, 
ul. Traugutta 2 

(przy hali sportowej)
Zaprasza CSiR “Wodnik” w Ozorkowie

Jednym z kluczowych punktów, 
które znalazły się w porządku 
obrad XIV Sesji Rady Gminy 
Parzęczew, która odbyła się 
28 listopada, było odwołanie 
odchodzącej skarbnik gminy - 
Jadwigi Dębskiej i powołanie na 
to stanowisko Anety Cybulskiej. 

J. Dębska pełniła funkcję skarb-
nika 20 lat, od 1999 roku. Wójt 
gminy, Ryszard Nowakowski, 
podziękował dotychczasowej 
skarbnik za profesjonalizm i 
współpracę, a także za skru-
pulatność, odpowiedzialność i 
rzetelność w pracy.

W p r o w a d z o n o 
nowe stawki opłat 

za zagospodarowanie odpadów 
komunalnych, które obowią-
zywać będą od stycznia 2020 r. 
Zarówno w zabudowie jedno-
rodzinnej jaki i wielolokalowej 
mieszkańcy zapłacą od 1 stycznia 
przyszłego roku 33,86 zł mie-
sięcznie od osoby za odpady se-
gregowane i 67,72 zł od osoby za 
niesegregowane. Dla osób, które 
w obrębie swojej nieruchomości 
wykorzystują kompostownik 
obowiązywać będzie ulga w wy-
sokości 2,86/os. 

Dla nieruchomości, na których 
znajdują się domki letniskowe lub 
inne nieruchomości wykorzysty-

wane na cele rekreacyjno – wypo-
czynkowe obowiązywać będzie 
stawka ryczałtowa w wysokości 
169,30 zł/rok za śmieci segrego-
wane oraz 338,60 zł/rok za śmieci 
niesegregowane.

„Wzrost stawek spowodowany 
jest przede wszystkim podniesie-
niem rządowej opłaty środowisko-
wej. Gmina przeprowadziła już 
trzy przetargi na wywóz odpadów 
komunalnych. Za każdym razem 
wpływała tylko jedna oferta i 
niestety za każdym razem cena w 
niej przedstawiona była wyższa” 
- informuje urząd gminy.

Aktualnie ogłoszony jest czwar-
ty przetarg, na 6 miesięcy. Naj-
ważniejszą zmianą jest rozliczenie 

wagowe, czyli za każdą tonę od-
bieranych odpadów. Jeżeli okaże 
się, że odbieranych odpadów jest 
mniej niż założono w przetargu, 
to opłata w II półroczu może być 
niższa.

nowa skarbnik w gminie 

Takiej podwyżki się nie spodziewali 

re
kl

am
a
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Z niez w ykle szczytną inicja-tywą młodzieżowego zespołu „Jó-zefinki” spotkali się mieszkańcy Leśmierza i okolic, polegającą na zorganizowaniu koncertu chary-tatywnego pod hasłem „Wszyscy gramy do jednej bramki”. „Józefin-ki” z Leśmierza to zespół wokalny 

działający przy parafii pw. Opieki św. Józefa, który niedawno swe dobro-czynne działanie poświęcił chłopcu zmagającemu się z nowotworem. Igor Kusztelak, 10-letni uczeń Szko-ły Podstawowej w Leśmierzu, do niedawna był aktywnym piłkarzem drużyny młodzieżowej Orlik w Sier-powie. Teraz walczy o zdrowie. 

koncert dla igorkaGm. Ozorków

Lodowisko 
czynne 
codziennie 
w godzinach 
11.00-21.00, 

przerwa 
technologiczna 
16.00-17.00
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Warunki przetargu nieograniczonego ustnego – licy-
tacji:
1.  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wnie-

sienie wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej 
brutto. Wadium wnosi się wyłącznie w pieniądzu w 
kasie przedsiębiorstwa (czynne poniedziałek-piątek 
7.00 – 14.00, przerwa 10.00 – 10.20). W przypadku 
przystępowania do przetargu na więcej niż jedną ma-
szynę wadium należy wpłacić oddzielnie dla każdego 
przedmiotu przetargu.  

2.  Wadium wniesione przez uczestników, którzy nie wygrali 
przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknię-
ciu przetargu.

3.  Wadium wniesione przez nabywcę zostanie zaliczone na 
poczet ceny nabycia.

4. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy:
a)  żaden z uczestników przetargu nie zaoferował co naj-

mniej ceny wywoławczej,
b)  uczestnik przetargu, który wygrał przetarg uchyli się od 

zawarcia umowy.
5.  Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia nie-

zwłocznie po udzieleniu mu przybicia bądź w terminie 
wyznaczonym przez prowadzącego licytację, nie dłużej 
niż 7 dni.

6.  Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje 
niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.

Termin przetargu – licytacji:
Przetarg odbędzie się w siedzibie Ozorkowskiego Przed-
siębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Ozorkowie 
przy ul. Żwirki 30, pokój 217 w dniu 9 grudnia 2019 r. o 
godzinie 9.00.
OPK Sp. z o.o. zastrzega, że organizatorowi przetargu 
przysługuje prawo odstąpienia od przetargu w każdym 
czasie bez składania wyjaśnień, co do przyczyn tego 
odstąpienia.

Informacje dodatkowe:
1.  Brak jest dokumentacji maszyn, instrukcji obsługi, kata-

logów części, itp. 

Lp. Nazwa, marka, typ, 
model,wersja

Numer 
seryjny/

fabryczny
Rok 

produkcji
Cena 

wywoławcza brutto
Wadium 
(5% ceny 

wywoławczej)

1.
Frezarka 

dolnowrzecionowa 
FAMOT FJNe

2090 1963 3 400,00 zł 2 830,00 zł 141,50 zł

2. Strugarka 
grubościowa HENE6 526 1957 6 050,00 zł 5 050,00 zł 252,50 zł

3. Wyżłobiarka 
STOLBUT 135 1977 1 250 zł 1 050 zł 52,50 zł

4.
Ostrzałka do noży 
KOFAMA-WUTEH 

OLNF-7
1761/35 1984 2 950,00 zł 2 460,00 zł 123,00 zł

5. Pilarka taśmowa 
ŻEFAM DRSD-80 989 1981 3 800,00 zł 3 200,00 zł 160,00 zł

6. Szlifierka taśmowa 
SAFO DZJA200 6751 1982 4 050,00 zł 3 390,00 zł 169,50 zł

7. Wiertarka poziomo-
wa PEMAL DWLB-25 9133 1985 4 200,00 zł 3 510,00 zł 175,50 zł

8.
Frezarka górnowrze-

cionowa ZICNICA 
DMP1-300/S

3172 1984 3 990,00 zł 3 330,00 zł 166,50 zł

9. Dłutarka łańcuszko-
wa KOFAMA DFLC 156 1989 3 550,00 zł 2 960,00 zł 148,00 zł

10. Frezarka 
dolnowrzecionowa x x 1 250,00 zł 1 050,00 zł 52,50 zł

1 2 3

4 5

6 7

8 9

10

Ozorkowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. ul. Żwirki 30, 95-035 Ozorków
OGŁOSZeNIe

o przetargu nieograniczonym ustnym – licytacji na sprzedaż 

Przedmiot przetargu można oglądać od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00 na terenie OPK Sp. z o.o. 
ul. Żwirki 30 Ozorków po uprzednim kontakcie telefonicznym tel. 533 312 379.
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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

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

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
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

Pielęgniarka
Wykształcenie wyższe: 
pielęgniarstwo lub wykształcenie 
średnie ogólne, doświadczenie 
zawodowe na stanowisku 
pielęgniarka
Dom Pomocy Społecznej w 
Łęczycy
Ul. Kilińskiego 2
99-100 Łęczyca
Tel: 24 721-30-01
E – mail: dpsleczyca@op.pl

Agent – sprzedawca
Wykształcenie  średnie 
zawodowe, obsługa kasy 
fiskalnej, obsługa komputera, 
mile widziane doświadczenie w 
zawodzie 
„Społem” PSS „Mazur” Łęczyca 
Pl. T. Kościuszki 11, 
99-100 Łęczyca
Tel: 24 721 24 82 lub 505 266 210

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 

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 
zatrudni kierowcę na przerzuty z wła-
snym samochodem. Tel.: 505-266-210

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

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

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

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

Sprzedam 3 ha w Bielawach pod 
uprawę rolną. Tel.: 604-504-149

Działki budowlane Łęczyca, Kar-
kosy. Tel.: 606-283-528

Sprzedam, wynajmę budynek. 
Łęczyca ul. Górnicza. Tel.: 606-
285-528

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

Urząd Gminy w Daszynie ogłasza 
nabór na wolne stanowisko 

“Podinspektor do spraw księgowości 
budżetowej” 

99-107 Daszyna 34 A
Informacje : www.daszyna.4bip.pl, 

tel. 24 389-04-00 
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Kupon na bezpłatne ogłoszenie
Treść ogłoszenia:

 Telefon:

Redakcja nie ponosi odpow
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O
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w
 Łęczycy, ul. Kaliska 42
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Biały mak nie cieszy się dużą 
popularnością ze względu na 
niższą dostępność. A szkoda, 
bo mak biały, podobnie jak mak 
niebieski zawiera cenne składniki 
odżywcze i jego spożywanie jest 
korzystne dla zdrowia. 

Biały mak: wartość odżywcza
Biały mak jest bogatym źródłem 

witamin, składników mineralnych, 
błonnika pokarmowego i wielo-
nienasyconych kwasów tłuszczo-
wych - to warunkuje jego walory 
zdrowotne, mimo że jest on bardzo 
kaloryczny, bo 100 g maku to aż 
525 kcal.

Mak charakteryzuje się wysoką 
zawartością miedzi, wapnia, i fosfo-
ru. W 100 g maku znajduje się 1,627 
mg miedzi, co pokrywa dzienne 
zapotrzebowanie organizmu na 
ten pierwiastek w 181%, 1438 mg 
wapnia- 144% dziennego zapotrze-

Świat oszalał na punkcie tej her-
baty. Dodaje się ją do wszystkiego 
od wypieków po kawę latte. Co to 
takiego i czy faktycznie warto po 
nią sięgać? 

Zielona herbata matcha zawiera 
10-krotnie więcej polifenoli i prze-
ciwutleniaczy niż zwykła herbata, 
dwa razy więcej niż czerwone wino. 
Składem beta-karotenu przebija 
szpinak (9-krotnie) i marchewkę 
(4-krotnie).

Bardzo często stosuje się ją przed 
treningiem, pomaga się skupić i 
dodaje energii. Szacuje się też że po-
maga stracić aż 25 proc. więcej wagi.
Jakie jeszcze ma właściwości?
• działa antynowotworowo 
• przyspiesza metabolizm 
• dodaje energii 

Persymona (kaki) jest doskonałym 
źródłem witaminy A, zawiera też 
witaminę C. Nie bez znaczenia jest 
także bogactwo związków fitoche-
micznych, wykazujących działanie 
przeciwutleniające. Persymona 
zawiera więcej rozpuszczalnego 
i nierozpuszczalnego błonnika, 
fenoli i niektórych minerałów niż 
jabłko. Zwarte w persymonie ka-
rotenoidy zapewniają prawidłowe 
funkcjonowanie wzroku, zwłaszcza 
o zmierzchu. Kaki obniża poziom 
cholesterolu i wykazuje właściwo-
ści antynowotworowe.

Owoc kaki (persymona) 
- jak obrać i zjeść?

Pierwszym krokiem jest pozbycie 
się liści. Potem owoc należy umyć i 
obrać ze skórki, pokroić na pół lub 
na cząstki, które można dodać np. 
do sałatki. Inni preferują stosowanie 
podobnej techniki co w przypadku 
kiwi – łyżeczką wydobywa się miąższ 
z połówki owocu. Kaki nie należy jeść 
ze skórką.

Moczenie stóp w wodzie z sodą 
oczyszczoną to tani i bardzo 
skuteczny sposób na wiele dole-
gliwości. Niepozorny zabieg bez 
problemu wykonasz z zaciszu 
własnego domu. W międzycza-
sie możesz oglądać telewizję lub 
czytać książkę. efekt takiej kąpieli 
sodowej dla stóp pozytywnie cię 
zaskoczy. Raz spróbujesz i praw-
dopodobnie pozostaniesz wierna 
tej metodzie na zawsze. 

Niepozorna soda oczyszczona 
ma mnóstwo zastosowań. Świetnie 
sprawdza się podczas sprzątania i 
jest doskonałym środkiem do pie-
lęgnacji. Do tego soda oczyszczona 
jest jednym z domowych sposobów 
na zgagę. Ale dzisiaj skupimy się na 
jej zastosowaniu w pielęgnacji stóp. 
Moczenie ich w roztworze z sody to 
super patent, który warto znać.

Wystarczy do miski z ciepłą wodą 
wsypać 3-5 łyżek sody oczyszczo-
nej. Takie spa dla stóp powinno 
trwać ok. 15-20 minut.

Dlaczego warto moczyć 
stopy w wodzie z sodą?

Kąpiel w sodzie to świetny spo-
sób na złagodzenie podrażnień. 
Jeżeli masz problem ze swędzącymi 
stopami, moczenie ich w wodzie z 
sodą pomoże i szybko przyniesie 
ulgę. Warto zafundować sobie taki 
zabieg, również kiedy komar ukąsi 
cię w stopę.

Soda oczyszczona wspomaga 
również leczenie kurzajek i grzy-

Szyja smartfonowa – to nowy zespół bólowy obserwowany przez specjalistów Poradni Leczenia Bólu w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach – jednym z naj-większych w Polsce szpitali pediatrycznych.
Coraz częściej zgłaszają się tam dzieci z różnego typu bólami głowy, karku, barków, okolicy międzyłopatkowej oraz drętwie-niem rąk.
- Na podstawie wywiadu i ba-dania i rozpoznajemy wtedy tzw. zespół szyi smartfonowej, chociaż nie ma jeszcze takiego schorzenia w międzynarodowej 

Szyja smartfonowa – nowe zjawisko w dziecięcej Poradni Leczenia Bólu 

klasyfikacji chorób – powiedziała PAP dr Małgorzata Gola z Poradni Leczenia Bólu GCZD. - Zespół ten jest konsekwencją przymusowej pozycji ciała podczas korzystania z komputera, telefonu komórko-wego czy tabletu. Powoduje to przeciążenie jednej grupy mięśni - np. mięśni obręczy barkowej, a osłabienie drugiej, np. mięśni szyi. Przeprowadzony w takiej sytuacji wywiad z reguły potwierdza, że dziecko bardzo często i długo ko-rzysta z urządzeń elektronicznych. Nasze zalecenia, by ograniczyć te sesje, często są źle przyjmowane, zwłaszcza przez dzieci – podkre-śliła dr Gola.

Pyszna herbata pomoże 4 razy 
szybciej spalić zbędny tłuszcz

•  działa przeciwzapalnie, np. na 
skórę 

• odstresowuje 
• poprawia pamięć 
• zwiększa odporność 
• zmniejsza poziom cholesterolu 

Japonia poznała zieloną herbatę 
dzięki buddyjskiemu mnichowi, ży-
jącemu w VIII wieku. Jego zdaniem 
matcha to “najlepsze lekarstwo na 
problemy natury umysłowej i me-
dycznej, to sposób, by życie stało 
się pełnym”.

Trzeba jednak pamiętać, że mat-
cha to nie lek na całe zło. Podstawą 
każdego odchudzania jest zbilanso-
wana dieta i wysiłek fizyczny.

Owoc kaki 
czyli persymona

Biały mak
bowania oraz 870 mg fosforu - 124% 
dziennego zapotrzebowania.

Biały mak to doskonałe źródło 
żelaza, magnezu i cynku. Jest rów-
nież bogaty w witaminy, głównie w 
witaminy z grupy B, w tym foliany.

Biały mak: właściwości zdrowotne
zapobieganie zaparciom i przy-

spieszenie pasażu jelitowego, dzięki 
obecności błonnika pokarmowego;

obniżanie stężenia cholesterolu 
LDL oraz wpływ na regulację stę-
żenia insuliny i glukozy we krwi, 
przez wysoką zawartość błonnika 
pokarmowego; 

pozytywny wpływ na układ 
kostny, dzięki wysokiej zawartości 
wapnia; 

łagodzenie stanów zapalnych, go-
rączki, bólów zębów, bólu stawów, 
wymiotów i nudności; 

obniżanie stężenia cholestero-
lu całkowitego i podwyższanie 

stężenia cholesterolu HDL, co jest 
warunkowane wysoką zawarto-
ścią wielonienasyconych kwasów 
tłuszczowych; 

dobroczynny wpływ na układ 
krążenia: wzmacnia ściany naczyń 
krwionośnych i obniża ciśnienie tęt-
nicze krwi, przez obecność fosforu, 
cynku i witamin z grupy B; 

pozytywny wpływ na układ krą-
żenia, tworzenie i funkcjonowanie 
czerwonych krwinek, metabolizm 
tłuszczu, dzięki wysokiej zwartości 
miedzi; 

poprawa funkcjonowania układu 
nerwowego oraz łagodzenie obja-
wów bezsenności. 

Biały mak: gdzie kupić?
Mak biały można kupić w skle-

pach ze zdrową żywnością, super-
marketach lub w sklepach interne-
towych. Ze względu na to, że jest 
to produkt wysokiej jakości jest też 
dość drogi - za 1 kg maku białego 
trzeba zapłacić około 18-22 zł zaś za 
1 kg maku BIO nawet 70 zł.

Zanurz stopy w wodzie z sodą. 
Efekt pozytywnie zaskoczy 

bicy. Jeżeli zmagasz się z tym pro-
blemem, warto regularnie moczyć 
stopy w wodzie z sodą i nakładać 
na chorobowo zmienione miejsce 
pastę z sody.

Soda oczyszczona ma działanie 
bakteriobójcze. Kąpiel z jej dodat-
kiem skutecznie zlikwiduje problem 
brzydkiego zapachu stóp. Taki 
zabieg przeprowadzany regularnie 
może także pomóc na nadmierną 
potliwość.

Taka kąpiel dla stóp ma działanie 
kojące i relaksujące. Pomoże na bolą-
ce i zmęczone po całym dniu stopy.

Moczenie stóp w wodzie z sodą 
zmiękcza naskórek i pozwala łatwo 
pozbyć się zrogowaciałej skóry. 
Pod koniec takiej kąpieli wystarczy 
delikatnie usunąć go specjalnym 
pilnikiem do stóp. Możesz też użyć 
sody do wykonania peelingu stóp.

Jeżeli często malujesz paznokcie 
u stóp na ciemne kolory, być może 
zmagasz się z przebarwieniami. 
Soda dzięki swojemu działaniu 
oczyszczającemu i wybielającemu 
szybko rozprawi się z tym proble-
mem. 
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ciekawie i na wesoło

najwyższa rzeźba ze stali Selfie z kosmosu? to już możliwe „Grób” dla studentów

Przed kilkoma laty Uniwersytet im. Radbouda w Nijmegen 
zapewniał studentom “oczyszczający grób”, czyli dół, w 
którym można było poleżeć i zastanowić się, co tak na-
prawdę liczy się w życiu. Uznawano go również za współ-
czesną formę przypominania o śmiertelności (memento 
mori). Wykopany w 2009 r. grób był częścią 2-letniego pro-
jektu. W tym roku pomysł został wskrzeszony. Prosili o to 
liczni zainteresowani. Studenci muszą wcześniej zgłaszać 
chęć poleżenia w oczyszczającym grobie (istnieje opcja 
mailowego bukowania terminu). Do grobu nie można 
zabierać książek ani telefonów, co sprzyja skupieniu na 
otoczeniu (ziemi, korzeniach i niebie) oraz nieuniknionym 
losie. „Ponieważ tematyka śmiertelności i przemyśleń nad 
życiem jest nadal istotna, wykopaliśmy w ogrodzie inny 
grób, taki w którym można poleżeć. To ty decydujesz, 
ile czasu chcesz tam spędzić. Książki i telefony są zabro-
nione. Możesz to potraktować jako specjalne miejsce do 
medytacji [...]. Podejmiesz wyzwanie? Jeśli nie chcesz leżeć 
w grobie, możesz siąść na ławce przy dole - napisano na 
witrynie internetowej uczelni.

To jedyny taki projekt w skali całego kraju. Na terenie Ga-
lerii Północnej w Warszawie zainstalowano na stałe rzeźbę 
WIR, która wykonana jest w całości ze stali nierdzewnej. 
Dzięki zgłoszeniu rzeźby do Biura Rekordów, od niedawna 
jest ona również oficjalną Rekordzistką Polski w kategorii 
na najwyższą rzeźbę ze stali. Rzeźba WIR została zapro-
jektowana przez Oskara Ziętę i umieszczona w samym 
sercu Galerii Północnej w Warszawie, jeszcze podczas jej 
budowy. Rzeźba jest osadzona w fundamentach galerii na 
stałe. Jej podstawa znajduje się na poziomie -2, a całość 
pnie się pod sam sufit galerii. Dokładnie 23 listopada 2019 
roku odbył się oficjalny pomiar i przyznanie rzeźbie WIR 
Rekordu Polski na najwyższą stalową rzeźbę w całym kraju. 
Rekord ustanowiono z wynikiem 20,93 m. 

Miłośnicy selfie mają kolejny sposób na pokazanie się 
znajomym. Tym razem mogą użyć przy tym najdłuższego 
kija do selfie i wykonać swoje zdjęcie... z kosmosu. Po-
może im w tym witryna Spelfie.com i krążące na orbicie 
satelity. Pomysł na nowatorskie selfie jest niezwykle 
interesujący, a użyte do tego narzędzia zostały zaprezen-
towane w wyemitowanym przed kilkoma dniami progra-
mie dokumentalnym. Opowiadał on o prowadzonej na 
Bali kampanii na rzecz ochrony środowiska. Grupa ludzi 
ułożyła na plaży duży napis „Act Now”, a przelatujący 
nad ich głowami satelita wykonał zdjęcia. Zostały one 
skoordynowane z selfie robionymi jednocześnie na ziemi. 
Firma, która uczestniczyła w przedsięwzięciu chce współ-
pracować z organizacjami turystycznymi różnych państw, 
które są zainteresowane rozpropagowaniem piękna 
swoich krajobrazów. Jednak Spelifie.com to witryna, która 
kieruje swoją ofertę do osób indywidualnych biorących 
udział w imprezach masowych. Kosmiczne selfie zostało 
przetestowane podczas Glastonbury Festival, jednego z 
największych na świecie festiwali muzycznych.

- Czy chciałaby Pani, aby mąż 
był przy narodzinach dziecka?

- Niekoniecznie!
Przy poczęciu też go nie było!


