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Z jakiego powodu piesi wraz 
z rowerzystami denerwują 

się na ul. Łęczyckiej 
w Ozorkowie?

Z pomocą dla 
bezdomnych w Łęczycy

str. 2

str. 7

Ozorkowski urząd 
miasta kontra PKP.
Duże zaskoczenie 

przy torach

Proboszcza 
KrytyKuje 

radny!
W kontrowersyjną sprawę zaangażowany jest 
nie tylko Zbigniew Marczak, radny powiatowy 
(na zdjęciu), ale również władze powiatu 
łęczyckiego i lokalny samorząd.
Czy dojdzie do porozumienia z ks. Andrzejem 
Gałajem, proboszczem parafii w Górze św. 
Małgorzaty? Czego dotyczy problem?

więcej na str. 3
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Łęczyca

Łęczyca

Gm. Łęczyca

Petycja Powiatu Łęczyckiego w 
formie Apelu do Prezesa Rady 
Ministrów i Ministra Edukacji 
Narodowej została wysłana.

Większość Radnych Rady Po-
wiatu Łęczyckiego oraz 233 osoby, 
w tym nauczyciele i pracownicy 
oświaty, poparło Apel do Pre-
zesa Rady Ministrów i Ministra 
Edukacji Narodowej w sprawie 
zwiększenia części oświatowej 
subwencji ogólnej dla Powiatu 
Łęczyckiego. Petycji sprzeciwili 
się radni opozycji, zrzeszeni w klu-
bach „Prawo”, „Sprawiedliwość” i 
„Prawica Łęczycka”. 

Ostatniej sesji towarzyszyły 

Powiat oczekuje dofinansowania oświaty!
emocje, ale i niepotrzebne uszczy-
pliwe i złośliwe porównania jak 
choćby słowa radnego PIS Pana Zbi-
gniewa Marczaka, twierdzącego, iż 
w szkołach powiatowych ,,panuje 
Bizancjum...” i tam trzeba szukać 
pieniędzy. Tego typu słowa nie mają 
oczywiście żadnego odzwierciedle-
nia w rzeczywistości, są natomiast 
krzywdzące wobec pracowników 
oświaty a także wzbudzają tylko 
niepotrzebny zamęt. Jakiekolwiek 
próby merytorycznego omówienia 
sytuacji w oświacie spotykały się od 
razu z kategorycznym sprzeciwem 
radnych opozycji, których postawa 
nie pozwalała na skuteczne wypra-

cowanie wspólnego stanowiska w 
tej sprawie. Bezpośrednim celem 
wypowiedzi radnych przeciwnych 
petycji było odwrócenie uwagi 
od rzeczywistych problemów w 
samorządzie, to znaczy brakiem 
pieniędzy, które rząd powinien 
przekazywać na realizowane przez 
samorządy zadania. Natomiast 
zapytani o konkretne ich zdaniem 
propozycje mogące poprawić sytu-
ację, odpierali jedynie tym samym 
utartym frazesem iż oszczędności 
należy szukać w Powiecie.

Ostatecznie większość Rady 
Powiatu poparła Apel i został 
on formalnie przesłany do Rady 

Ministrów, jednakże nasuwa się 
oczywiste pytanie, czy radni boj-
kotujący Apel do premiera o dodat-
kowe środki finansowe dla naszego 
Powiatu, działają na rzecz, czy 
przeciw swoim wyborcom i swojej 
społeczności ? Jaki mają cel i czyje 
tak naprawdę interesy reprezentują?

W ostatnich 3 latach budżetowych 
nastąpił gwałtowny wzrost luki 
finansowej pomiędzy kwotą części 
oświatowej subwencji ogólnej, a 
wydatkami bieżącymi Powiatu na 
zadania oświatowe i edukacyjne.

W praktyce oznacza to, że środki 
finansowe na zadania państwowe 
realizowane w Powiecie Łęczyc-
kim są dalece niewystarczające! 
Powiat coraz więcej musi dokła-
dać z własnego budżetu do zadań 

oświatowych. Odbywa się to 
kosztem rezygnacji z innych 
potrzebnych działań, na które 
brakuje pieniędzy, np. inwestycji.

W samym 2019 roku Powiat 
dołożył do realizacji subwencjo-
nowanych zadań oświatowych 
ok. 6,28 mln zł, nie licząc zadań 
niesubwencjonowanych - inwe-
stycyjnych i innych.

Apel do Premiera i Ministra 
Edukacji Narodowej jest wo-
łaniem o zwrócenie uwagi na 
ważny problem, który dotyczy 
nie tylko Powiatu Łęczyckiego, 
ale także większości samorządów 
powiatowych w Polsce. 

Pełna wersja apelu znajduje się 
na stronie internetowej powiatu 
łęczyckiego.

W ostatnim czasie 
mieszkańcy coraz czę-

ściej zwracają uwagę, że przejazd do 
Biedronki przy miejskim parku jest 
utrudniony przez parkujące przy sie-
dzibie firmy transportowej busy. W 
dodatku od jakiegoś czasu na terenie 
parkingu należącego do dyskontu 
stoi autobus tej samej firmy.

- Bardzo często dojazd do sklepu to 
prawdziwy slalom między parkujący-
mi samochodami po obu stronach tego 
odcinka ulicy Sienkiewicza. Na drodze 
dojazdowej do sklepu prawie zawsze 
można spotkać parkujące busy firmy 
przewozowej, co w istotny sposób ogra-
nicza płynność ruchu. Na dodatek, na 
parkingu Biedronki stoi autobus tego 
przewoźnika. Zastanawiam się jakim 
cudem wjeżdżają tutaj samochody 
ciężarowe z zaopatrzeniem – mówi 
nasz czytelnik.

Właściciel firmy transportowej przy-
znaje, że busy parkują przy biurze.

- Zdarza się, że busy zjeżdżające 
z trasy mają przerwę krótszą czy 
dłuższą i rzeczywiście parkują w tej 
uliczce. Nasi kierowcy parkują tak, 
żeby w żaden sposób nie ograniczać 
przejazdu. Nie spotkałem się z za-
strzeżeniami w tej kwestii. Autobus 
stojący na parkingu przed Biedronką 
uległ awarii, czekam na przyjazd 
serwisu i dlatego pojazd na razie tam 
stoi - wyjaśnia prezes firmy. 

Inny mieszkaniec zwraca też uwagę 
na znak drogowy ustawiony przy 
siedzibie firmy. Zakazuje parkowania, 
ale jest dopisek, że nie dotyczy firmy 
transportowej. 

- Za budynkiem jest parking, czy 
ten znak oznacza, że nie można na ten 
parking wjechać? - pyta czytelnik.

- Znak dotyczy wyłącznie długości 
krawężnika przed siedzibą naszej fir-
my a nie wjazdu na parking - wyjaśnia 
szef firmy przewozowej.

(mku)

Łódzki Kurator 
Oświaty wyra-

ził negatywną opinię w sprawie 
zamiaru likwidacji dwóch szkół 
podstawowych w gminie Łęczyca 
i przekształcenia ich w filie szkoły 
w Topoli Królewskiej. 

15 stycznia rada gminy Łęczyca 
większością głosów poparła projekt 
uchwały intencyjnej w sprawie za-
miaru likwidacji szkół w Błoniu i w 
Siedlcu w celu utworzenia w ich miej-
sce filii dla uczniów klas I – III i od-
działów przedszkolnych. Uczniowie 
z klas IV-VIII uczyliby się w Szkole 
Podstawowej w Topoli Królewskiej. 
Propozycja wójta gminy Łęczyca 
Jacka Rogozińskiego odbiła się gło-
śnym echem w środowisku nauczy-
cielskim, którzy wraz z rodzicami 
bronili swoich szkół przed likwidacją. 
Przekształcenie szkół w filie miało 
dać uczniom klas IV-VIII szansę na 
dostęp do lepszej oferty edukacyjnej, 
a gminie spore oszczędności. W oce-
nie kuratorium, taka argumentacja 
jest „jednostronnym spojrzeniem na 

proces nauczania (…), bo jak wynika 
z „analizy raportu OKE wyniki egza-
minów zewnętrznych zarówno szkół 
w Siedlcu i Błoniu, jak i w Topoli Kró-
lewskiej plasują się poniżej średniej 
w województwie”. Jak wskazano w 
opinii, czynniki finansowe nie mogą 
stanowić przesłanki do likwidacji 
szkół, bowiem w prawie oświato-
wym wyznaczono zadania dla or-
ganu prowadzącego szkołę w postaci 
m.in. wykonywania remontów oraz 
zadań inwestycyjnych, jak również 
wyposażania szkół w pomoce dydak-
tyczne i sprzęt niezbędny do pełnej 
realizacji programów nauczania i 
innych zadań statutowych szkoły. 

- Postanowienie ma charakter 
decyzji administracyjnej, w związ-
ku z czym wnieśmy, zgodnie z 
przysługującym nam prawem, 
zażalenie na niniejsze postanowie-
nie do Ministra Edukacji Narodo-
wej – informuje Andrzej Piłacik, 
kierownik oświaty w urzędzie 
gminy Łęczyca.

(mku)

W sprawie opublikowanego w 
ubiegłotygodniowym „Reporte-
rze” artykułu „Spółdzielcy żądają 
likwidacji ryczałtu”, autorka tek-
stu wyjaśnia, że wypowiedź pra-
cownika SM dotyczyła wyłącznie 
podstawy prawnej przyznawania 
ryczałtu pracownikom spółdziel-
ni za wykorzystanie samochodu 
prywatnego do celów służbo-
wych, jego kwoty oraz zasad wy-
płaty w oparciu o obowiązujące 
w tym zakresie zapisy rozporzą-
dzenia Ministra Infrastruktury z 
dnia 25 marca 2002 r. w sprawie 
warunków ustalania oraz sposo-
bu dokonywania zwrotu kosztów 
używania do celów służbowych 
samochodów osobowych, mo-
tocykli i motorowerów niebę-
dących własnością pracodawcy i 
podjętych w tej sprawie uchwał 
wg kompetencji stosownych 
organów SM „Łęczycanka”.

Mirosława Kupis-Urbaniak

Marcin Kupiecki, 
dyrektor Miejskie-

go Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Łęczycy, planuje utworzenie 
punktu interwencyjnego dla ofiar 
przemocy w rodzinie, czyli miejsca, 
gdzie rodzina, która w wyniku na-
głego zdarzenia nie ma się gdzie 
podziać, będzie mogła doraźnie 
przenocować, aż znajdzie nowe 
lokum. Dodatkowo, powstać ma 
pomieszczenie, w którym bezdom-
ni mogliby się ogrzać czy napić 
herbaty.

Plany związane są z udostępnie-
niem na potrzeby MOPS budynku 
w alejach Jana Pawła II, w którym 
jeszcze funkcjonuje Środowiskowy 
Dom Samopomocy. ŚDS na dniach 
przeprowadzi się do nowej siedziby 

przy ulicy Słowackiego, a w jego 
miejsce przeniesiony zostanie jeden 
z wydziałów MOPS-u – wydział 
świadczeń rodzinnych i alimentów, 
zespół interdyscyplinarny oraz asy-
stent rodziny.

- W budynku w alejach Jana Pawła 
II chcielibyśmy docelowo urządzić 
pokój dla ofiar przemocy w rodzinie. 
Byłoby to miejsce, gdzie można prze-
nocować przez jakiś czas w nagłych 
sytuacjach do czasu znalezienia no-
wego mieszkania. Obecnie w Łęczy-
cy takiego miejsca nie ma. Podobnie 
chcielibyśmy, żeby w godzinach 
pracy ośrodka funkcjonował pokój 
dla osób bezdomnych, które nie chcą 
skorzystać z pobytu w ośrodku dla 
bezdomnych w Ozorkowie. W tym 
pokoju bezdomni mogliby się ogrzać, 

czy napić czegoś ciepłego – mówi M. 
Kupiecki. - Dostosowanie budynku 
w alejach wiąże się oczywiście z 
koniecznością przeprowadzenia 
drobnego remontu, dostosowania po-
mieszczeń biurowych, chcielibyśmy 
też zrobić drugie wejście do budynku. 
Staramy się o środki zewnętrzne. 
Piszemy projekt do ministerstwa 
na dofinansowanie urządzenia po-
mieszczenia dla ofiar przemocy w 
rodzinie.

W budynku MOPS-u przy uli-
cy Ozorkowskiej zwolnią się dwa 
pomieszczenia, więc będzie nieco 
luźniej. Jak mówi szef ośrodka, realny 
termin realizacji planów związanych 
z budynkiem w alejach, na pewno 
nie będzie wcześniejszy niż w maju. 

(zz)

Będzie punkt interwencyjny 
i ogrzewalnia

Budynek obecnego ŚDS-u zostanie udostępniony na potrzeby MOPS-u

Kurator mówi „nie”

Trudno przejechać

Wyjaśnienie
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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!

Góra św. Małgorzaty Zbigniew 
Marczak, 

radny powiatu łęczyckiego, jest 
zbulwersowany postawą ks. An-
drzeja Gałaja, proboszcza parafii w 
Górze św. Małgorzaty. Duchowny, 
jak usłyszeliśmy, chce zlikwidować 
jedyny w miejscowości przystanek 
autobusowy. Zarówno gminny 
samorząd, jak i władze powiatu 
łęczyckiego planują porozumieć 
się z księdzem. 

Zbigniew Marczak, gdy tylko 
dowiedział się, że do urzędu gmi-
ny w Górze świętej Małgorzaty 
wpłynęło pismo od proboszcza w 
sprawie rozebrania murowanego 
przystanku w pobliżu kościoła, 
zainteresował się sprawą. Poruszył 
ją także podczas sesji rady powiatu 
łęczyckiego, oczekując wyjaśnień.

- Po ostatniej aktualizacji pomia-
rów geodezyjnych przeprowadzo-
nych na wniosek ks. proboszcza 
Andrzeja Gałaja i przy zaniedbaniu 
obowiązków ze strony dyrektora 
Zarządu Dróg Powiatowych w 
Łęczycy, okazało się, że teren, na 
którym znajduje się przystanek, 
część pobliskiego sklepu i poło-
wa całej zatoczki autobusowej to 
grunty należące do parafii – wyja-
śnia Z. Marczak. - Poprzedni, jak 
i obecny starosta miał i ma nadal 

możliwość skorzystać na podstawie 
art. 73, ust. 1 i ust. 4Ustawy z dnia 
13 października 1998 r. i nabyć z 
dniem 1 stycznia 1999 r. własność 
tej części spornego terenu. Nie 
zrobili nic. Dziwi mnie fakt, że 
starostwo nie miało tytułu praw-
nego do ponoszenia nakładów, a 
wybudowało zatoczkę stanowiącą 
część drogi i chodnik. Powyższe 
to efekt zaniedbań poprzedniego 
starosty. Ksiądz proboszcz chce 
rozebrać przystanek, nie wiem po 
co i dlaczego, ale jeśli tak się stanie, 
to mieszkańcy zostaną pozbawieni 
jedynego w miejscowości przystan-
ku autobusowego. Za poprzedniego 
proboszcza, księdza Ryszarda, ta-
kich problemów nie było, teraz trafił 
nam się filozof i filozofuje. W mojej 
ocenie, chęć rozbiórki przystanku i, 
jak doszły mnie słuchy, ogrodzenia 
tego terenu, świadczy o pazerności 
proboszcza, bo nie wiem jak to 
inaczej nazwać. Parafia ma tyle 
terenów, dlaczego przystanek nie 
może zostać tak jak jest od prawie 
50 lat? Wydaje mi się, że w postępo-
waniu obecnego proboszcza brak 
jest empatii. 

Mieszkańcy, z którymi rozma-
wialiśmy, przyznali, że przystanek 
w tym miejscu jest niezbędny. Nie-
którzy mają jedynie zastrzeżenia co 

do jego wyglądu. 
- Ten przystanek jest tutaj od 

zawsze i musi tu zostać. Ja też z 
niego korzystam. Nie wyobrażam 
sobie, żeby ksiądz mógł postąpić 
w taki sposób, dlaczego? Bo grunt 
jest parafialny? A jak to ma się do 
parafialnej wspólnoty?- pyta Ro-
man Kita. 

Z przystanku mieszkańcy ko-
rzystają. Z każdego busa, który 
podjeżdża wysiadają pasażerowie, 
także młodzież dojeżdżająca do 
szkół ponadpodstawowych.

Jako pierwszy z problemem 
przystanku zmierzył się samorząd 
gminny. Temat ten był nawet przed-
miotem obrad sesji.

- Rzeczywiście ksiądz proboszcz 
myśli, żeby przystanek rozebrać, 
wystąpił do Rady Gminy o zgodę. 
Podnosi m.in. walory estetyczne i 
bezpieczeństwo osób korzystających 
z przystanku. Urząd gminy nie jest 
jednak organem właściwym do 
wydawania pozwoleń na rozbiórkę 
obiektów budowlanych. Omawiali-
śmy tę sprawę z radnymi. Zajęliśmy 
stanowisko, że gmina jest zaintereso-
wana remontem przystanku, jeśli tyl-
ko sformalizujemy kwestie własności 
terenu, mam tu na myśli np. umowę 
użyczenia gruntu. Taką informację 
wysłaliśmy do księdza proboszcza, 

ale na razie nie mamy odpowiedzi – 
wyjaśnia Włodzimierz Frankowski, 
wójt gminy Góra św. Małgorzaty. - W 
kwestii tego gruntu, to właściwie od 
zawsze był parafialny, ale na zasadzie 
prawdopodobnie ustnych porozu-
mień powstała na nim zatoczka a 
gmina wybudowała przystanek. 
Niestety nie mamy dokumentów z 
tamtych lat.

Starosta łęczycki przyznaje, że 
grunt, na którym stoi przystanek i 
część zatoczki autobusowej, należy 
do parafii i nie jest to nagła zmiana 
powstała po aktualizacji pomiarów.

- Dokładnie sprawdziliśmy tę 
sprawę. Na mapach z lat 60-tych 
widnieje taki podział terenu, jaki 
jest obecnie, czyli sporne 773 mkw. 
należały już od tamtego czasu do 
parafii. Łącznie było aż 5 pomia-
rów geodezyjnych na tym terenie, 
podczas jednego z nich faktycznie 
geodeta przyjął granice wynikające 
z tzw. faktycznego stanu użytko-
wania. Ostatni pomiar z 2019 roku 
jest zgodny z najstarszymi mapami 
– informuje Janusz Mielczarek, 
starosta łęczycki. - Też słyszałem, że 
proboszcz ma w planach rozbiórkę 
przystanku, ale do starostwa żadne 
pismo w tej sprawie jeszcze nie 
wpłynęło. Jeśli wpłynie, to prze-
prowadzone zostanie postępowanie 

wyjaśniające, bo przystanek choć 
stoi na gruncie parafialnym, to jest 
własnością gminy i należy to wziąć 
pod uwagę. Najlepszą z możliwych 
opcji będzie dojście do porozumie-
nia z proboszczem. Uważam, że 
przystanek jest w najlepszej z moż-
liwych lokalizacji. Mam nadzieję, 
że duchowny będzie otwarty na 
rozmowę i przystanek nie będzie 
rozebrany. Jeśli byłoby inaczej, 
to oczywiście wspólnie z gminą 
podejmiemy decyzję o ustawieniu 
nowego przystanku przy drodze 
powiatowej. 

Proboszcz parafii w Górze św. 
Małgorzaty odmówił komentarza 
ws. przystanku.

(zz) 

W obronie PrzystanKu

- Ten przystanek musi tu zostać – 
uważa R. Kita 
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       DYWANY, CHODNIKI
       OPONY SAMOCHODÓW OSOBOWYCH
       DUŻE LUSTRA
       ODPADY BUDOWLANE I ROZBIÓRKOWE

   • ODPADY NIEBEZPIECZNE
       BATERIE I AKUMULATORY
       PRZETERMINOWANE LEKI
       ZUŻYTE OLEJE I SMARY
       FARBY, LAKIERY I KLEJE
       SUBSTANCJE CHEMICZNE
       ŻARÓWKI, ŚWIETLÓWKI

REGULAMIN PSZOK
› PSZOK przyjmuje wyłącznie odpady komunalne zebrane w sposób 
selektywny z nieruchomości położonych na terenie Miasta Łęczyca.

›› Odpady mogą być dostarczane pojazdami o dopuszczalnej masie 
całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony.

››› Transport odpadów do PSZOK właściciele nieruchomości zapewniają 
we własnym zakresie i na koszt własny.

›››› Przywieziony odpad powinien być w takiej formie i ilości, która 
umożliwi swobodne przeniesienie odpadu do urządzeń znajdujących się 
na terenie PSZOK przez dostarczającego odpad, bez konieczności użycia 
specjalistycznego sprzętu. Rozładunek zapewnia dostarczający odpad.

››››› Wjazd na teren PSZOK jest możliwy tylko za pozwoleniem 
pracownika PSZOK.

›››››› Pracownik PSZOK przy braku możliwości sklasyfikowania 
przywiezionego odpadu odmawia przyjęcia odpadu do PSZOK.

PSZOK NIE PRZYJMUJE:

• papy z pokrycia dachów,
• styropianu ociepleniowego,
• worków papierowych i foliowych po klejach, gipsach czy innych
    rzeczach,
• szyb samochodowych i cieplarnianych.

PSZOK czyli Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Adres:
ul. Tumska 2

w Łęczycy

Godziny przyjmowania odpadów:
wtorek - czwartek

10:00 - 13:00
sobota:

12:00 - 16:00

Odpady kuchenne:
• obierki, skorupki jaj

• resztki jedzenia
• owoce, warzywa
•łupiny orzechów
Odpady zielone:
• trawa, gałęzie, 

liście, kwiaty

Papier i tektura:
• kartony
• papier
• gazety

• czasopisma
• ulotki

• katalogi
• książki i zeszyty
• papiery szkolne, 

biurowe

Do pojemników na PAPIER  
wrzucamy:

NIE WRZUCAMY:
• paragonów

• tłustego, mokrego papieru

• papierów higienicznych

•papieru lakierowego lub foliowego

•worków po cemencie. 

Do pojemników na BIO 
wrzucamy:

NIE WRZUCAMY:
• kości zwierząt

•ości ryb

• popiołu

• ziemi i kamieni

• gruzu

• płynnych odpadów kuchennych

•resztek kuchennych

•woreczków foliowych po kaszy i ryżu

•odchodów zwierząt.

NIE WRZUCAMY:
•szyb, luster, szkła okularowego

• żarówek, świetlówek

• opakowań po lekach 

i środkach chemicznych

• porcelany 

• szklanek, kieliszków

• nakrętek

• ceramiki.

Do pojemników na SZKŁO
 wrzucamy:

Białe i kolorowe:
• puste szklane słoiki

po napojach i żywności
• butelki szklane

po napojach i żywności
• szklane opakowania 

po kosmetykach

NIE WRZUCAMY:
• zużytego sprzętu elektronicznego

• opakowań po farbach

• środkach niebezpiecznych

• butelek i pojemników 

po olejach i smarach

• zabawek wielomateriałowych

•puszek po farbach 

• pieluch.

Do pojemników na METALE 
I TWORZYWA SZTUCZNE

 wrzucamy:

Tworzywa sztuczne:

• butelki po napojach (puste)
• zakrętki

• folie, worki, torebki
• opakowania po żywności

• opakowania po chemii 
gospodarczej 

i kosmetykach
Metale:

• puszki stalowe 
i aluminiowe
Opakowania 

wielowarstwowe:

• kartony po mleku 
i sokach

SYSTEM SEGREGACJI ODPADÓW
Do pojemników na 

 POZOSTAŁE ODPADY
 wrzucamy:

• znicze z zawartością wosku
• szkło stołowe

• pieluchy, podpaski, 
chusteczki higieniczne

• zużyte ręczniki papierowe
• zabrudzony, tłusty papier

• torebki z herbatą, 
filtry do kawy

• niedopałki papierosów
• zepsute zabawki
• tubki po pastach
• zniszczona odzież, 

tekstylia i buty
• odchody zwierząt

• resztki mięsa i kości
• resztki kuchenne

NIE WRZUCAMY:
• przeterminowanych leków

• baterii i akumulatorów

• zużytego sprzętu elektronicznego

•świetlówek, żarówek i innych źródeł światła

• mebli i odpadów wielkogabarytowych

• odpadów budowlanych 

i rozbiórkowych oraz innych odpadów 

zbieranych selektywnie.

to uzupełnienie systemu zbiórki odpadów o odpady tzw. problemowe, czyli:

UWAGA!
odpady są przyjmowane tylko od mieszkańców

miasta, a nie od firm prowadzących usługi 
remontowo-budowlane

     Nadejście nowego roku ponownie otworzyło debatę dotyczącą śmieci i ich segregacji, ponieważ samorządy w całej Polsce – podobnie jak w roku ubiegłym – zmuszone były podnieść opłaty za odbiór 

odpadów komunalnych. Problem ten, niestety, nie ominął Łęczycy, w wyniku czego od 1 marca br. za wywóz śmieci zapłacimy: 29 zł za segregowane oraz 58 zł za niesegregowane. 

     W ubiegłym roku miasto Łęczyca zapoczątkowało kampanię informacyjną mającą na celu podniesienie świadomości mieszkańców dotyczącej właściwej segregacji. Działania będą kontynuowane, gdyż 

wierzymy, że wspólnymi siłami uda nam się sprawić, aby Łęczyca była ekologicznym i czystym miastem.

     Poniżej przedstawiamy Państwu, w  jaki sposób należy segregować odpady komunalne. Gdyby mieli Państwo wątpliwości, dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Łęczycy, w Wydziale 

Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (II piętro, pok. 45). 
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Ozorków Niedawno rozstrzy-
gnięty został prze-

targ na przebudowę ul. Li-
stopadowej na odcinku od ul. 
Mickiewicza do ul. Żwirki. Do 
przetargu zgłosiły się cztery 
firmy, wybrano ofertę Przed-
siębiorstwa Robót Drogowych 
z Poddębic. Koszt przebudowy 
tego odcinka to 2 mln 200 tys. 
zł, czyli ponad 1 mln więcej, niż 

O milion więcej na Listopadową!

Cięcie drzew w Ozorkowie 
Rozpoczęły się prace związane z 
przycinką pielęgnacyjną drzew 
zlokalizowanych w pasach dro-
gowych. Roboty te zaplanowa-
no przed rozpoczęciem okresu 
lęgowego ptaków i wiosennej 
wegetacji drzew. Przy drogach 
powiatowych prace zostały zle-
cone firmie zewnętrznej, a przy 
drogach miejskich prowadzone 
są przez pracowników gospodar-
czych Urzędu Miejskiego w Ozor-
kowie. Zakończenie przycinki 
uzależnione będzie od warunków 
pogodowych – szacowany termin, 
to połowa przyszłego miesiąca. 

Remont ul. Listopadowej będzie kosztował o milion zł więcej

Trwają prace na ul. Żeromskiego, Stypułkowskiego, Traugutta
początkowo przeznaczono w 
budżecie miasta. 

W ramach prac zaplanowano 
remont jezdni, wykonanie ka-
nalizacji deszczowej, ułożenie 
nowych krawężników, chodników 
i zjazdów do posesji, wymianę 
oświetlenia ulicznego, pielęgnację 
lub wymianę roślinności wzdłuż 
jezdni, rekultywację trawników. 

- Prace na tym odcinku Listopa-
dowej rozpoczną się w tym roku 
po zakończeniu i dopuszczeniu do 
ruchu przebudowywanej obecnie 
ul. Stypułkowskiego i Żeromskie-
go, by umożliwić dojazd z centrum 
miasta do ul. Łęczyckiej. Według 
wykonawcy prace na Stypułkow-
skiego i Żeromskiego dobiegną 

końca w okresie letnim. Drugi 
odcinek Listopadowej; między ul. 
Mickiewicza a placem Jana Pawła 
II, zostanie zmodernizowany po 
zakończeniu pierwszego odcinka 
– mówi Izabela Dobrynin, rzecz-
nik burmistrza Ozorkowa.

Przebudowa ul. Listopadowej 
prowadzona jest w ra-
mach realizacji kilku-

letniego projektu pn. „Szlakiem 
architektury włókienniczej - Re-
witalizacja kompleksu parkowo
-pałacowego Schlösserów w Ozor-
kowie”. Zadanie, dofinansowane 
ze środków Unii Europejskiej, 
dotyczy renowacji Parku Miej-
skiego, kilku budynków przy ul. 
Listopadowej i przebudowy ulicy 
Listopadowej na całym odcinku. 
Projekt realizowany jest przez 
Gminę Miasto Ozorków w ramach 
Zintegrowanych Inwestycji Te-
rytorialnych Łódzkiego Obszaru 
Metropolitalnego.

- Przebudowa ulic Stypułkow-
skiego, Żeromskiego i Traugutta 
rozpoczęła się w styczniu 2020 
r. Na Żeromskiego i Stypułkow-

skiego drogowcy położyli już 
kanalizację deszczową, obecnie 
prowadzą prace przy konstrukcji 
drogi i ułożeniu podbudowy pod 
nową jezdnię. Na ul. Traugutta 
kontynuowane są prace związane 
z układaniem kanalizacji deszczo-
wej – dodaje I. Dobrynin. 

Docelowo na trzech ulicach 
pojawi się nowa konstrukcja 
drogi (podbudowa i nowa na-
wierzchnia: trzy warstwy as-
faltu), kanalizacja deszczowa, 
ścieżki pieszo-rowerowe po obu 
stronach jezdni o szerokości 2,5 
m z kostki, wjazdy do posesji. 
Dodatkowo zostanie położony 
gazociąg. Inwestycja prowadzo-
na jest w ramach kilkuletniego 
projektu przebudowy układu 
komunikacyjnego w Ozorkowie. 
Jest dofinansowana ze środków 
unijnych oraz z rządowego Fun-
duszu Dróg Samorządowych. 
Dofinansowanie z FDS wynosi 
ponad 7 mln 700 tys. zł. 
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Ozorków

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA
o VIII przetargu ustnym nieograniczonym

WÓJT GMINY OZORKÓW

Informuje o ogłoszeniu VIII przetargu ustnego nieograniczonego 
na sprzedaż samodzielnego lokalu użytkowego nr 16, stanowiącego 
własność gminy Ozorków, usytuowanego w budynku nr 27 na działce 
oznaczonej nr ewid.20/3 położonej w obrębie i miejscowości Leśmierz.

1. Oznaczenie nieruchomości: 
-lokal nr 16 o pow. 172,13 m2 usytuowany w budynku nr 27 na działce nr 20/3  
w miejscowości Leśmierz, księga wieczysta KW Nr LD1G/00049225/6.
2. Cena wywoławcza  brutto – 
Lokal nr 16 – 55.000,00 zł - wadium 5.500,00 zł.
Termin i miejsce VIII przetargu:  VIII Przetarg odbędzie się 19 marca 
2020 roku w siedzibie Urzędu Gminy  Ozorków ul. Wigury 14 sala nr 
1  o godz. 1000 .
Wadium wnosi się w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy na 
konto Urzędu Gminy Ozorków, Bank Spółdzielczy w Ozorkowie Nr 06 
8786 0001 0000 1502 2000 0003 (z odpowiednim wyprzedzeniem tak, 
aby środki pieniężne znalazły się na koncie urzędu najpóźniej do dnia  
16 marca 2020 roku - włącznie).
4.  Miejsce wywieszenia i pełnej publikacji o VIII przetargu: 
- na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Ozorków, ul. Wigury 
14  w Ozorkowie;
- na stronach internetowych urzędu;
- na tablicy ogłoszeń w miejscowości Leśmierz.
Szczegółowych informacji o sprzedawanych nieruchomościach i 
warunkach przetargu można uzyskać w Referacie Administracji i Go-
spodarowania Mieniem pok.14, tel.42 277-14-46 wew.223, w kwestii 
zagospodarowania przestrzennego pok.3 wew.113.

Mieszkańcy remon-
towanej właśnie ul. 

Konopnickiej zachodzą w głowę, 

dlaczego kilkunastometrowy od-
cinek drogi od torów kolejowych 
nie został utwardzony. Ta sprawa 

Przy torach nic się nie dzieje...

Mieszkańcy są zaskoczeni, że przy torach gruntówka nie została utwardzona 

Dobiega końca przebudowa ul. Konopnickiej. Drogowcy kończą układanie 
kostki na jezdni i na wjazdach do posesji. Pozostały jeszcze prace związane 
z czyszczeniem i profilowaniem rowów odwadniających. Rozpoczęta w 
grudniu 2019 r. inwestycja w marcu 2020 r. zostanie zakończona. 

budzi emocje. Urząd miasta – jak 
usłyszeliśmy – nie jest odpowie-
dzialny za problem.

- Od wielu lat mieszkam na Ko-
nopnickiej i cieszę się, że w końcu 
ta droga będzie przypominać ulicę 
z prawdziwego zdarzenia. Zawsze 
podczas opadów deszczu lub też 
roztopów topiliśmy się tu w błocie. 
Jestem jednak zaskoczony fak-
tem, że przy torach pozostawiono 
znaczny fragment gruntówki. Ten 
odcinek jest nierówny, dziurawy. 
Powinien też zostać utwardzony – 
słyszymy od mieszkańca. 

Przy pozostawionej gruntówce 
znajdują się dwie posesje. Ci miesz-
kańcy są poszkodowani podwójnie, 
bowiem wjazdy na podwórka wciąż 
pozostaną nieutwardzone. 

Choć remont dobiega końca, nie 
wszyscy są zadowoleni. Jak urząd 

tłumaczy fakt, że ten odcinek nie 
został wyremontowany?

- To prawda. Odcinek Konopnickiej, 
między torami kolejowymi i począt-
kiem zabudowań, należący do PKP, 
nie zostanie wyremontowany. Projekt 
opracowany przez miasto przewi-
dywał przebudowę tego odcinka, a 
burmistrz Jacek Socha wystąpił do PKP 
z pismem w tej sprawie, jednak Koleje 
nie wyraziły zgody na prowadzenie 

prac w tym miejscu. W związku z tym 
miasto będzie wnioskować do PKP, by 
we własnym zakresie wyremontowały 
odcinek drogi leżący na ich terenie – 
informuje Izabela Dobrynin z UM w 
Ozorkowie. 

Modernizacja ul. Konopnickiej 
jest dofinansowana w 65 procen-
tach z budżetu państwa w ramach 
Funduszu Dróg Samorządowych.

(stop)

Bez ślizgania
Ciepła aura sprawiła, że z lodowiska przy hali sportowej 
korzystać już nie można. Nie ma co ukrywać, że dla wielu 

brak takiej atrakcji w mieście podczas zimy jest sporą niedogodnością. 
Amatorów jazdy na łyżwach w Ozorkowie nie brakuje. Wpływu na 
pogodę jednak nie mamy. 
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Rozwiązanie krzyżówki z numeru 370: Strach ma wielkie oczy.
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Oryginalne potrawy i porady kulinarne

* - Oszust! Podlec! Wyzywam Cię na 
pojedynek! 
- Dobrze, szpada czy pistolet? 
- Szpada! 
- To ja wezmę pistolet. 

* * * 
* - Znakomicie wyglądasz! Policzki 
zrobiły ci się takie pucołowate. Pewnie dobrze was kar-
mili na tym obozie wędrownym? 
- Nie bardzo, tylko musiałem codziennie nadmuchiwać 
materace! 

* * * 
* Matka krzyczy na córkę: 
- Zabraniam ci wracać tak późno do domu. Masz dopie-
ro 17 lat. Ja w twoim wieku... 
- Wiem, wiem. - przerywa córka - Siedziałaś stale w 
domu... bo ja miałam pięć miesięcy... 

* * * 
* Spotyka się dwóch przyjaciół. 
- Jak życie? 
- Beznadziejnie. Wiesz, pożyczyłem znajomej 5 tys. baksów 
na operację plastyczną i teraz nie wiem, jak ona wygląda... 

* * * 
* Z dachu wieżowca w Ameryce skacze zdesperowany 
samobójca. Leci, leci, aż tu wiatr nagle zaczyna go znosić 
nad wody oceanu... 
- Do diabła!- mamrocze pod nosem - jeszcze tego 
brakowało żebym się utopił! 

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

* * * 
* W nocy facet idzie przez cmentarz i napotyka innego 
faceta, mówi: 
- Zawsze boję się, chodzić 
po cmentarzu nocą. 
Nieznajomy odpowiada: 
- Też się bałem, kiedy 
żyłem. 

ZUPA Z ZIELONYCh WARZYW Z 
KURCZAKIEM I ŻÓŁTYM RYŻEM
Składniki:
4 szklanki wody lub bulionu wa-
rzywnego (1 litr)  
50 dag udek z kurczaka (pałki)  
30 dag świeżego szpinaku baby  
1 szklanka mleka (250 ml)  
12 pomidorków koktajlowych  
2 cukinie  
1 brokuł  
3 ząbki czosnku  
2 łyżki posiekanego koperku  
3 liście laurowe  
3 ziarenka ziela angielskiego  
sól  
świeżo mielony czarny pieprz  
żółty ryż:  
1 szklanka ryżu basmati (ok. 18 

dag)  
2 łyżki kurkumy  
sól 
Etapy przygotowania: Ryż ugotuj na 
sypko w osolonej wodzie. Do wody 
dodaj kurkumę i dokładnie wymieszaj, 
aby wszystkie ziarenka pokryły się 
przyprawą. Po ugotowaniu ryż przełóż 
do miski i rozdziel ziarenka widelcem. 
Brokuł pokrój na różyczki. Cukinię po-
krój wzdłuż na ćwiartki, a następnie na 
grube plastry. Pomidorki koktajlowe po-
krój w ćwiartki. Kurczaka umyj. Przełóż 
do garnka i zalej bulionem. Dodaj liście 
laurowe i ziele angielskie. Kiedy bulion 
się zagotuje, zmniejsz ogień i dodaj 
brokuła i cukinię. Wymieszaj i gotuj 10 
minut pod przykryciem. Z zupy wyjmij 
połowę warzyw. Przełóż je do wyso-
kiego naczynia (np. blendera), dodaj 
czosnek, 4 łyżki mleka i garść szpinaku. 
Zmiksuj na gładko. Zmiksowane warzy-
wa przelej do garnka z zupą. Wlej resztę 
mleka, dodaj pozostały szpinak, pomi-
dorki koktajlowe i koperek. Dopraw 
solą i pieprzem. Wymieszaj i zagotuj. 
Podawaj od razu z porcją żółtego ryżu. 

WĄTRÓBKA SMAŻONA Z 
JABŁKAMI

Składniki:
3/4 kg drobiowej wątróbki  

3 twarde i kwaśne jabłka (ok. 40 
dag)  
2 spore cebule  
6 łyżek oleju  
1 łyżka pszennej mąki  
świeżo zmielony czarny pieprz  
sól 
Etapy przygotowania: Wątróbkę 
umyj i bardzo dokładnie osusz 
na papierowym ręczniku. Obrane 
cebule pokrój na ósemki. Nieobra-
ne jabłka pokrój na ósemki, usuń 
gniazda nasienne. Na dużej patelni 
silnie rozgrzej 4 łyżki oleju, dodaj 
cebulę, lekko posól i smaż, cały czas 
mieszając, przez 3-4 minuty, aż ce-
bula zacznie się szklić. Dodaj jabłka, 
nie przerywając mieszania, smaż na 
dużym ogniu przez następnych kilka 

minut, aż cebula się przyrumieni na 
brzegach, a jabłka zmiękną. Przełóż 
z patelni na talerz. Wątróbkę rozłóż 
na desce do krojenia, dopraw solą, 
posyp mąką i wymieszaj, by pokry-
ła się jej równą warstwą. Na patelni 
(po smażeniu cebuli i jabłek) silnie 
rozgrzej 2 łyżki oleju, włóż wątróbkę 
i smaż pod przykryciem na średnim 
ogniu przez 4-5 minut z każdej stro-
ny (wątróbka jest usmażona, kiedy 
po nakłuciu widelcem wypływa z 
niej bezbarwny płyn). Dodaj cebulę 
z jabłkami, dopraw pieprzem, smaż 
na dużym ogniu przez minutę, by 
wszystko nabrało pełnego smaku. 
Podawaj z ziemniakami i zieloną 
sałatą lub soczystą surówką. 

MUS ChAŁWOWY
Składniki:
25 dag serka mascarpone  
30 dag zimnej śmietanki kremówki 
30%  
10 dag chałwy kakaowej lub czeko-
ladowej  
1 łyżka płatków migdałowych  
1 łyżka wiórków kokosowych  
2 łyżki cukru pudru 
Etapy przygotowania: Płatki mi-
gdałowe upraż na suchej patelni bez 
dodatku tłuszczu. Odstaw. Chałwę 

drobno posiekaj. Śmietankę przelej 
do dużej miski. Ubijaj i stopniowo 
dodawaj cukier puder. Stopniowo 
dodawaj po 1 łyżce serka mascar-
pone i cały czas ubijaj, aż powstanie 
puszysty krem. Zmniejsz obroty 
miksera i stopniowo dodawaj chał-
wę. Miksuj na niskich obrotach kilka 
sekund, aż składniki się połączą. 
Krem nałóż do pucharków. Ude-
koruj prażonymi płatkami migda-
łowymi i wiórkami kokosowymi. 
Wstaw do lodówki. Krem wyjmij z 
lodówki tuż przed podaniem. 
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W Domu Kultury w Łęczycy odbył się XX Regionalny Pokaz Potraw Ziemi Łęczyckiej -,,Medytacje nad 
Talerzem”. W pokazie udział wzięło 20 zespołów z pow. łęczyckiego, poddębickiego i zgierskiego. 
Wśród nich dzieci ze Szkoły Podstawowej w Topoli Królewskiej oraz młodzież ze Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego w Łęczycy i Zespołu Szkół Mechanizacji Rolnictwa w Piątku. Na stołach po-
dziwiać można było przeszło 90 wspaniałych i zróżnicowanych potraw, które niewątpliwie przyciągały 
uwagę zarówno stroną wizualną, jak i smakową. 

Medytacje nad talerzem
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Ozorków 

Już na początku tego 
miesiąca sklepy ogrod-

nicze zaczęli odwiedzać pierwsi 
klienci. Teraz zainteresowanie asor-
tymentem jest tak duże, jak wiosną. 
Sprzedawcy przecierają oczy ze 
zdumienia. 

- Od ponad 20 lat jestem w tym 
zawodzie i przyznam, że nie pamię-
tam takiego lutego – słyszymy od 
Józefa Rzepkowskiego, sprzedawcy w 
jednym ze sklepów ogrodniczych w 
mieście. - Pierwsi klienci zaglądali do 
nas już na początku lutego. Obecnie 
jest niczym wiosną. Zaglądają do nas 
działkowcy i rolnicy. Pytają o nasiona, 
nawozy, ziemię, środki zwalczające 
szkodniki. 

Dowiedzieliśmy się, że ceny są wyż-
sze, niż rok temu. 

- Ale nieznacznie – dodaje pan Józef. 
- Średnio można przyjąć, że maksy-
malny wzrost ceny jest na poziomie 
ok. 10 procent. 

Na działkach w Ozorkowie można za-
uważyć pierwsze, przedwiosenne prace. 

- Wysiałam już w mieszkaniu do 
pojemników nasiona roślin jedno-
rocznych uprawianych z rozsady, 
m.in. aster, begonię, petunię ogro-
dową – wymienia działkowiczka. 
- Wysiałam też nasiona wczesnych 
warzyw, takich jak pomidor czy sa-
łata do wiosennej rozsady. Na działce 
przycięłam już jabłonkę i gruszę, a 
poza tym rozsypałam także nawóz. 
W tunelu foliowym wysiałam na-
siona wczesnych odmian marchwi i 
rzodkiewki.  

- Co to ma być? - de-
nerwują się miesz-

kańcy korzystający z niedawno 
oddanej do użytku ścieżki pieszo 
– rowerowej przy wyremontowa-
nej ul. Łęczyckiej. - Jest schludnie 
i nowocześnie, ale w wielu miej-
scach z traktu w ogóle nie można 
korzystać. 

Do redakcji dzwonią czytelnicy, 
którzy twierdzą, że na Łęczyckiej 
panuje „wolna amerykanka”. Nega-
tywnie oceniani są zmotoryzowani 
właściciele niektórych domów a 
także przedsiębiorcy. 

- Przy sklepie motoryzacyjnym na 
Łęczyckiej notorycznie zablokowana 
jest ścieżka dla pieszych i rowerzy-
stów – usłyszeliśmy w redakcyjnej 
słuchawce. - Wszystko przez klientów 
sklepu stawiających samochody w 
ten sposób, że nie ma możliwości 
skorzystania ze ścieżki. Trzeba omijać 
auta i wchodzić na ulicę. 

Rzeczywiście, wyasfaltowana 
ścieżka pieszo – rowerowa przez 
niektórych zmotoryzowanych trak-
towana jest jak parking. O proble-
mie rozmawialiśmy z właścicielem 
sklepu.

- Rozumiem zdenerwowanie 
pieszych i rowerzystów, ale tę 
kwestię powinno się potraktować 
szerzej. Proszę spojrzeć, nie tylko 
auta przy moim sklepie tak stoją. 
Wielu właścicieli pobliskich do-
mów, też parkuje samochody na 
ścieżce – mówi Jacek K. (nazwisko 
do wiadomości red.).

Właściciel sklepu zaznacza, że 
teren przed sklepem, przez który 
biegnie ścieżka, jest gruntem pry-
watnym. Dodaje, że niebawem 
klienci będą mogli korzystać z 
małego parkingu.

- Planuję przy sklepie zrobić 
parking na 2 – 3 auta – słyszymy 

od pana Jacka. - Do-
celowo jednak i tak 
chcę się przenieść 
ze sklepem w inne 
miejsce przy Łę-
czyckiej. 

Trzeba przy-
z n ać,  że  piesi 
wraz z rowerzy-
stami zupełnie 
inaczej wyobra-
żali sobie Łęczyc-
ką po remoncie

- Miało być le-
piej, a dla nas jest 
gorzej – mówi 
pani Ewa. - Być 
może ten asfalt 
na ścieżce powo-
duje, że niektó-
rzy kierowcy nie 

Co z tą zimą?

J. Rzepkowski nie pamięta, aby w lutym było aż tak dużo klientów

Jak tu iść... jak tu jechać? Ta rowerzystka 
korzystała ze 
ścieżki, dopóki 
z powodu 
zaparkowanego 
na niej auta, nie 
musiała zjechać 
na ul. Łęczycką 

- Nie tylko 
przed moim 
sklepem 
na ścieżce 
zatrzymują 
się kierowcy 
– powiedział 
nam pan Jacek

O rychłej wiośnie mówią również 
ornitolodzy. Na niebie można dostrzec 
pierwsze klucze gęsi, oznajmiające 
swoim gęganiem, że wkrótce nadejdzie 
wiosna. To zapewne najlepsza wiado-
mość jaką mogą usłyszeć miłośnicy 
uprawy roślin w ogrodzie. 

Jak widać, zimowe miesiące nie przy-
niosły zimy, a upłynęły pod znakiem 
łagodnej aury. Szumnie zapowiadana 
zima trzydziestolecia nie pojawiła się i 
najpewniej nic tego nie zmieni. 

(stop)

traktują tego traktu jak chodnik. 
Wydaje mi się, że policyjne inter-

wencje przyhamowałyby zapędy 
niektórych zmotoryzowanych. Kilka 

mandatów chyba by wystarczyło, aby 
ta ścieżka była dla pieszych i rowerzy-
stów, a nie dla kierowców. 

(stop)
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Ozorkowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
95-035 Ozorków ul. Żwirki 30

tel.: 42 277-14-00, fax: 42 277-14-01
www.opkspzoo.eu    e-mail: opk@opkspzoo.eu

Zgodnie z zapisem ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, odpady zielone 
to odpady komunalne stanowiące części roślin pochodzących z pielęgnacji 
terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy, a także z targowisk, z wyłą-
czeniem odpadów z czyszczenia ulic i placów. Do odpadów zielonych możemy 
zatem zaliczyć skoszoną trawę, suche liście, przycięte krzewy, łodygi, kwiaty, a 
także chwasty. Do kategorii tej nie zaliczają się natomiast odpady kuchenne, 
resztki jedzenia, trociny czy popiół. Śmieci pochodzących z terenów zielonych 
nie można wyrzucić do zwykłego kosza, ani również do pojemnika na odpady 
zmieszane. Odpady zielone można dostarczyć do naszego punktu PSZOK czyli 
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych we wtorki, czwartki, piątki 
i soboty w godzinach 9:00-15-00. PSZOK zlokalizowany jest na terenie gminy 
Miasta Ozorków przy ul. Żwirki 30 gdzie przyjmuje się śmieci (odpady zielone) 
nieodpłatnie. OPK organizuje również odbiory odpadów zielonych – są one 
prowadzone cyklicznie od kwietnia 2020 do Listopada 2020.   Odpady przed 
odbiorem należy odpowiednio przygotować, tj. zapakować w worki. 
Kolejnym sposobem utylizacji odpadów zielonych jest ich kompostowanie, 
czyli metoda unieszkodliwiania i zagospodarowania odpadów. Dzięki kom-
postowaniu możliwe jest uzyskanie wysokiej jakości nawozu organicznego. 
Zabronione jest natomiast przewożenie odpadów zielonych do lasu – wbrew 
pozorom takie działanie może mieć bardzo szkodliwe skutki dla ekosystemu. 
Pomimo że liście, łodygi lub trawa wydaje się być bezpieczne z punktu widzenia 
środowiska naturalnego, to wysypane na ściółkę mogą po prostu ją zniszczyć, 
a także zahamować rozwój grzybni. Odpady zielone powinny być zatem zu-
tylizowane przez wyspecjalizowane podmioty lub poddane kompostowaniu.
Zbiórka frakcji  ODPADY ZIELONE jest realizowana w dwojaki sposób:
1. W zabudowie jednorodzinnej -  do zbiórki odpadów zielonych służą worki 
koloru brązowego w okresie od kwietnia do listopada (8 zbiórek), które zapewnia 
OPK Sp. z o.o. Częstotliwość odbioru bioodpadów – 1 raz w miesiącu.
2. W zabudowie wielorodzinnej – do odpadów zielonych służą worki koloru 
brązowego, które zapewniają zarządcy nieruchomości (zarząd spółdzielni, i 
zarządy wspólnot mieszkaniowych). Częstotliwość odbioru odpadów – 1 raz 
w miesiącu.

WRZUCAMY:
• skoszoną trawę i liście
• chwasty, kwiaty
• drobne gałęzie drzew i krzewów
• trociny i kora drzew
• choinki świąteczne

NIE WRZUCAMY:
• odpadów spożywczych i kuchennych
• obierek z owoców i warzyw
• przeterminowanych owoców i warzyw
•  resztek produktów żywnościowych 
   pochodzenia roślinnego
• starego chleba
• skorupek jaj
• odchodów zwierząt
• drewna
• piasku i kamieni
• popiołu z systemów grzewczych
• innych odpadów komunalnych

ODPADY ZIELONE
POJEMNIK / WOREK BRĄZOWY

WAŻNE! Spalanie odpadów, również tych zielonych jest 
zakazana na podstawie „Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 

2012 r.” Na terenie gminy miasta Ozorków odpady te są 
odbierane jako segregowane. Dlatego za ich palenie grozi 

mandat w wysokości do 500 złotych

„Segregacji nadszedł czas 
Choć mylą się przy tym niektórzy z nas 

Bo jak to zrobić mam 
Skoro worków tyle mam? 

Ale zapamiętania nadszedł czas: 
na trawę i liście przygotuj brązowy worek 

oczywiście

OPK przyjazne środowisku
Ozorków chodzi z nami czystymi ulicami
OPK mówi, że wiedzą nawet dzieci jak segregować śmieci „I Ty nie bądź łoś, zrób dla siebie i ziemi coś”

Uchwała Rady Miejskiej w Ozorkowie nr XX/126/19 z dnia 28 listopada 2019 r.
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W Sali Rycerskiej w uniejowskim 
zamku zgromadziło się ponad 200 
samorządowców, przedstawicieli in-
stytucji kultury i lokalnych stowarzy-
szeń, w tym kół gospodyń wiejskich, 
z obszaru województwa łódzkiego. 
Celem zorganizowanej konferencji 
było omówienie zagadnień doty-
czących budowania tożsamości, 
rozwoju regionalnego w oparciu o 
lokalne dziedzictwo.

Spotkanie zatytułowane „Z tra-
dycją w przyszłość – budowanie toż-
samości w oparciu o lokalne dzie-
dzictwo” zostało zorganizowane 
przez Biuro Programu „Niepodległa” 
oraz Narodowy Instytut Samorzą-
du Terytorialnego przy wsparciu 
Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. 
Poruszane zagadnienia dotyczyły 
przede wszystkim możliwości i spo-
sobów finansowania organizacji lo-
kalnych, które zajmują się podtrzy-
mywaniem i ochroną dziedzictwa 
narodowego.

Wydarzenie uświetnili swoją obec-
nością m. in. Zbigniew Ziemba, wice-
marszałek województwa łódzkiego, 
Józef Kaczmarek, burmistrz Uniejowa, 
Jan Edmund Kowalski, dyrektor Biura 
Programu „Niepodległa”, Piotr Krygiel, 
zastępca dyrektora Narodowego In-
stytutu Wolności – Centrum Rozwoju 
Społeczeństwa Obywatelskiego.

- Dzielimy się tutaj dobrymi prakty-
kami, ale również wskazujemy skąd 
wziąć na to pieniądze – mówiła dyr. 
NIST dr Iwona Wieczorek.

Zaproszeni goście omawiali progra-
my wspierające działania z zakresu nie-
materialnego dziedzictwa kulturowe-
go. Zainteresowani potencjalni granto-
biorcy mogą zwrócić się w tym celu do 
organizacji, które działają aktywnie na 
tym polu. Są nimi Narodowy Instytut 
Wolności lub biuro „Niepodległa”, 
które ogłaszają cykliczne konkursy na 
dofinansowanie rozmaitych projektów 
i przeznaczają coraz większe środki na 
ochronę dziedzictwa lokalnego.

Biuro „Niepodległej” przygotowało 
np. dwie inicjatywy: „Niepodległa” 
oraz „Koalicja dla Niepodległej” po-
wołane dla uczczenia setnej rocznicy 
odzyskania przez Polskę niepodle-
głości. Z kolei najpopularniejszymi 
inicjatywami Narodowego Instytutu 
Wolności są: Program Rozwoju Orga-
nizacji Obywatelskich oraz Fundusz 
Inicjatyw Obywatelskich. 

- Zakres tych programów jest na 
tyle szeroki, że może z nich skorzy-
stać wiele podmiotów pozarządo-
wych. Są to projekty, które dotyczą 
na przykład wsparcia lokalnych 
archiwów, warsztaty sztuki ludowej, 
zespoły artystyczne, zespoły ludowe, 
ale również zespoły młodzieżowe i 
teatry amatorskie – mówił zastępca 
dyrektora Narodowego Instytutu 
Wolności, Piotr Krygiel.

Oba programy są adresowane za-
równo do samorządowych instytucji 
kultury, jak i do organizacji pozarządo-
wych – fundacji i stowarzyszeń

A. Ow.

Rozpoczął się remont kładki w 
Uniejowie, która łączy strefę 
turystyczną z miastem. Od 17 
lutego kładkę wyłączono z użytku 
i zamknięto dla ruchu pieszego. 

Początkowo, za termin rozpoczę-
cia prac wskazywano datę 1 lutego 
2020 r., jednak z przyczyn nieza-
leżnych termin uległ przesunięciu 
o dwa tygodnie. 

Kładka została zamknięta 
17.02.2020 r. i pozostanie nieczynna 

na czas trwania całego remontu, a 
jej ponownego otwarcia możemy 
spodziewać się dopiero w czerwcu 
br., ale jeszcze przed otwarciem 
sezonu. Do tego czasu jedyną formą 
przeprawy będzie most.

Przewidywany zakres prac obej-
muje kompleksową przebudowę i 
modernizację kładki, z uwzględnie-
niem naprawy istniejących elemen-
tów, zwiększeniem bezpieczeństwa 
i poprawą estetyki.

Sama konstrukcja i elementy 
nośne pozostaną, natomiast, jak 
podaje specyfikacja przetargowa, 
zostaną wykonane następujące 
prace: naprawa istniejących pod-
pór, zabezpieczenie antykorozyjne 
belek, wykonanie nawierzchni z 
żywicy epoksydowej i poliureta-
nowej oraz wykonanie balustrad z 
wypełnieniem szklanym.

Inwestycja jest realizowana w 
ramach projektu „Budowa in-

Trwa naprawa dachu na budynku 
Miejskiego Przedszkola w Uniejo-
wie. Prace dekarskie potrwają do 
końca lutego, a ich przebieg nie 
stwarza potrzeby zmian w planie 
zajęć podopiecznych – przedszkole 
funkcjonuje w tym czasie normalnie.

Łączny koszt prac, na które wyko-
nawca udziela 2 lata gwarancji wynie-
sie 55 750 zł brutto.

W ramach remontu rozebrano ob-
róbki blacharskie przy ogniomurach 
z blachy nie nadającej się do użytku i 
po uzupełnieniu tynków na ścianach 
uszczelniono miejsca styku obróbek 
z murami za pomocą poliuretanu 
i zamontowano tam nowe listwy 
dociskowe. W dalszej kolejności na 
całej powierzchni dachu (ok. 760 mkw.) 
wykonano drobne naprawy pokrycia 
papowego, a na przygotowaną w ten 
sposób nawierzchnię, położono nową 
warstwę papy termozgrzewalnej. 
Pozostałe prace w zakresie naprawy 
kominów, wylotów kanałów wen-
tylacyjnych oraz wymiany obróbek 
blacharskich wyżej wymienionych 
obiektów zostaną wykonane w najbliż-
szych dniach.

- Generalny remont zadaszenia na 
dobre zabezpieczy budynek, dzięki 
czemu problem z zaciekami, które 
niedawno pojawiły się w korytarzu, 
powinien zniknąć na dobre – wyjaśnia 
Romana Kozińska, dyrektor miejskiego 
przedszkola. – Kiedy pozwolą na to wa-
runki, mamy zamiar pomalować i od-
świeżyć wnętrza. Korzystając z okazji, 
chciałabym serdecznie podziękować 
radzie miejskiej oraz panu burmistrzo-
wi za wygospodarowanie środków i 
podjęcie decyzji o natychmiastowym 
remoncie dachu.

Co z zapowiadaną budową przed-
szkola integracyjnego?

Modernizacja budynku, w którym 
obecnie mieści się przedszkole, nie 
oznacza rezygnacji z projektu „Budowy 
przedszkola integracyjnego”. Inwesty-
cja zapoczątkowana na przełomie 2016 
i 2017 roku, kiedy gmina przystąpiła do 
sporządzenia niezbędnej dokumentacji 
technicznej wraz z uzgodnieniami, 
we wrześniu 2018 r. była już na etapie 
przygotowania postępowania prze-
targowego.

Pierwszy przetarg na budowę przed-
szkola integracyjnego w Uniejowie 

został ogłoszony w kwietniu 2019 roku. 
Niestety, nie udało się w nim wyłonić 
wykonawcy inwestycji, a w efekcie 
końcowym, zamawiający (gmina 
Uniejów) był zmuszony postępowa-
nie unieważnić. Co prawda, przed 
upływem terminu składania ofert, do 
Urzędu Miasta w Uniejowie wpłynęły 
dwie oferty: od firmy Lepiko sp. z 
o.o. ze Skórzewa k. Poznania oraz od 
przedsiębiorstwa HALBUD sp. z o.o. 
z Krakowa. Pierwsza na kwotę brutto 
29 883 753,39 zł, druga – dużo niższa – o 
wartości brutto 17 799 999,12 zł. Gmina 
zamierzała przeznaczyć na sfinanso-
wanie przedmiotu zamówienia kwotę 
brutto 11 300 000 zł, zatem różnica do 
najkorzystniejszej oferty złożonej w 
przetargu wyniosła blisko 4,5 mln zł. 
Zwiększenie budżetu na realizację 
inwestycji o tak wysoką kwotę było 
najzwyczajniej niemożliwe.

Konieczne zmiany w projekcie
Ogromny wzrost cen na rynku 

budowlanym skutecznie opóźnia reali-
zację nie tylko tej, ale także pozostałych 
inwestycji na terenie gminy Uniejów. 
Wobec niełatwej dla samorządów sy-
tuacji w sferze zamówień publicznych, 
jedyną szansą na realizację jest przepro-
jektowanie obiektu w taki sposób, aby 
zredukować częściowo koszt budowy, 
przy jednoczesnym zachowaniu pier-
wotnie założonej funkcjonalności.

– Próbujemy znaleźć optymalne 
rozwiązanie dla tej inwestycji. Rozma-
wiamy po pierwsze o tym, by zmienić 
lokalizację i projekt przedszkola wpisać 
w obecne obejście szkoły. Będzie to 
z pewnością ułatwieniem dla rodzi-
ców, którzy dowożą dzieci w różnym 
wieku – do szkoły i przedszkola, a w 

przyszłości do żłobka. Nowa lokaliza-
cja da takim rodzinom jedno miejsce 
docelowe – wyjaśnia burmistrz Józef 
Kaczmarek.

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w 
Uniejowie, w ramach sprawozdania 
z bieżącej działalności samorządu, 
włodarz gminy poruszył temat propo-
nowanych zmian w zakresie realizacji 
projektu budowy przedszkola:

– Chcemy ograniczyć powierzchnię 
budynku, w granicach około 500 me-
trów kwadratowych, co tak naprawdę 
stanowi niewiele w stosunku do me-
trażu przewidzianego w pierwotnym 
założeniu (ponad 3 tys. mkw.). Chodzi 
nie tylko o zredukowanie kosztów 
budowy teraz, a przede wszystkim o 
perspektywę rozbudowy i utworzenia 
żłobka w przyszłości. Niestety, przepisy 
regulujące warunki dofinansowania 
tego typu inwestycji, wykluczają na 
chwilę obecną utworzenie przedszko-
la integracyjnego wraz ze żłobkiem 
w jednym obiekcie i na to nie mamy 
wpływu. Ale dofinansowanie projek-
tu na poziomie ponad 7 mln zł, przy 
całkowitej kwocie realizacji, przewi-
dzianej w kosztorysie – około 12 mln 
zł i tak jest dla nas bardzo korzystne. 
Rozumiem w tym momencie nie-
cierpliwość rodziców, którzy już teraz 
chcieliby posłać swoje pociechy do 
nowoczesnej placówki, ale patrzenie na 
realizację tej inwestycji z perspektywy 
władz gminy, gdzie docelowo chcemy, 
żeby wszystkie 3 instytucje: żłobek, 
przedszkole i szkoła funkcjonowały 
w jednym miejscu, będzie na pewno 
rozwiązaniem najkorzystniejszym, 
zarówno dla dzieci, jak i dla rodziców.

(MB)

Kładka zamknięta
frastruktury turystycznej oraz 
zagospodarowanie terenu wzdłuż 
rzeki Warty w Uniejowie” i jest 
jego pierwszym etapem. Projekt jest 

współfinansowany przez Unię Eu-
ropejską z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego.

A. Ow. 

W Uniejowie debatowali nad 
finansowaniem i ochroną 

lokalnego dziedzictwa

Ważne kwestie dot. przedszkoli 

Projekt pn. „Budowa przedszkola integracyjnego w Uniejowie” jest 
współfinansowany z funduszy unijnych w ramach Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego. Kwota dofinansowania: 7 150 197,50 PLN. 
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Słup czarne-
go dymu widać 

było z daleka. W Zagórzycach paliły 
się wraki zezłomowanych samo-
chodów a także zdemontowane 
chłodnice, silniki, skrzynie biegów 
i opony. Od wysokiej tempera-
tury nadpaliła się również wiata 
magazynowa stojąca w pobliżu 
płonących wraków. Na szczęście w 
pożarze nikt nie ucierpiał. 

Jak udało nam się ustalić, praw-
dopodobną przyczyną wybuchu 
ognia było zwarcie w przewodach 

akumulatora auta, które było roz-
bierane na części. Ogień szybko się 
rozprzestrzenił. Wg wstępnej wyce-
ny straty osiągnęły ponad 50 tysięcy 
zł. Strażakom udało się uratować 
mienie warte prawie 200 tysięcy zł. 

- Spłonęło 19 wraków, w tym 
jeden bus oraz oczywiści różne 
części samochodowe pochodzące z 
demontażu aut – informuje mł. bryg. 
Wiesław Grzybowski, rzecznik KP 
PSP w Poddębicach. - W akcji ga-
szenia uczestniczyło 39 strażaków. 

(ps)

To już prawdziwa 
plaga. W lasach 

pod Poddębicami a także w sa-
mym mieście nie brakuje miejsc, 
w których zalegają podrzucone 
worki z odpadami. O ile wcześniej 
do takich sytuacji dochodziło 
sporadycznie, to teraz można 
mówić o dużym problemie. Łatwo 
zauważyć, że tego typu zacho-
wania niektórych mieszkańców 
nasiliły się po znacznej podwyżce 
opłat za śmieci. Nie wszystkim 
podoba się to, że odpady trzeba 
już segregować. 

- Rzeczywiście, szczególnie na 
leśnych parkingach zauważamy, że 
problem z podrzucanymi nieczy-
stościami ostatnio się nasilił – przy-
znaje Janusz Młynarczyk, zastępca 
nadleśniczego w Nadleśnictwie 
Poddębice. - Zazwyczaj podrzucane 

są śmieci z gospodarstwa domowe-
go. Trudno jest mi powiedzieć, kto 
w ten sposób się zachowuje. Mogą 
to być osoby mające działki, z któ-
rych to właśnie odpady trafiają do 
lasów lub na leśne parkingi lub też 
mieszkańcy Poddębic negatywnie 
oceniający segregację. 

W Poddębicach, podobnie jak w 
innych miastach w Polsce, zmia-
ny w systemie gospodarowania 
odpadami spowodowały spore 
zamieszanie. Obowiązkowa segre-
gacja przysparza problemy. Warto 
wspomnieć, że obowiązek segre-
gacji wymusza zakup pojemników 
na poszczególne frakcje odpadów. 
To spory wydatek. Niektórzy wolą 
nadmiar nieczystości pozbyć się 
nielegalnie. 

Burmistrz Poddębic w przypad-
ku, gdy właściciel nieruchomości 

nie spełnia obowiązku zbierania 
odpadów w sposób selektyw-
ny określa w drodze decyzji 
wysokość opłaty za 
gospodarowanie 
odpadami ko-
munalnymi 
s t o s u j ą c 
wysokość 
s t a w k i 
opłat y 
p o d -
w y ż -
szonej, 
tj. dwu-
k r o t -
n o ś ć 
s t a w k i 
opłaty za 
gospodaro-
wanie odpa-
dami zbierany-

Mł. bryg. Wiesław 
Grzybowski po po-

nad 30 latach służby żegna się z 
miejscową jednostką straży po-
żarnej. Jutro (25 lutego) oficjalnie 
przechodzi na emeryturę. 

- Sentyment oczywiście do straży 
pozostanie do końca mojego życia. 
Służba jest niezwykle wymagająca, 
ale przynosi ogromną satysfakcję. 
Będzie mi tego brakować, choć nie 
ukrywam, że już od jakiegoś czasu 
marzyłem o dłuższym odpoczynku 
– mówi z uśmiechem rzecznik KP 
PSP w Poddębicach. 

Mł. bryg. W. Grzybowski zdradził 
nam, że początki służby w poddę-
bickiej jednostce nie należały do 
łatwych.

- Tuż po ukończonej szkole stra-
żackiej w Poznaniu rozpocząłem 
służbę w Poddębicach. I już na samym 
początku przytrafiły się dwa drama-
tyczne pożary, które wryły mi się w 
pamięć. Na początku lat 90-tych w 
Poddębicach spłonęła stodoła księ-
dza. Różne osoby były zamieszane 
w ten pożar a rok później doszło do 
pożaru w budynku, podczas którego 
zaczadziły się w nocy dwie osoby – 
wspomina strażak. 

Jak będzie wyglądać życie rzecz-
nika na emeryturze?

- Będę miał na pewno dużo czasu 
na odpoczynek i z tego przywileju 
będę korzystał – słyszymy. - Zo-
baczymy jak to będzie. Emerytem 

Na ul. Łódzkiej nasz 
reporter natknął się 

w ub. tygodniu na przechodnia 
odzianego w grubą kurtkę, który 
jednak na nogach nie miał zimowych 
butów a jedynie... klapki. Mieszkańcy 
z niedowierzaniem oglądali się za 
mężczyzną i z pewnością zadawali 
sobie jedno pytanie – czy naprawdę 
jest mu aż tak ciepło? Wprawdzie 
tego dnia temperatura nie była mi-
nusowa, ale również niezbyt sprzy-
jająca do spacerów w motylkach. 

Młody mężczyzna wszedł do jedne-
go ze sklepów monopolowych, zrobił 
zakupy, po czym wrócił w kierunku 
pl. Kościuszki. Być może wcześniej 

Na społecznościowych portalach mieszkanki ostrzegają siebie nawza-
jem przed mężczyzną w czarnym płaszczu, który proponuje kobietom 
randki. Do takich sytuacji miało dochodzić nie tylko w walentynki. 
Jak można przeczytać w internecie, zachowanie podrywacza jest 
podejrzane i rzekomo policja zna sprawę. Zapytaliśmy o to w KPP w 
Poddębicach. 

- Póki co, żadne oficjalne zgłoszenie nie wpłynęło do nas o mężczyźnie 
w czarnym płaszczu, który miałby zaczepiać kobiety – informuje st. sierż. 
Sylwia Kaźmierczak, rzecznik policji w Poddębicach. - Wcześniej też nie 
mieliśmy sygnałów o takich zdarzeniach. 

Kto nie chce segregacji?
Poddębice

Poddębice

Poddębice

Poddębice
Gm. Poddębice

Na leśnych parkingach widok podrzuconych 
śmieci jest coraz częstszy

mi w sposób 
selektywny.
Przypomnij-

my, że w Poddę-
bicach mieszkaniec 

zapłaci 27 zł za śmieci, jeśli odpady 
zbierane są w sposób selektywny. 
Podwyższona opłata za brak segre-
gacji, to 54 zł. 

(ps)

Rzecznik żegna się z pracą

jeszcze się nie czuję.
Na razie nie wiadomo, kto zajmie 

miejsce rzecznika straży pożarnej w 
Poddębicach. 

(ps)

Kto w Poddębicach zaczepia kobiety? 

Groźny pożar złomowiska 

W klapkach w lutym 
Tego jeszcze nie było!

też zrobił podobne zakupy, a wypite 
procenty sprawiły, że poczuł się jak 
latem na plaży. 

(ps)

Prezes poszedł 
na policję 

Przemysław Jasz-
czak, prezes TBS, 

odwiedził lokalną komendę policji, 
aby zgłosić uszkodzenie domofonu 
w jednym z bloków. Do dewastacji 
dochodzi coraz częściej, nie tylko 
w zasobach TBS-u. W tym samym 
dniu zniszczone zostały domofony 
jeszcze w kilku innych budynkach. 
- Podobno w innych blokach też zostały 
zdewastowane domofony. Fakt o de-
wastacji naszego domofonu zgłosiłem 
policji – mówi prezes P. Jaszczak. - Miesz-
kańcy informują, iż nocami czują się mniej 
bezpiecznie. Muszę dodać, że niestety 
do zniszczeń mienia dochodzi coraz 
częściej.  Problemy z dewastacją mienia 
są zazwyczaj po weekendach. Zresztą 
obrazki przewróconych koszy na śmieci, 
skopanych znaków drogowych czy też 
wymalowanych bohomazami elewacji, 
niestety w Poddębicach nie są rzadkością. 
Każdego roku zwiększa się kwota, jaką 
TBS musi wydać na naprawę uszkodzo-
nego mienia. Z problemem dewastacji 
muszą zmagać się również w spółdzielni 
mieszkaniowej i zarządzie budynków 
komunalnych. 

(ps)
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POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁĘCZYCY,  ul. Sienkiewicza 31, 99-100 Łęczyca, ( 24 721-29-14, fax 24 721-32-78 

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

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

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

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

Mechanik samochodowy
Wykształcenie zasadnicze 
zawodowe: mechanik 
samochodowy, prawo jazdy kat. 
B, mile widziane doświadczenie 
w zawodzie
A.Machudera sp. z o.o.
Ul. Ozorkowskie Przedmieście 73
99-100 Łęczyca
Tel: 24 721-50-88, 
609-097-973

Lakiernik samochodowy
Wykształcenie zasadnicze 
zawodowe, mile widziane 
prawo jazdy kat. B, mile 
widziane doświadczenie w 
zawodzie
A.Machudera sp. z o.o.
Ul. Ozorkowskie Przedmieście 73
99-100 Łęczyca
Tel: 24 721-50-88, 
609-097-973

Operator wózka widłowego
Wykształcenie zasadnicze 
zawodowe, umiejętność 
obsługi wózka widłowego, 
uprawnienia na wózki widłowe 
UDT
Ceva Logistics Poland sp. z o.o.
Ul. Łowicka 33
99-120 Piątek
Tel: 507-718-246

Pracownik serwisu
Prawo jazdy kat. B

„Wag – Pol Łęczyca”
Pl. T. Kościuszki 26
99-100 Łęczyca
Tel: 500-288-411

Blacharz Samochodowy
Wykształcenie zawodowe, 
doświadczenie zawodowe na 
stanowisku blacharza.
Misiek Garaż
Dawid Palczewski
Osędowice 15
99-107 Daszyna
Tel: 604-151-705

Magazynier
Wykształcenie średnie 
zawodowe, umiejętność 
nawiązywania kontaktów, 2-3 
letnie doświadczenie w pracy na 
danym stanowisku, umiejętność 
pracy w zespole w warunkach 
chłodniczych, znajomość 
przepisów i norm dotyczących 
jakości towaru opakowań i 
transportu
Euroveg Kamil Krasoń
Ul. Mickiewicza 22, Bujny
97-371 Wola Krzysztoporska
Tel: 519-116-053
Praca: Podgórzyce 19
99-122 Góra Św. Małgorzaty

Kosmetyczka
Wykształcenie średnie 
zawodowe: kosmetyczka, 
umiejętność wykonywania 
makijażu, paznokci, mile 
widziane doświadczenie 
zawodowe
Salon Kosmetyczny Małgorzata 
Gibska
Ul. Kilińskiego 7B
99-100 Łęczyca
Tel: 24 721-20-04

Pracownik produkcyjno – 
magazynowy
Wykształcenie zasadnicze 
zawodowe, dobra organizacja 
pracy, obsługa komputera, 
uprawnienia na wózki UDT, 
uprawnienia na suwnice.
De Heus sp. z o.o.
Ul. Lotnicza 21B
99-100 Łęczyca
Tel: 24 721-04-00
E – mail: rekturacja@deheus.com

Pomoc mechanika
Wykształcenie średnie 
zawodowe – mile widziane 
mechaniczne (osoba do 
przyuczenia)
Okręgowa Stacja Kontroli 
Pojazdów „Leszcze” Krzysztof 
Wawrzyniak
Leszcze 65
99-100 Łęczyca
Tel: 501-422-011

Pracownik fizyczny
Umiejętności spawacze, chęć do 
pracy
Hamurabi 
Mohamed Hayek 
Ul. Tęczowa 9
91-502 Łódź
Tel: 601-231-113
Miejsce pracy: 

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



OGŁOSZENIA 
DROBNE

Borki 82
99-100 Borki

Specjalista kontroli 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 produkcji
Wykształcenie 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

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 1799-150 
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

Spawacz
Wykształcenie zasadnicze 
zawodowe, doświadczenie na 
podobnym stanowisku
Nowa Fabryka Polska Sp. z o.o. SP. K
Ul. Tuwima 53
90-025 Łódź
Tel: 782-605-607
Praca: Ul. Chodów 8
99-220 Wartkowice

Szwaczka
Umiejętność szycia odzieży
PPHU „KAROLA” Pawłowski 
Grzegorz  w Łęczycy
ul. Słowackiego 42, 
99-100 Łęczyca
Tel: 602-389-972

Prasowaczka
Chęć do pracy
PPHU ELIZABETH
Marzena Gradowska
Ul. M. Konopnickiej 2, 
99-100 Łęczyca
Tel: 500-106-370

Sprzedawca
Umiejętność obsługi kasy 
fiskalnej
PIEKARNIA
Antoni Wojtczak
Ul. E. Orzeszkowej 1
99-100 Łęczyca
Tel: 601-725-094

Ciastowy
Wykształcenie zasadnicze 
zawodowe 
Piekarnia Stanisław Kaźmierczak
Leźnica Mała 27A
99-100 Łęczyca
Tel: 24 721-18-21

Agent – sprzedawca
Wykształcenie zasadnicze 
zawodowe, obsługa kasy 
fiskalnej, obsługa komputera, 
„SPOŁEM” Powszechna 
Spółdzielnia Spożywców 
„MAZUR” w Łęczycy
ul. Pl. T. Kościuszki 11, 
99-100 Łęczyca
Tel: 505 266 210

Społem PSS „Mazur” w Łęczycy 
wydzierżawi lokal o pow. 34 m² 

przy ulicy Belwederskiej 42 
(przy sklepie „Kasia”).  

Tel.: 505-266-210 
lub 506-856-382

Społem PSS „Mazur” w Łęczycy 
wynajmie 5 pokoi biurowych 
przy placu Kościuszki 11 oraz 

nowy lokal o pow. 91,40 m² przy 
ul. Kaliskiej 3. Tel.: 505-266-210 

lub 506-856-382

Okazja! Sprzedam - dom 
w budowie oraz działki 

we Florentynowie gmina 
Parzęczew. Tel.: 601-211-273

Sprzedam wagę dziesiętną 
(odważnikową) „TARCZYN”. 
Zakres ważenia – do 150 kg. 

Tel.: 503-826-051

Sprzedam tunele foliowe 
(folia 6 m). Tel.: 692-077-382

Sprzedam skuter rok prod. 2008, 
przebieg 3600km. 
Tel.: 608-518-563

Sprzedam 10 ha ziemi w 
Jarochówku. Tel.: 721-146-834

Segment pokojowy okazyjnie 
sprzedam. Tel.: 786-023-206

Kupię skrzynki po piwie i 
napojach, dojadę, odbiorę. 

Tel.: 691-589-161

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

Maglownica domowa 
na korbę – sprzedam. 

Tel.: 500-336-322

Sprzedam hak holowniczy, 
uciąg 1400 kg 

- atest, homologacja. 
Tel.: 500-336-322

Garaż 16,5 m² murowany w 
centrum Ozorkowa, własność 

notarialna – sprzedam. 
Tel.: 500-336-322
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Kupon na bezpłatne ogłoszenie
Treść ogłoszenia:

 Telefon:

Redakcja nie ponosi odpow
iedzialności za treść ogłoszenia

O
głoszenie bezpłatne pow

inno zaw
ierać m

aksym
alnie 10 słów

O
ryginalny kupon należy dostarczyć do biura redakcji 

w
 Łęczycy, ul. Kaliska 42
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Inhalacje, czyli wdychanie pary 
wodnej wzbogaconej środkami 
antybakteryjnymi i przeciwwi-
rusowymi oraz rozrzedzającymi 
wydzielinę są dobrym sposobem 
na mokry kaszel.

Do gorącej wody wkraplamy 
pięć kropli olejku eukaliptusowe-
go, sandałowego, geraniowego, 
lawendowego, z rozmarynu, kopru 
włoskiego, majeranku, sosny lub 
drzewa herbacianego.

Można także robić inhalacje z 

Domowe, sprawdzone sposoby 
na kaszel są wykorzystywane 
od pokoleń, dlatego wiado-
mo, że są skuteczne. Domowe 
sposoby na kaszel można 
wykorzystać na kaszel mokry, 
suchy i inne jego rodzaje. 

Nawilżanie powietrza
Suche i ciepłe powietrze w 

pomieszczeniach nasila kaszel, 
sprawia, że staje się on wyjątko-
wo męczący. Dlatego staraj się na-
wilżać powietrze w mieszkaniu. 
Możesz kupić gotowe urządze-
nie nawilżające, ale laryngolodzy 
uważają, że podobną rolę może 
doskonale pełnić akwarium o 
powierzchni kartki A4.

Bez problemu potrafisz wymienić, od czego tyjesz. Tłuste jedzenie, 

słodycze, brak ruchu, leki hormonalne, geny. Doskonale wiesz, co 

sprzyja przybieraniu na wadze. Jednak ten jeden czynnik, który po-

woduje wzrost wagi, może cię zaskoczyć. 
Naukowcy z King’s College London dowiedli, że osoby które się nie wysypiają, 

więcej jedzą. Stąd już tylko krok do dodatkowych kilogramów i nadwagi. Ludzie, 

którzy przesypiają mniej niż 5,5 godziny spożywają średnio o prawie 400 kcal 

więcej. To tyle, ile dostarcza sycący obiad. Niedobór snu sprzyja tyciu. Jeżeli 

masz problem, żeby schudnąć i nie możesz zapanować nad swoim apetytem, 

może tutaj leży przyczyna. Zamiast kolejnych diet cud i magicznych sposobów 

na motywację po prostu wcześniej połóż się spać. Ten sposób troski o zgrabną 

sylwetkę jest przyjemny, zdrowy i jak zapewniają naukowcy - skuteczny. 

Chrzan jest obecny w wielu polskich 
domach. Niektórzy trzymają w kuchni 
słoiczek z przetworzonym, inni ze świe-
żym korzeniem. Ten pikantny produkt 
podkręca smak potraw, ale to nie jego 
jedyna zaleta. Ma też bardzo pozytywny 
wpływ na ludzki organizm. Działa prze-
ciwbakteryjne, przeciwwirusowe oraz 
grzybobójcze. Osoby, które borykają się 
z infekcjami na takim tle, z powodzeniem 

mogą wykorzystać chrzan jako lekarstwo. 
Ma on też właściwości wykrztuśne, a do-
datkowo pomaga walczyć z chorobami 
zatok i uciążliwym katarem. Co więcej, 
korzeń chrzanu wzmacnia i uodparnia 
ludzki organizm oraz przeciwdziała roz-
wojowi nowotworów. Najlepiej stawiać 
na surowy korzeń (dodając go do sałatek 
albo innych dań) ale sprawdzi się też ten 
przetworzony. 

Najczęściej pojawiają się po wa-
kacjach, choć mogą być również 
niechcianą „pamiątką” po prze-
bytym trądziku. Jak sobie z nimi 
poradzić? Olejek na przebarwie-
nia może okazać się skuteczną 
bronią w trudnej walce z hiper-
pigmentacją. Kosztuje niewiele, a 
stosowany regularnie skutecznie 
rozjaśnia, a nawet całkowicie eli-
minuje przebarwienia na skórze. 

Olejek z drzewa herbacianego 
na przebarwienia 

Pozyskiwany z liści austra-
lijskiego drzewa herbacianego 
olejek, od setek lat wykorzy-
stywany był przez rdzennych 
mieszkańców tego kontynentu w 
leczeniu ran i oparzeń. Olejek z 
drzewa herbacianego ma bardzo 
silne właściwości antyseptyczne, 

Sposoby na kaszel
Inhalacje z olejków

Inhalacje czyli wdychanie pary 
wodnej wzbogaconej środkami 
antybakteryjnymi i przeciwwi-
rusowymi oraz rozrzedzającymi 
wydzielinę są dobrym sposobem 
na mokry kaszel. Do gorącej wody 
wkraplamy pięć kropli olejku 
eukaliptusowego, sandałowego, 
geraniowego, lawendowego, z 
rozmarynu, kopru włoskiego, 
majeranku, sosny lub drzewa 
herbacianego. 

Rozgrzewająca maść na kaszel
Przy uporczywym suchym kasz-

lu dobrze jest wysmarować klatkę 
piersiową i plecy maścią rozgrze-
wającą. Zazwyczaj preparaty te skła-

dają się z aromatycznych wyciągów 
ziół i olejków.

Bańki
Stawianie baniek podczas in-

fekcji i przy uporczywym kaszlu 
ma wielowiekowa tradycję. Choć 
w dobie antybiotyków poszły w 
zapomnienie, od paru lat znowu 
są stosowane. Są skuteczne przy 
kaszlu u dzieci. Bańki stymulują 
układ odpornościowy, a co za 
tym idzie mobilizują organizm 
do zwalczenia wirusów i bak-
terii, które go zaatakowały. Sta-
wianie baniek jest skutecznym 
sposobem na kaszel, który jest 
wynikiem infekcji i długo nie 
chce przejść.

Oklepywanie
Aplikacje maści rozgrzewających 

warto połączyć z oklepywaniem 
pleców, co ułatwia ewakuację wy-
dzieliny. To się przydaje zwłaszcza, 

gdy chory leży w łóżku. Okle-
pywanie trzeba robić 1-2 razy 
dziennie. Złóż dłoń w łódeczkę i 
delikatnie oklepuj plecy chorego 
od dołu ku górze.

Olejek na przebarwienia - kosztuje kilka 
złotych, a może zdziałać cuda

działa przeciwgrzybiczo, prze-
ciwwirusowo i przeciwbakte-
ryjnie. Łagodzi podrażnienia, 
przyspieszenia gojenie ran, zapo-
biega tworzeniu się blizn, dlatego 
polecany jest przede wszystkim 

do skóry tłustej i trądzikowej. 
Normalizuje pracę gruczołów 
łojowych, pomaga w leczeniu 
trądziku, nie wysuszając przy 
tym skóry, jak inne kosmetyki. 
Doskonale radzi sobie z istnie-
jącymi już przebarwieniami i 
zapobiega powstawaniu nowych. 

Jak stosować olejek z drzewa 
herbacianego na przebarwienia? 

Kilka kropel olejku herbacianego 
dodaj do kosmetyków, których uży-
wasz na co dzień  

Przygotuj maseczkę - zmieszaj 
kilka kropel olejku herbacianego z 
wybraną glinką kosmetyczną, sto-
suj mieszankę raz na tydzień  

Zrób parówkę na twarz - do miski 
z ciepłą wodą dodaj kilkanaście 
kropel olejku herbacianego, nachyl 
się nad miską i nakryj ręcznikiem. 
Po 15 minutach pory będą oczysz-
czone, a cera odświeżona.

Ile kosztuje olejek z drzewa her-
bacianego na przebarwienia? Bu-
teleczka o pojemności 10 ml to 
wydatek rzędu 8-15 złotych. 

Inhalacje z olejków na mokry kaszel

naparów ziół, np. rumianku. Po-
dobno na kaszel może pomóc także 
czystek. Herbatę z czystka można 
pić lub można nią płukać gardło.

Od czego tyjesz? 
Tego winowajcy nigdy nie podejrzewałaś 

Chrzan. Działa wykrztuśnie i pomaga 
rozprawić się z bólem zatok
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CiekaWie i na WeSoŁo

Najdłuższa fontanna w Europie Porzucono 30 węży!Miasto zapłaci za przeprowadzkę

Po tym, jak wiele włoskich miejscowości próbowało 
ratować kurczące się populację, sprzedając zrujnowane 
domy za symboliczne jedno euro, władze miasta Teora 
postanowiły skorzystać z zupełnie innego rozwiązania. 
Uważają, że ich plan będzie działał lepiej. Aby zachęcić do 
przeprowadzki i pomóc w zredukowaniu kosztów wynaj-
mu, władze miasta chcą zapłacić nowym mieszkańcom 
150 euro (ok. 650 zł) miesięcznie przez kolejne dwa lata 
lub zaoferować im jednorazową wypłatę 5 tys. euro (ok. 
23,5 tys. zł) na zakup własnej nieruchomości. Jak podają 
urzędnicy - koszt wynajęcia mieszkania w Teorze to ok. 
200 euro (ok. 860 zł), a ceny domów zaczynają się już od 
30 tys. euro (ok. 128 tys. zł). Co więcej, nieruchomości są 
w dobrym stanie, ponieważ wiele z nich odbudowano nie-
mal od zera po trzęsieniu ziemi w 1980 roku - niektóre są 
nawet wyposażone w meble. Jakie warunki trzeba spełnić, 
żeby móc skorzystać z oferty? Po pierwsze trzeba mieć co 
najmniej jedno dziecko. Po drugie każdy, kto skorzysta z 
dotacji, musi zostać w Teorze przez co najmniej trzy lata. 

W łódzkiej Manufakturze jest najdłuższa fontanna w 
Europie.  Ostatnio lista atrakcji, jakie oferuje Manufaktura 
powiększyła się o rozległą fontannę, która ma aż 310 
metrów długości.
Ten obiekt dekoracyjny znalazł się w punkcie centralnym 
Manufaktury, w samym sercu Rynku Włókniarek Łódzkich, 
który działa jako przestrzeń wspólna dla wszystkich. Na 
jego terenie przygotowywane są wszelkiej maści eventy 
związane z kulturą i dobrą zabawą. Najdłuższa fontanna 
w Europie powstała z okazji 13 urodzin Manufaktury. 
Nie jest ona obiektem całkiem nowym. Powstała dzięki 
zmodernizowaniu dawnej fontanny znajdującej się na te-
renie centrum. Ta ciesząca oczy wodna instalacja rozciąga 
się wzdłuż południowej krawędzi rynku Manufaktury  i 
prowadzi klientów centrum aż od samego jego wejścia 
od strony ul. Zachodniej aż do drzwi głównego budynku 
obiektu.

Przy remizie strażackiej Farringddon w Sunderland w 
północno-wschodniej Anglii w odstępie 2 dni znajdo-
wano wyrzucone w poszewkach na poduszki węże. W 
pierwszym przypadku ktoś pozbył się w ten sposób 13 
pytonów królewskich. Następnym razem doliczono się aż 
15 węży zbożowych i 1 samca pytona rombowego. Węże 
wrzucono w poszewkach do kosza na śmieci. Uratowała 
je i zabrała na badania weterynaryjne inspektorka RSPCA  
Heidi Cleaver. - Nie mogłam uwierzyć, gdy przez telefon 
dowiedziałam się, że w tym samym miejscu mamy kolej-
ne węże. Pozostawiono je w kuble, można więc mówić 
o ogromnym szczęściu, że nie zostały wywiezione na 
wysypisko. Przykro myśleć, że ktoś miał ok. 30 węży i 
zdecydował się je porzucić w ten okrutny, bezduszny 
sposób. Zwierzęta, które by przetrwać, potrzebują ciepła 
i światła, pozostawiono na dworze w samej poszewce, 
a szalał wtedy sztorm Dennis. Takie stłoczenie również 
musiało być dla nich bardzo stresujące.

Zorganizowana 
grupa przestępcza


