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Włodzimierz Nowakowski, 
dyrektor młyna w Łęczycy, 
zapowiada znaczny wzrost 
ceny mąki. zdrożeje pieczywo, 
ale nie tylko. Wszystko przez 
suszę. zapłacimy o wiele więcej 
za podstawowe produkty 
spożywcze. 
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Dramat ozorkowianki. 
Prosi o pomoc

oszukani 
w poddębicach. 

Żerują na ludzkim 

nieszczęściuKajakami 
po zalewie

Krwawe 
polowania 
w lasach

Przygotujmy się na Podwyżki!
Ceny żywności ostro w górę...



2 7 WRZEŚNIA 2015
Nowy 
Tygodnik 
Regionalny Rusza kolejny Remont

Łęczyca
Łęczyca

Łęczyca
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Łęczyca

9 września będziemy 
obchodzić 76 roczni-

cę Bitwy nad Bzurą, największej 
batalii kampanii polskiej. Po 
trwających blisko dwa tygodnie 
walkach bitwa zakończyła się 
porażką, spełniając jednak waż-
ne zadanie – zdezorganizowała 
niemieckie natarcie w kierunku 
Wisły oraz odciążyła oblężoną 
już wówczas Warszawę.

Bitwa rozpoczęła się 9 września 
1939 roku natarciem znad Bzury 
na południe grupy operacyjnej 
Armii “Pomorze” gen. Edmunda 
Knoll-Kownackiego, złożonej z 
trzech dywizji piechoty. Wspie-
rały ją dwie brygady kawalerii: 

Wielkopolska i Podolska. Impet 
polskiej ofensywy zaskoczył 
Niemców. W ciągu czterodnio-
wych zaciętych walk polskie 
oddziały zdobyły Łęczycę, Piątek, 
Ozorków i podeszły pod Zgierz. 
Niemcy ponieśli duże straty.

W Łęczycy, z okazji 76 rocznicy 
bitwy, na Placu T. Kościuszki w 
środę odbędą się oficjalne obcho-
dy, które rozpocznie ceremonia 
wojskowa. Po przemówieniach 
i złożeniu kwiatów pod pomni-
kiem Bohaterów Bitwy nad Bzurą, 
odprawiona zostanie msza święta 
w intencji żołnierzy poległych we 
wrześniu 1939r.

(mr)

zgodnie z zatwierdzo-
nym planem remon-

tów, spółdzielnia mieszkaniowa 
„Łęczycanka” zleciła wymianę rur 
rozprowadzających ciepłą i zimną 
wodę w bloku przy ul. zWM1a. 
Mieszkańcy narzekali, że prace 
trwały zbyt długo.

Prace rozpoczęte 13 sierpnia do-
piero co się zakończyły. W zakres 
zadania weszła wymiana tzw. 
poziomów w piwnicach, czyli rur 
doprowadzających ciepłą i zim-
ną wodę ze stalowych na takie, 
wykonane z PCV. Dodatkowo 
podłączone zostały nowe zawory. 
Wymiana, choć nie awa-
ryjna była konieczna. 
Niektórzy lokatorzy 
bardzo narzekali na 
utrudnienia zwią-
zane z brakiem 
wody.

- Na czas wy-
miany przez 
znaczną część 
dnia nie było 
wody. Nie 
każdy cho-
dzi do pra-
cy na 8, żeby 
z dą ż yć  s ię 
umyć zanim 
zakręcą zawory, to było bardzo 
uciążliwe, zwłaszcza kiedy mieli-
śmy takie upały – usłyszeliśmy od 
naszej Czytelniczki. – Nie wiem, 
dlaczego to tak długo trwało, nie 
można pozbawiać mieszkańców 
wody na tyle czasu.

Na miejscu rozmawialiśmy z 

Nie lada przeszkodę 
do pokonania mają 

przede wszystkim rowerzyści 
jadący ulicą Belwederską od 
strony krajówki. Przekonał się 
o tym ostatnio nasz Czytelnik, 
który o mało co zostałby prze-
jechany przez samochód. Pró-
bując ominąć wyrwę w jezdni 
musiał gwałtownie skręcić.

Na wysokości bloku nr 11 przy 
ul. Belwederskiej asfalt jest moc-
no naruszony. Powstała 
wyrwa, która z jed-
nej strony mocno 
wystaje ponad 
powierzchnie 
nawierzch-
ni.  Naje-
c h a n i e 
n a  n i ą 
s a m o -
chodem 
m o ż e 
spowo-
d o w a ć 
niemałe 
u s z k o -
dzenie.

- Jeżdżę sa-
mochodem, ale 
również rowe-
rem. Kiedy ostatnio 
omijając tę wyrwę zo-
stałem niekulturalnie potrak-
towany przez jadącego za mną kie-
rowcę osobówki naprawdę się zde-
nerwowałem. Asfalt w tym miejscu 

wy-
g lą-

da już 
tak co 

najmniej 
pół  roku. 

Zgłaszałem pro-
blem w starostwie, w 

Zarządzie Dróg Powiatowych, ale 
każdy tylko odbija piłeczkę, bo to 
nie ich droga – wyjaśnia Andrzej 

Kubiak. - To jakiś absurd. Nie dość, 
że ulica jest wąska a ciągle jeżdżą 
tutaj tiry, to jeszcze dopuszcza się do 
takich zagrożeń. Kierowcy to omija-
ją, ale w nocy można nie zauważyć 
tego feleru na drodze i uszkodzić 
samochód, a jak najedzie na niego 
rowerzysta, to się przewróci. Ktoś 
mógłby w końcu coś z tym zrobić, 
to chyba nie jest dużo pracy. Tak 
wygląda troska o nasze bezpie-
czeństwo.

Wyrwa powstała na jezdni rze-
czywiście mała nie jest. Na pewno 
stwarza zagrożenie dla uczestni-
ków ruchu i bez wątpienia należy 
ją wyrównać.

(mr)

wymiana rur i problemy z wodą

W starych rurach zgromadziło się 
mnóstwo osadu, były też częste awarie

Montowane 

były nowe rury 

i zawory

pracow-
n i k a m i. 
Uważają, 

że czasowy 
brak wody 

nie był uciąż-
liwy dla miesz-

kańców.
- Rzeczywiście woda 

była zakręcana, ale tylko w pionie, 
który w danym czasie robiliśmy. 
Nigdy nie było tak, żeby cały blok 
nie miał wody. Praca trwa dość 
długo, ale wymieniamy poziom w 
całym bloku, jest co robić. Stare rury 
musiały zostać wymienione, bo było 

sporo awarii. Poza tym osad, który 
zgromadził się przez te wszystkie 
lata wewnątrz starych rur zmniej-
szał przepływ wody – wyjaśniają 
pracownicy. – Teraz zamontowa-
liśmy rury z PCV, są praktycznie 
niezniszczalne a w środku nie 
gromadzi się ani kamień, ani nie-
przyjemny osad. Wymiana tych rur 
poprawi komfort mieszkańców jeśli 
chodzi o korzystanie z wody.

9 września rozpocznie się wy-
miana rur w bloku nr 79 przy ul. 
Belwederskiej. Zakres prac będzie 
identyczny.

(mr)

Rocznica Bitwy nad Bzurą

SzyBSzy inteRnet dla 
pRzedSięBioRców

W mie-
ście za-

montowano nowe 
światłowody, któ-
re przyśpieszą 
możliwości łącz 
internetowych. 
Niestety, oferta 
będzie skierowa-
na tylko dla firm, 
osoby prywatne 
będą musiały jesz-
cze zaczekać.

W ubiegłym 
tygodniu, na zle-
cenie jednego z 
dostawców inter-
netu, w Łęczycy 
podłączono nową 
technologię światłowodową. Ozna-
cza to możliwość korzystania z 
szybkiego internetu, oferta jednak, 
póki co będzie skierowana tylko dla 

przedsiębiorców. Z szybszym inter-
netem wiążą się dodatkowe koszty, 
czy właściciele firm skorzystają z 
nowych możliwości, czas pokaże.

(mr)

Światłowody montowano m.in. na ul. 
Kaliskiej, Belwederskiej i w Al. Jana Pawła II

Andrzej Kubiak pokazuje niebezpieczną 
wyrwę na ul. Belwederskiej

Wyrwa zmorą kierowców
Po kilku zmianach 
wprowadzonych przez 

rząd, tegoroczni sześciolatkowie 
wraz z troszkę starszymi kolega-
mi i koleżankami pojawili się w 
murach szkolnych. 

W Szkole Podstawowej nr 3 za-
siądzie do ławek 126 maluchów, 
uczących się w sześciu klasach. 
Natomiast Szkoła Podstawowa nr 4 
przyjęła 108 pierwszoklasistów, któ-
rzy podzieleni zostali na pięć klas. 
Po uroczystościach otwierających 

nowy rok szkolny 2015/2016 dzieci 
złożyły swoje pierwsze ślubowanie. 
Następnie dyrektorzy obu placó-
wek, Pani Bogumiła Wójtowicz i 
Pan Ryszard Ziarkowski przepro-
wadzili pasowanie na ucznia. Po 
zapoznaniu się ze swoimi nowymi 
wychowawcami pierwszoklasiści 
wraz z rodzicami udali się na 
zwiedzanie szkół i po wstępne in-
formacje dotyczące nowych zadań 
w szkole. 

Info: UM

Ślubowanie pierwszoklasistów
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Salon niskich cen!

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
www.meblesiadaczka.pl

Czynne pn.-pt.: 9 - 17, sob.: 9 - 14
DUŻY, BEZPŁATNY PARKING! www.meblesiadaczka.pl

Łęczyca, al. Jana Pawła II 7STUDIOKUCHENNEMEBLENA KAŻDYWYMIAR

SUPEROFERTAnarożników

SALON MEBLOWY 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 na zakup towarów i usług oraz udziela wyjaśnień dotyczących treści 
wymienionych dokumentów. O szczegóły pytaj sprzedawcę lub sprawdź na www.santanderconsumer.pl

1. Dla kredytu na zakup towarów i usług, oferowanego przez Santander Consumer Bank S.A. dla propozycji “Karencja 3 
miesiące i odsetki 0%”, wyliczenia dla przykładu reprezentatywnego na dzień  07.09.2015 r. są następujące: cena towaru 
2000 zł; stopa oprocentowanego kredytu 0%, odsetki 0%, całkowity koszt kredytu 125,10 zł obejmuje: prowizję 125,10 
zł, odsetki 0%, całkowita kwota kredytu 2000 zł, RRSO 8,98%, czas obowiązywania umowy 13 miesięcy, całkowita kwota 
do zapłaty przez konsumenta 2.125,10 zł, ilość rat 10, wysokość rat 212,51 zł. zł. Wyliczenia aktualizowane na dzień 
07.09.2015 r. - ważne do 30.09.2015 r. Propozycja kredytu na zakup towarów i usług z odroczoną płatnością pierwszej 
raty i odsetkami 0 zł obowiązuje dla umów zawartych w terminie od dnia 07.09.2015 r. do dnia 30.09.2015 r. Ostateczna 
decyzja o przyznaniu kredytu na zakup towarów i usług z odroczoną płatnościa pierwszej raty należy do Santander 
Consumer Bank S.A.

KUCHNIE OD
499 zł

KUPUJESZ TERAZ, 
A SPŁACASZ DOPIERO 
OD 2016 r.!

TYLKO TERAZ

oferta ważna do 30 września!
ODSETKI0zł

NAROŻNIKI OD

889 zł

1)

Łęczyca 
Łęczyca 

Wystający betonowy 
słupek, o którym pi-

saliśmy w reporterze został 
usunięty. Przechodnie nie muszą 
już obawiać się, że na nowo wy-
remontowanym chodniku przy ul. 
Ozorkowskie Przedmieście wybiją 
sobie zęby.

W prawdzie nie otrzymaliśmy 
żadnej odpowiedzi na pytanie 
przesłane do zarządcy drogi i jed-
nocześnie zleceniodawcy remontu 
chodnika przy krajówce, ale ważne, 
że problem został zauważony i 
usunięty. Na pewno nie jedna osoba 
potknęła się o wystający na około 10 
cm z chodnika słupek, teraz będzie 
już bezpiecznie.

(mr)

Już jest drogo, będzie 
jeszcze drożej. Panująca 

susza mocno odbiła się na kieszeni 
rolników, niedługo dotknie też kon-
sumentów. Podwyżki cen podsta-
wowych produktów spożywczych 
powoli się zaczynają, ale to dopiero 
początek.

Wystarczy odwiedzić targowisko, 
na którym narzekają zarówno kupu-
jący jak i sprzedający. Ceny warzyw i 
owoców są w tym roku wyższe niż w 
latach poprzednich. 

- Ziemniaki są już o 30 groszy 
droższe niż w ubiegłym roku, a ceny 
jeszcze pójdą w górę. Z 1 ha pola po-
winno być 400 ton ziemniaków, teraz 
jak zbierze się ¼ to będzie dobrze, więc 
jak ma być tanio? A pietruszka – 5, 6 
zł/kg to naprawdę drogo, podobnie 
jak marchew, za którą trzeba zapłacić 
3zł/kg – mówi Sławomir Tański 
z Nowej Sobótki. - Susza dotknęła 
nas wszystkich. Nie obawiam się, że 
klientów będzie mniej, ale zamiast 
jednego kg, sprzeda się połowa. Ceny 
rosną, pensje nie.

Oprócz warzyw zdrożeją też inne 
podstawowe produkty, np. pieczy-
wo. Cena mąki również wzrosła, na 
początek nieznacznie, ale będzie rosła 
systematycznie.

- Już musieliśmy podnieść cenę 
mąki. Na razie nieznacznie, ale trudna 
sytuacja rolników z naszego regionu, 
niestety odbije się również na pracy 

młyna. Obecnie mamy tylko 600 ton 
ziarna zgromadzonych w silosach, 
w magazynach jest pusto, a w ubie-
głym roku już były znaczne zapasy. 
Jest o wiele gorzej niż w ubiegłym 
roku. Gdy uruchomimy żelazną 
rezerwę, czyli przy 300 tonach ziarna 
niezbędne będzie podjęcie decyzji o 
kupowaniu pszenicy z zagranicy, co 
podnosi koszty. Informujemy naszych 
odbiorców, że cena będzie wyższa, 
właściciele piekarni nie są zadowoleni 
– komentuje Włodzimierz Nowa-
kowski, dyrektor łęczyckiego młyna. 
- Zdrożeje wiele produktów. Nie tylko 
pieczywo, ale i mleko, masło, mięso. 
Również cukier będzie droższy, bo 
buraki cukrowe są kiepskiej jakości i 
jest ich znacznie mniej. Dużo rozma-
wiam z rolnikami, susza mocno ich 
dotknęła, niedługo odbije się na nas 
wszystkich.

W piekarniach 
potwierdzają, 
że jeśli mąka 
j e s z c z e 
zdrożeje, 
wzrosną 
również 
ceny pie-
czywa.

- Jeszcze 
nie podnie-
śliśmy cen dla 
klientów, mimo 
że mąka już jest nie-

co droższa. Można się 
spodziewać, że szykują się 

podwyżki, przy takiej suszy 
to nieuniknione – usłyszeli-

śmy w łęczyckiej  piekarni.
Zdaniem ekonomistów, podwyż-

ki cen żywności najbardziej zauwa-
żymy od jesieni. Prawda jest jednak 
taka, że codzienne zakupy, zwłaszcza 
warzywne już kosztują nas więcej niż 
w ubiegłym roku.

(mr)

po naSzej 
inteRwencji, 
pRzeSzKoda 

uSunięta

Betonowy słupek 
przypominający znak 
topograficzny został usunięty 
z chodnika

podwyżki są nieuniknione

Ziemniaki są średnio o 30 gr droższe niż w ubiegłym roku
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Łęczyca

ogłoszenie

Uprzejmie informujemy, 
że 28 września 2015 r. 
Urząd Gminy w Łęczycy 
organizuje Dzień Bez-
płatnych Porad Prawnych 
dla Mieszkańców Gminy 
Łęczyca. Porad będzie 
udzielać radca Prawny 
karolina Masłowska. z 
usług prawnika będzie 
można skorzystać w Urzę-
dzie Gminy w Łęczycy 28 
września 2015 r. w godzi-
nach od 12.30 do godz. 
15.30.
Program będzie obejmował przede wszystkim udzielanie  porad prawnych związanych 
z bieżącymi sprawami życia codziennego, z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, 
spadkowego, mieszkaniowego i administracyjnego. 
Z usług prawnika będzie można skorzystać w Urzędzie Gminy w Łęczycy 28 września 
2015 r. w godzinach od 12.30 do godz. 15.30.
Zgłoszenia są przyjmowane pod nr tel. 243882117.

Serdecznie zapraszamy

dzień Bezpłatnych Porad Prawnych

Ładna pogoda sprzy-
ja spożywaniu alko-

holu pod gołym niebem, nie 
zawsze w przeznaczonych do 
tego miejscach. Wiąże się to z 
ryzykiem otrzymania mandatu 
w wysokości 100 zł, ale jak się 
okazuje, nie jest to żadną prze-
szkodą, przynajmniej nie dla 
wszystkich.

Za starym dworcem kolejki 
wąskotorowej przy ul. Kaliskiej 
spotkaliśmy dwóch mężczyzn, 
którzy pili piwo i rozmawiali w 
najlepsze. Zapytaliśmy, czy często 
zdarza im się spożywać alkohol 
pod chmurką.

- Na pewno nie codziennie, 
ale tak, zwłaszcza jak jest ciepło. 
Na powietrzu jest zdecydowanie 

przyjemniej, żeby usiąść i napić się 
zimnego piwa. Przecież nikomu 
nie przeszkadzamy. Tylko sobie 
siedzimy i rozmawiamy przy pi-
wie. Co za różnica czy w ogródku 
piwnym, czy w innym miejscu. Tu 
można usiąść z alkoholem kupio-
nym w sklepie i wychodzi dużo 
taniej – usłyszeliśmy. - Mandatów 
się nie boimy, już nie raz się zda-
rzało, że policja nas przyłapywała, 
ale nic sobie z tego nie robimy. Nie 
rozumiem, dlaczego się czepiają 
jak ktoś spokojnie siedzi i nikomu 
nie wadzi, chyba ważniejsze jest, 
żeby łapali przestępców. Ludzie 
nie mają pieniędzy, a jeszcze man-
daty dostają.

W spokoju czy nie, picie alkoho-
lu w miejscu publicznym jest wy-

kroczeniem. Wprawdzie, o niskiej 
szkodliwości, jeśli nie towarzyszy 
mu głośne zachowanie biesiadni-
ków, ale na pewno nie wszyscy to 
akceptują.

(mr)

Problem dotyczy wie-
lu mieszkańców, jest 

poważny i nasila się zwłaszcza 
w ciepłych miesiącach. trudno 
z nim walczyć, prawo jest nie-
jednoznaczne a egzekwowanie 
właściwego zachowania niemalże 
niemożliwe.

O uciążliwości palenia papiero-
sów na balkonach poinformował 
nas Czytelnik, który ma już dosyć 
zapachu tytoniu codziennie wlatu-
jącego do jego mieszkania. - Kiedy 
są otwarte okna i sąsiedzi palą 
na balkonach z każdej strony, do 
mojego mieszkania ciągle wpada 
dym. Nie można tego wytrzymać. 
Nie przeszkadza to tylko mnie, ale 
wszystkim niepalącym sąsiadom, 
z którymi rozmawiałem. Balkony 
to jedna sprawa, ale to samo jest 
na klatkach schodowych. Gdy 
zwraca się palaczom uwagę, nic 
sobie z tego nie robią – relacjonuje 
pan Andrzej mieszkający w bloku 
przy ul. Belwederskiej. - Oczekuję, 
że spółdzielnia wprowadzi zakaz 
palenia papierosów na balkonach 
oraz odpowiednie metody, którymi 
będzie to egzekwować. Jedna ze 
spółdzielni w Polsce wprowadziła 
taki zakaz pod groźbą eksmisji z 
mieszkania. Czekam na konkretne 
działania „Łęczycanki”, liczę, że pro-
blem nie zostanie zbagatelizowany.

Z punktu widzenia obowiązujące-
go prawa problemu nie można jed-
noznacznie zaklasyfikować. Ustawa 
antynikotynowa z 15 listopada 2010 r., 
która zabrania palenia papierosów w 
miejscach publicznych, nie wspomina 
o balkonach. Jeżeli przyjmiemy, ze 
balkon to część lokalu mieszkalnego 
to o możliwości palenia decyduje sam 
właściciel. Jednak lokatorzy, którzy 
„na siłę” zmuszani są do wdychania 
szkodliwego dymu papierosowego 
mogą wystąpić na drogę sądową 
przeciwko uciążliwemu sąsiadowi. 
Jeżeli zaś przyjmiemy, że balkon jest 
częścią wspólną, to jednak nie jest to 
miejsce publiczne, gdyż dostęp do 
niego ma ograniczona liczba osób. 
Można wówczas mówić o negatyw-

Cztery psy, które spa-
ły na łóżkach razem z 

dziećmi mają poważną chorobę 
skóry. Bez niezbędnego leczenia 
stan zwierząt może się pogarszać, 
tym bardziej, że nie miały pod-
stawowych szczepień. Nie ma też 
pewności, że nie zaraziły swoich 
właścicieli.

Otrzymaliśmy sygnał od miesz-
kańców ul. Kopalnianej, że w jednym 
z mieszkań w łęczyckich barakach 
psy są mocno zaniedbane. Sąsiadkę 
zaniepokoił fakt, że zwierzęta z dnia 
na dzień coraz gorzej wyglądają.

- Nie wiem co jest z tymi psami, 
ale na pewno są chore. Nie sądzę, 
żeby miały opiekę weterynarza, tutaj 
raczej niewiele osób dba o zwierzę-
ta. Należałoby coś z tym zrobić, bo 
szkoda, żeby psy pozdychały – usły-
szeliśmy w redakcyjnej słuchawce. 
- Z tego co wiem, o sprawie została 

poinformowana straż miejska, jestem 
ciekawa, co w tym temacie zostało 
zrobione. Może psy miałyby lepiej w 
schronisku.

Straż miejska rzeczywiście zna 
sprawę. Jak się okazuje temat jest dość 
poważny.

- Potwierdzam, że wpłynęło zgło-
szenie dotyczące podejrzenia zanie-
dbania czterech psów. Na miejsce 
w naszej asyście został poproszony 
powiatowy lekarz weterynarii oraz 
członek stowarzyszenia opieki nad 
zwierzętami. Z informacji, które 
uzyskaliśmy od weterynarza wyni-
ka, że cztery psy cierpią na chorobę 
skóry. Aby dokładnie można było ją 
określić, lekarz pobrał próbki. Istnieje 
prawdopodobieństwo, że choroba 
ta przenosi się na ludzi – informuje 
Tomasz Olczyk, komendant straży 
miejskiej. - O całej sytuacji poinfor-
mowaliśmy Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej a właścicielka otrzymała 
termin, żeby zaprowadzić zwierzęta 
do weterynarza. Niezbędne będzie 
również zbadanie członków rodzi-
ny. Psy nie miały podstawowych 
szczepień. Jeśli kobieta nie dotrzyma 
wyznaczonego terminu zostanie 
skierowany wniosek o odebranie jej 
zwierząt.

Podczas interwencji przy ul. Ko-
palnianej, wyszło na jaw, że problem 
z psami nie dotyczy tylko jednego 
z mieszkańców. W innym z lokali, 
przez dłuższy czas zamknięte były 
dwa dorosłe psy i dwa szczeniaki. 
Właściciela z powodów zawodowych 
często nie ma w domu, po rozmowie 
telefonicznej ze służbami, przyznał, 
że lepiej jeśli psy trafią w inne miejsce. 
Po dostaniu się do środka, zwierzęta 
zostały wyniesione z mieszkania. 
Jeden z psów był w stanie wycień-
czenia.

nie dbają o zwierzęta

Na miejscu zobaczyliśmy jednego psa, na pyszczku miał zmiany 
skórne

Niestety, podstawowe zasady 
opieki nad zwierzętami dla wielu 
osób są obce. Nie przestrzegając ka-
lendarza szczepień i pozostawiając je 
w zamkniętych, dusznych pomiesz-

czeniach skazuje się je na męczarnię. 
W wielu przypadkach rzeczywiście 
psy mają lepiej w schronisku niż u 
swoich właścicieli.

(mr)

palacze pRzeSzKadzają 
SąSiadom
Łęczyca

Łęczyca

mandatów się nie boją

Osoby pijące alkohol pod 
chmurką to częsty widok w 
ciepłe dni

nym wpływie dymu tytoniowego 
na komfort i jakość życia najbliższych 
sąsiadów.

Palenie na balkonie nie jest ani 
przestępstwem, ani wykroczeniem. 
Policja czy straż miejska nie mogą 
więc nałożyć za tę czynność mandatu. 
Jedynie mandatem może być ukarana 
osoba, która w trakcie palenia papie-
rosów zaśmieca teren wokół budyn-
ku. Przepisy dotyczące balkonowych 
palaczy mogą natomiast regulować 
we własnym zakresie spółdzielnie 
mieszkaniowe. - W ostatnim czasie, 
wraz z nastaniem wiosennych tem-
peratur, zaczęły do nas napływać 
zgłoszenia członków spółdzielni 
dotyczące uciążliwości związanych z 
paleniem papierosów na balkonach. 
Zarząd spółdzielni „Łęczycanka” 
rozważa możliwość wprowadzenia 
zmian w regulaminie porządku 
domowego i rozwinięcie zapisu o 
zakazie używania otwartego ognia 
o zakaz palenia papierosów na bal-
konach. Jednak samo wprowadzenie 
takiego zakazu nie jest rozwiązaniem 
problemu, musimy się zastanowić 
z członkami Rady Nadzorczej na 
możliwością egzekwowania i sank-
cjami z tym związanymi, ponieważ 
sam przepis będzie przepisem „mar-
twym”, a przecież nie o to chodzi – ko-
mentuje Jarosław Pacholski, prezes 
SM „Łęczycanka”. - Dzisiaj możemy 
tylko upominać i prosić o niepalenie 
papierosów na balkonach, a wszystko 
tak naprawdę zależy od kultury oso-
bistej członków spółdzielni.

Jak twierdzi nasz Czytelnik, jego 
sąsiedzi z próśb nic sobie nie robią, 
upominanie więc na niewiele może 
się zdać.

(MR)
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Pracodawcy mają co-
raz większy problem 

ze znalezieniem ludzi do pracy. 
Przeszkodą nie zawsze okazuje 
się niski poziom kwalifikacji 
zawodowych czy wykształce-
nia, ale brak chęci do podjęcia 
zatrudnienia.

Ten, kto naprawdę chce praco-
wać, ma zdecydowanie większą 
szansę na etat niż osoby, które po 
prostu przyzwyczaiły się do bez-
robocia i pobierania niewysokich 
zasiłków z pomocy społecznej. 
Świadomie odrzucają propozycje 
urzędu pracy, nie stawiają się na 
rozmowy rekrutacyjne u praco-
dawców lub zwyczajnie po od-
byciu spotkania w potencjalnym 
miejscu zatrudnienia, odmawiają 
rozpoczęcia pracy.

- Otrzymujemy informacje od 
pracodawców, że coraz trudniej 
jest znaleźć odpowiedniego pra-
cownika. W naszym urzędzie 
liczba odmów na zaproponowane 
oferty nie jest duża, ale jak się 
okazuje rezygnacje mają miejsce 
bezpośrednio u pracodawców. 
Wymagania nie zawsze są wy-
sokie, ale znaczna część ofert nie 
spełnia wymagań osób zareje-
strowanych w PUP. Przyczyny 
są różne, czasami miejsce pracy 
nie jest odpowiednie, propo-
nowana branża, albo za niskie 

wynagrodzenie w przypadku 
organizowanych staży. Osoby 
bezrobotne nie mają obowiązku 
podawać przyczyny, dla której nie 
skorzystali z zaproponowanych 
przez urząd ofert pracy, jest to ich 
własna decyzja do której mają peł-
ne prawo – wyjaśnia Lidia Zięba, 
dyrektor PUP w Łęczycy. - Osoby, 
które naprawdę chcą podjąć pracę, 
w końcu ją dostają, ale bardzo 
ważne są chęci i odpowiednia 
motywacja. W Łęczycy otworzyły 
się niedawno dwa większe sklepy, 

nie było najmniejszego problemu 
z rekrutacją pracowników. Kilka-
naście osób otrzymało pracę bez 
żadnych przeszkód.

Oczywiście nie wszyscy bez-
robotni pogodzili się ze swoją 
sytuacją i ją zaakceptowali. W 
Łęczycy jest mnóstwo osób, 
którym zależy na znalezieniu 
pracy i poprawie własnej sytuacji 
materialnej. W takich przypad-
kach ważna jest determinacja i 
zaangażowanie.

(mr)

bezrobotni nie chcą pracoWać
Łęczyca

Łęczyca

Łęczyca

Łęczyca

Na zdjęciu Lidia Zięba, dyrektor PUP w Łęczycy

rowerzyści w Łęczycy, 
niestety często mają 

problemy z pozostawieniem 
rowerów w przeznaczonych do 
tego miejscach. stojaki rowerowe 
albo są zniszczone, albo w ogóle 
ich nie ma.

Pod jednym ze sklepów samoob-
sługowych zobaczyliśmy stojak na 
rowery, który w ogóle nie ma tam 
racji bytu. Najprawdopodobniej po 
kilku przygodach z samochodami, 
nie nadaje się do użytku. W wy-
krzywione pręty nie da się wstawić 
roweru.

- Od dawna rozmawiam z kie-
rownictwem tego sklepu, żeby 
zmienili ustawienie stojaka od stro-
ny północnej, wówczas samochody 
by go nie rozjeżdżały, ale chyba nie 
wiedzą, gdzie jest strona północna 

– komentuje pan Andrzej spotkany 
przy sklepie. - Wszyscy tutaj muszą 
przyczepiać rowery do wiaty na 
wózki, to mało wygodne, bo od tego 
powinny być stojaki.

Nie wszyscy jednak na brak sto-
jaka na rowery narzekają.

- Gdyby stojak nie był popsuty, 
to wypadałoby z niego korzystać, 
a niestety jest tak kiepski, że mnie 
jest wygodniej przyczepić rower do 
wiaty. Tak niski stojak się nie spraw-
dza – wyjaśnia z kolei pani Alicja. 
- Rzadko można spotkać porządne 
stojaki na rowery.

Niestety, rowerzyści nadal mają 
problemy z pozostawieniem swoje-
go jednośladu np. na pl. T. Kościusz-
ki, gdzie ciągle nie ma stojaków na 
rowery.

(mr)

ze stojaków nie korzystają

Większość rowerzystów przyczepia rowery do wiaty na wózki 
sklepowe

Na boisku do gry w 
piłkę nożną, niestety 

częściej można było zobaczyć 
pijaczków niż grające dzieci. 
Potwierdzają to sterty śmieci, w 
większości butelek po alkoholu. 
Ławki ustawione tuż przy boisku 
stały się świetnym miejscem 
spotkań przy piwie lub moc-
niejszym trunku. W ubiegłym 
tygodniu zostały one usunięte, 
tylko czy skończą się pijackie 
posiadówki?

Nie tylko wieczorem, ale i w 
ciągu dnia, już przed południem 
ławki były zajęte, zwłaszcza w 
ciepłe dni. Dobre miejsce, bo na 
uboczu i częściowo osłonięte 
drzewami to świetna lokalizacja, 
na towarzyskie spotkania. Osób, 

które chciały w tym miejscu miło 
spędzić czas, bez alkoholu było 
jak na lekarstwo. Nie każdy miał 
ochotę siedzieć tuż obok sterty 
śmieci.

Boisko w pobliżu garaży przy ul. 
Belwederskiej oraz ustawione obok 
niego ławki z początku spełniało 
pierwotną funkcję. Z biegiem cza-
su, niestety rodzice dzieci zostali 
wyparci przez osiedlowych pijacz-
ków. Spółdzielnia mieszkaniowa 
„Łęczycanka” na wniosek straży 
miejskiej oraz w odpowiedzi na 
sygnały spółdzielców postanowiła 
ławki usunąć. Pozostało jeszcze 
uprzątnięcie stert pustych butelek 
po alkoholu i śmieci, tym zajmie się 
Zieleń Miejska.

(mr)

dla lumpów zamiast dla dzieci

Po pijackich spotkaniach pozostał mało przyjemny widok

żelazka, czajniki, pro-
diże i inne urządzenia 

domowe znajdują w kontenerach 
zbieracze złomu. Jak się okazu-
je łęczycanie często wyrzucają 
sprawne sprzęty, które później 
jeszcze długo służą nowym wła-
ścicielom lub zostają przez nich 
sprzedane. Dobrym zarobkiem 
może być też zbieranie puszek. 
Dla jednych to duży wstyd i poni-
żenie, dla innych sposób na życie.

Widok kręcących się wokół śmiet-
ników mężczyzn już nikogo nie 
dziwi, jest coraz powszechniejszy. 
Zbieracze są zazwyczaj dobrze 
znani na osiedlach. Żeby uzbierać 
trochę wartościowego towaru, 
muszą się nachodzić. Na jeden kilo-
gram aluminiowego złomu za 4,50 
zł trzeba znaleźć 64 puszki. - Za alu-
minium można dostać najwięcej, po 
weekendzie jest dużo puszek. Jeśli 

zacznie się wcześnie rano, to można 
zarobić nawet 30 zł. Samych puszek 
potrzeba jednak dużo, ale często 
można znaleźć sprzęty domowe. Ja 
znalazłem już około 60 żelazek w 
przeciągu dwóch lat, kilkadziesiąt 
czajników elektrycznych, małe butle 
gazowe czy nawet krajalnicę, była 
sprawna i zapakowana w orygi-
nalne pudełko. Za sprawne sprzęty 
można dostać więcej niż w skupie 
złomu. Zawsze znajdzie się ktoś, 
komu akurat spaliło się żelazko a 
nie ma pieniędzy, żeby kupić nowe. 
Oczywiście są też ubrania i buty. 
Ludzie wyrzucają bardzo dużo rze-
czy – usłyszeliśmy od Radosława 
Kuligowskiego, który od około 2 
lat prowadzi taki tryb życia. - Trzeba 
sobie jakoś radzić, nie ma pracy, jest 
ciężko. Z opieki społecznej na dwie 
osoby dostajemy 300 zł, po opłace-
niu rachunków dużo nie zostaje. 

ile można „wyciągnąć” ze śmietników?

Wolę zbierać puszki w śmietnikach 
niż kraść. Nie raz słyszałem, że ktoś 
wyrwał starszej kobiecie torebkę. Co 
taka staruszka złego zrobiła, żeby 
ją okradać? Może też ledwo wiąże 
koniec z końcem, ale młodzi wolą 
ukraść niż zajrzeć do śmietnika. 
Tylko starsi się nie wstydzą.

Słuszna uwaga, bo wśród zbiera-
jących puszki nie ma młodych osób, 
są przeważnie w średnim wieku i 
starsze, nie można jednak powie-
dzieć, żeby młodzi ludzie tak często 
dopuszczali się kradzieży. Jest im 
po prostu łatwiej znaleźć pracę. Są 
zdrowsi, silniejsi i prawdopodobnie 
mają większą motywację. Osoby 
szukające w śmietnikach zarobku 
już się przyzwyczaiły to takiego 
życia. Nie zawsze zarobią 30 zł 
dziennie, czasami nie ma nic, ale na 
chleb wystarczy.

(mr)
W kontenerach na śmieci można znaleźć sprawne sprzęty 
elektryczne

Zbieranie puszek dla 
niektórych stało się 
codziennością
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Poddębice 

Uniejów

Gospodarzem tegorocznych Gminnych Dożynek będzie wieś Spycimierz. Spycimierz słynny jest z układanych dywanów kwia-
towych w dniu procesji Bożego Ciała a od tego roku zasłynął również Świętem Tulipana. Spycimierskie Boże Ciało ma ponad 
dwustuletnią tradycję niezwykłego zdobienia trasy procesji. Całą trasę procesji, długości niemal 2 km, pokrywa kwiatowy 
dywan szerokości 2 m, natomiast pobocza zdobią drzewka brzozowe i dekoracje. Treścią kompozycji są najczęściej kwiaty, 
bukiety, symbole patriotyczne i religijne, figury geometryczne, a także pojedyncze wyrazy, niekiedy całe zdania oraz obrazy 
religijne. Przygotowania do Bożego Ciała trwają w Spycimierzu ponad tydzień. Mieszkańcy wsi zbierają w okolicy najczęściej 
kwiaty sezonowe m. in. maki, chabry, jaśminy, łubiny, akacje, rumianki, piwonie, a z lasu liście paproci i mech, które następnie 
przechowują w zimnych i wilgotnych pomieszczeniach, by zachowały należytą świeżość. Wczesnym rankiem w dzień Bożego 
Ciała przystępują do pracy całe rodziny wraz z przyjaciółmi. O godzinie 17.00 rozpoczyna się uroczysta Msza Święta.
W tym roku po raz pierwszy w weekend majowy w Spycimierzu odbyło się Spycimierskie Święto Tulipana. Mieszkańcy od rana 
układali barwny kobierzec na placu wokół kościoła utkany z 300 tysięcy tulipanów. Wszyscy miłośnicy tych pięknych kwiatów 
mogli podziwiać też żywe kompozycje o różnorodnej kolorystyce. Z żywych główek tulipanów parafianie ułożyli różne kom-
pozycje kwiatowe m.in. tulipanowy herb papieski i godło Polski.  Na okolicznościowej wystawie zobaczyć można było między 
innymi odmiany tulipanów, takie jak: „Jan Paweł II”, „Anna Komorowska”, „Jolanta Kwaśniewska” i „Maria Kaczyńska”. 

ogłoszenie

- Cieszymy się, że 
modernizowany jest 

parking przed cmentarzem, ale 
warto też pomyśleć o toaletach 
– mówią mieszkańcy, którzy zgło-
sili nam problem.

Co roku duży parking przed 
cmentarzem przechodzi remont. 
Jeszcze kilka lat temu odwiedzający 
nekropolię musieli stawiać samo-
chody na piaszczystych wybojach. 
Dziś parking jest już utwardzony. 
Brakuje jedynie toalety.

- Wielokrotnie jestem pytana, gdzie 
można pójść za potrzebą – mówi Elż-

bieta Borowska, sprzedawczyni z 
przycmentarnej kwiaciarni. - Niestety, 
muszę odpowiadać, że nie ma wc. Choć 
sprawa wydaje się błaha, to wcale tak 
nie jest. Gdzie ludzie mają się załatwiać?

To samo pytanie zadaje Zenon 
Tomczyk.

- Dorosły, to może jeszcze wy-
trzyma. A dziecko? Czy ma siusiać 
przy grobach? - pyta mieszkaniec 
Uniejowa.

O problemie poinformowaliśmy 
urząd miasta. Liczymy, że magistrat 
zauważy postulaty mieszkańców.

(stop)

Dlaczego przez 
lata nie można za-

łatwić tak błahego wydawać by 
się mogło problemu, jakim jest 
wycięcie starej, uschniętej lipy?

- Od kilku lat proszę parafię 
o zajęcie się tematem – mówi 
Wiesława Ś. (nazwisko do wiado-
mości red.). - Wiele razy byłam u 
poprzedniego proboszcza parafii. 
Poszłam nawet z napisaną prośbą 
o wycięcie lipy. Ksiądz na moich 
oczach podarł list. Powiedział, że 
zawracam mu głowę głupotami.

Pani Wiesława walczy o wycię-
cie lipy, bo boi się, że uschnięte 
drzewo przewali się na dom w 
którym mieszka. Posesja znajduje 
się w pobliżu kościoła. Parafia ma 
od niedawna nowego proboszcza. 
Czy jest szansa na pozytywne 
załatwienie sprawy? Wszystko za-
leży od kościoła, bowiem drzewo 
rośnie na terenie parafii.

- Wiem o prośbie mieszkanki 
ws. lipy – słyszymy od księdza 
proboszcza Pawła Sudowskiego. 
- Wniosek dot. wycięcia drzewa 
został złożony w urzędzie miasta. 
Dziwię się, że dzwoni pan do 

mnie w takiej sprawie. Jest pan 
śledczym?

Warto wspomnieć, że na po-
czątku rozmowy z proboszczem 
poinformowaliśmy, że dzwonimy 
z redakcji i zajmujemy się prośbą 
naszej Czytelniczki.

Chcieliśmy potwierdzić słowa 
duchownego o wniosku, zadzwo-
niliśmy więc do burmistrza Piotra 
Sęczkowskiego.

- Nic nie wiem o tym, aby para-
fia złożyła w sprawie lipy wniosek. 
Muszę to jednak dokładnie spraw-
dzić, zapytam urzędników. Za-
dzwonimy do pana, jak już będzie 
wszystko wiadomo – powiedział 
gazecie burmistrz.

Telefon z magistratu niestety nie 
jest po myśli pani Wiesławy.

- Z całą pewnością żaden wnio-
sek dotyczący wycięcia lipy nie 
został złożony w urzędzie przez 
parafię – informuje Magdalena 
Jaworska z poddębickiego ma-
gistratu.

Wydaje się więc, że biurokra-
tyczne przepychanki nadal będą 
trwać.

(stop)

elżbieta B. (nazwisko 
do wiadomości re-

dakcji) do dziś nie może pogodzić 
się z tym, że dobry znajomy rodziny 
wykorzystał jej nieszczęście i okradł 
ją na ponad 20 tysięcy zł. Nie dość, 
że w wypadku na ul. Łódzkiej zginęła 
jej matka, to później ponownie los 
okazał się dla poddębiczanki bardzo 
niełaskawy.

Śmierć bliskiej osoby jest zawsze 
ogromną tragedią. Matka pani Elżbiety 
przechodziła przez ulicę w chwili, gdy 
akurat przejeżdżał pijany kierowca 
– później okazało się, że był nim były 
policjant.

- Mama nie miała szans na przeżycie. 

Zginęła na miejscu – wspomina dra-
matyczny wypadek Elżbieta B.

Po wypadku do pani Elżbiety przy-
jechał znajomy - ojciec Zbigniewa 
B., który w Łodzi prowadził Unijne 
Centrum ds. Odszkodowań.

- Zaproponował nam, że zajmie się 
wszystkimi formalnościami związany-
mi z wypłatą pieniędzy z odszkodowa-
nia z OC kierowcy, który spowodował 
śmiertelny wypadek. Mieliśmy do nie-
go pełne zaufanie i dlatego zgodziliśmy 
się na ofertę. PZU przelało 21 tysięcy zł 
na konto Zbigniewa B. Umowa była 
taka, że z tej kwoty Unijne Centrum 
ds. Odszkodowań miało pobrać 25 
procent.

Po przelaniu pieniędzy przez PZU 
Unijne Centrum ds. Odszkodowań nie 
wypłaciło jednak pieniędzy Elżbiecie B. 
Oszuści przywłaszczyli pieniądze. Jak 
się później okazało oszukanych w ten 
sposób osób było o wiele więcej.

Poddębiczanka nie potrafi zrozu-
mieć jak można żerować na ludzkim 
nieszczęściu.

- Siostra ojca Zbigniewa B. jest 
chrzestną mojego brata. Nigdy nie 
spodziewalibyśmy się tego, że zo-
staniemy w chwili największego 
nieszczęścia wykorzystani i oszukani 
przez rodzinę.

Pani Elżbieta pieniędzy z odszkodo-
wania do tej pory nie odzyskała. Unijne 

Straciła W WypadkU matkę. oSzUSt to WykorzyStał

Centrum ds. Odszkodowań już nie ist-
nieje. Prawdopodobnie poddębiczanka 

pieniędzy nie odzyska.
tekst i fot. (stop)

Na ul. Łódzkiej doszło do śmiertelnego wypadku

SpRawa lipy. paRafia 
KontRa magiStRat

mieSzKańcy pytają o toalety

Nadal nie wiadomo, kiedy uschnięta lipa zostanie wycięta
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Poddębice 

Uniejów to dość delikatna 
sprawa, bowiem do-

tyczy mruczków kościelnych 
– jak mówią o nich niektórzy 
mieszkańcy osiedla przy ul. 22 
Lipca. koty znalazły schronienie 
na terenie plebani. rozłażą się 
jednak po całej okolicy i wywo-
łują wśród części mieszkańców 
silne emocje.

- O kotach rozmawiałam z pre-
zesem spółdzielni. Usłyszałam 
niestety, że niewiele da się zrobić – 
mówi jedna z mieszkanek osiedla.

To prawda. Koty chroni prawo. 
Wyłapywanie kotów, płoszenie, 
zakazy karmienia – to wszystko 
jest za- b r o -

nio-
ne i kwa- lifiko-
wane przez polskie prawo jako 
znęcanie się nad zwierzętami. W 
nowelizacji Ustawy o ochronie 
zwierząt podniesiono wymiar 
kary pozbawienia wolności za 

znęcanie się nad zwierzętami do 
lat trzech, a kary finansowej do 
kwoty 100 tys. złotych.

- Prawo prawem, ale na osie-
dlu kotów jest coraz więcej. 
Mają schronienie blisko ple-
banii. Tam są też dokar-
miane. Kłopot w tym, że 
przechodzą 
przez dziu-
rę w siatce 

i na osiedlu 
w s z ę d z i e 

jest ich pełno. 
Dobrze chociaż, 
że spółdzielnia 
ogrodziła plac 
zabaw – mówi 
kolejna miesz-
kanka. - Nie ma 
się co czarować, 
koty roznoszą 
różne choroby. 

A na osiedlu mieszka sporo rodzin 
z małymi dziećmi.

Póki co, problem z kotami nie 
będzie rozwiązany. O koty dba 
kilka osób, które na pewno nie 
wyrzekną się swojej miłości do 
zwierząt.

(stop)

15-osobowa delegacja włoskich 
mistrzów ze stowarzyszenia ar-
tystycznego układania kwiatów 
“infioritalia” - reprezentująca pięć 
spośród trzydziestu miejscowości 
z regionu Lazio koło rzymu - za-
witała na uroczystości odpustowe 
w Wilamowie. 

Włosi, którzy od wielu lat dosko-
nalą technikę układania kwietnych 
kobierców, przed głównym wej-
ściem do wilamowskiej świątyni 
ułożyli z kwiatowego pyłu, jaki po-
wstaje z wysuszonych i zmielonych 
kwiatów, replikę obrazu Matki Bożej 
Pocieszenia z tutejszego kościoła. 
Wilamów od ponad 340 lat szczyci 
się z posiadania u siebie tego wize-
runku Maryi.

- Uniejów jest już znany z wód 
termalnych, ale chcemy, by gmina 
nadal się rozwijała i oferowała 
również inne atrakcje. Chociażby 
te związane z kwiatami. Coraz 
więcej osób interesuje się pięk-
nymi dywanami układanymi w 
Boże Ciało w Spycimierzu, gdzie 
w długi weekend majowy tego 
roku zorganizowaliśmy też po 
raz pierwszy święto tulipana. 
W Uniejowie były lilie, a teraz 
mamy kwietny obraz Matki Bo-
żej w Wilamowie. Od maja do 
końca sierpnia kwiaty są więc u 
nas obecne i chcemy, by stały się 
jedną z naszych wizytówek” - po-
wiedział PAP burmistrz Uniejowa 
Józef Kaczmarek. 

kłusownictwo z 
bronią palną jest 

coraz częstszym zjawiskiem w 
lasach zarządzanych przez pod-
dębickie nadleśnictwo. zwierzyna 
ginie nie tylko z rąk ludzi, ale 
także z powodu zdziczałych, bez-
domnych psów a także tych wy-
puszczanych najczęściej w nocy 
przez okolicznych gospodarzy.

Nadleśnictwu w Poddębicach 
podlega rozległy teren, prawie 18 
tysięcy hektarów. Zarządzanie 
lasami jest w 6 powiatach i 13 
gminach. Pracy jest więc sporo. 
Kłusownictwo – jak mówi Janusz 
Młynarczyk, zastępca nadleśni-

czego – było, jest i będzie. Zmieniają 
się jedynie metody nielegalnych 
polowań.

- Kłusownicy coraz częściej za-
bijają leśną zwierzynę z broni 
palnej. Takie metody wypierają 
na przykład prymitywne wnyki – 
słyszymy.

Można przypuszczać, że liczba 
kłusowników raczej się nie zmniej-
sza. Ile w nadleśnictwie jest osób 
uprawnionych do walki z tym 
procederem?

- Nie chcę wymieniać liczby 
osób w straży łowieckiej. Mogę 
jedynie powiedzieć, że strażników 
jest wystarczająco dużo – mówi J. 

Młynarczyk. - Ważne, że w walkę 
z kłusownikami zaangażowana jest 
policja z którą współpraca układa 
nam się bardzo dobrze. Oczywi-
ście wspomagają nas w walce z 
kłusownikami leśniczy, których jest 
blisko 50. Pomagają koła łowieckie 
i zwykli mieszkańcy spacerujący w 
lesie, którzy za pomocą telefonów 
komórkowych informują o niepra-
widłowościach.

Jak się dowiedzieliśmy, w lasach 
zarządzanych przez nadleśnictwo w 
Poddębicach najwięcej jest saren – 3750, 
dzików jest 459, jeleni 335, danieli 53. 
Ostatnio pojawiły się nawet 2 łosie.

(stop)

kłusownicy i dzikie psy Boisko zamiast garaży?
Poddębice Lotem błyskawicy 

rozniosła się wieść 
wśród spółdzielców o ewen-
tualnych planach likwidacji 
garaży i budowie w ich miejscu 
boiska. Co o inwestycji mówi 
sławomir Gławęda, prezes spół-
dzielni mieszkaniowej?

- Owszem, mamy w planach 
budowę boiska. Ale na pewno 

nie będziemy likwidować naj-
większego kompleksu garaży 
naprzeciwko budynku spół-
dzielni – słyszymy. - Chcemy, 
aby boisko było przy garażach. 
W tej chwili trwają rozmowy z 
gminą w sprawie gruntu, który 
chcielibyśmy otrzymać w użyt-
kowanie.

(stop)

nie chcą kotów z... plebanii

Na osiedlu przybywa kotów

Koty znalazły 

schronienie na 

terenie plebanii

Mieszkańcy podzielili się ws. kotów.

niezwyKły oBRaz 
z Kwiatowego pyłu

Gorące Granie orkiestr dętych 
Ponad trzy godziny trwało 
muzyczne show przygoto-
wane przez orkiestry dęte, 
które wzięły udział w Gorą-
cym Graniu Orkiestr Dętych w 
Poddębicach. Festiwal rozpo-
częła parada muzyków ulicami 
miasta. Następnie na scenie 
zaprezentowały się orkiestry 
z: Aleksandrowa Łódzkiego, Dalikowa, Górki Pabianickiej, Poddębic, 
Siedlątkowa, Wieruszowa i gościnnie z kopalni Ziemowit. Na zakończenie 
wszystkie orkiestry zagrały wspólnie.

Info: UM

zagryziona 

przez 
dzikiego 
psa sarna
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Oryginalne potrawy 
i porady kulinarne

Rozwiązanie krzyżówki z numeru 152: Nie ma brata, gdy strata.
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* Cyrkowy magik po swoim kolejnym popisie 
oznajmia widzom:  
- Za chwilę sprawię, że zniknie jedna z obec-
nych tu kobiet.  
Z ostatniego rzędu słychać męski głos:  
- Maryśka, zgłoś się na ochotnika! 

* Syn-prawnik mówi do swojego ojca, również 
prawnika: 
- Widzisz, tato, ty tę sprawę Kowalskiego ciągnąłeś przez 20 lat, a ja 
ją załatwiłem po jednej rozprawie. 
- Owszem synu, ale ja dzięki tej sprawie zapewniłem ci edukację i 
kupiłem dom... 

* Wchodzi Polak do sklepu w Wielkiej Brytanii. Oczywiście nie zna 
angielskiego. Zwraca się do sprzedawcy (żeby być lepiej zrozumia-
nym, sylabizuje) 
- Pił-ka. 
- ????? 
- Pił-ka !! 
Widząc, że sprzedawca nie rozumie, zaczyna pokazywać odbijanie 
piłki od podłogi, kopanie itp. W końcu sprzedawca się domyślił. 
- Aaa, ball !! 
- No widzisz, jaki Ty zdolny jesteś. To uważaj, teraz będzie trudniej 
- Do-me-ta-lu. 

* Przychodzi baba do lekarza psychiatry. Ten rozpoczyna badanie i 
pokazuje babie trójkąt.  
- Z czym to się pani kojarzy?  
- Z seksem - odpowiada baba.  
- A to? - pyta lekarz pokazując koło.  
- Z seksem.  
- A to? - lekarz demonstruje kwadrat.  
- Z seksem.  
- Cierpi pani na obsesję seksualną - pada diagnoza.  
- Ja?!! Przecież to pan mi te wszystkie świństwa pokazuje! 

* Ten sam turysta w następne wakacje zachodzi w deszczu do ba-
cówki, baca gościnnie częstuje go gorącą strawą, turysta zajadając 
spostrzega, że do talerza leci mu z góry woda...  
- Baco dach ci przecieka.  
- Wim...  
- To dlaczego nie naprawisz??  
- Ni mogę, przecież dysc pada.  
- To dlaczego nie naprawisz kiedy nie pada??  
- A bo wtedy nie cieknie... 

kreM z DyNi
składniki:
• rosół ugotowany na chudym wędzo-
nym boczku (około 1,5 litra)
• 5 ząbków czosnku
• 1 mała dynia
• 2 cebule
• sól, pieprz, gałka muszkatołowa
• śmietana
• natka pietruszki
• pestki z dyni
• 1 papryczka chilli
• śmietana
etapy przygotowania: Dynie obie-
ramy i kroimy w duże kostki, układa-
my w brytfance, wrzucamy czosnek 
w całych ząbkach, cebulę pokrojoną 
w ćwiartki i chilli, skrapiamy oliwą i 

wstawiamy do piekarnika rozgrza-
nego do 220 stopni. Grillujemy. 
Ugrillowane warzywa przecieramy i 
dodajemy do rosołu. Doprawiamy 
gałką muszkatołową, solą i pieprzem. 
Podajemy ze śmietaną, obsypane 
uprażonymi pestkami. 

WątróBka W sOsie 
maliNowym
składniki:
• 30 dag świeżych drobiowych wą-
tróbek
• 1 duża cebula
• Łyżka masła klarowanego
• przyprawa Garam Masala (łyżeczka)
• Sok malinowy
• sól, pieprz i cukier - do smaku
• kopiasta łyżka mąki kukurydzianej
• 2-3 łyżki rodzynek
• 2 garście świeżego szpinaku
• oliwa
• pieczywo tostowe
etapy przygotowania: Rozgrze-
wamy masło, a następnie dodajemy 
do niego łyżeczkę Garam Masala. 
Gdy zapach się rozejdzie, dodajemy 
cebulę pokrojoną w półksiężyce 

i podsmażamy na maśle. Gdy się 
zeszkli, dodajemy płaską łyżeczkę 
soli i łyżeczkę cukru (podkreśli smak 
cebuli). Następnie osuszoną, pozba-
wiona włóknistych części i obtoczoną 
w mące wątróbkę. Smażymy pod 
przykryciem. Mieszamy w trakcie, 
by się równo podsmażyła. Dodajemy 
rodzynki. Gdy środek przestanie być 
różowy (ja po prostu przepoławiam 
jeden kawałek wątróbki na patelni, 
by sprawdzić czy jest ok), dodajemy 
4 łyżki soku malinowego (gęstego). 
Dusimy jeszcze przez chwilę. Na 
talerz kładziemy świeży, młody 
szpinak, skrapiamy oliwą, a następ-
nie wykładamy na to podsmażoną 

wątróbkę. Całość skrapiamy jeszcze 
gęstym sokiem malinowym. W sezo-
nie - posypujemy świeżymi malinami. 
Do tego dwa gorące tosty.

MUffiNki OrzeChOWe z kre-
MeM kasztaNOWyM
składniki:
• 125 g masła
• 150 g kremu z kasztanów
• 40 g zmielonych orzechów włoskich
• 80 g posiekanych orzechów włoskich
• 1/2 szklanki mąki pszennej
• 2 łyżeczki proszku do pieczenia
• 2 jajka
• 2 łyżki kakao
• 1/4 szklanki wody
• 3 łyżki cukru
• 60 g czekolady mlecznej
etapy przygotowania: W garnku 
umieszczamy wodę, cukier, masło 
oraz krem kasztanowy i gotujemy 
składniki do wrzenia. Po zagoto-
waniu garnek zdejmujemy z ognia i 
zostawiamy do ostygnięcia. Następ-
nie przez sitko przesiewamy kakao, 
proszek do pieczenia i mąkę, potem 
wsypujemy zmielone orzechy i poło-

wę porcji posiekanych orzechów (40 
g). Wszystko mieszamy. Ubijamy biał-
ka, a żółtka umieszczamy w naczyniu 
zawierającym suche składniki. Nie 
przestając miksować, rozpuszczony 
tłuszcz wlewamy do mąki. Do dobrze 
wyrobionej masy wlewamy wcześniej 
ubite białka. Całość mieszamy. Ciasto 
wkładamy do foremek i pieczemy w 
175 stopniach przez 30 minut. Jeśli 
po upływie pół godziny babeczki 
nie są dostatecznie upieczone, mo-
żemy piec je kilka minut dłużej. Po 
upieczeniu czekamy, aż babeczki 
staną się chłodne i wyjmujemy je 
z foremek. Muffinki zdobimy za 
pomocą roztopionej czekolady i 
reszty orzechów. 
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Nad zalewami miejskimi w Łęczycy odbyła się po raz pierwszy rodzinna impreza z elementami sportowej rywa-
lizacji i integracji. Teren nad wodą w końcu zamienił się w sympatyczne miejsce, gdzie można było wybrać się 
z najbliższymi. Pływanie kajakiem, malowane twarzy, wspólne grillowanie, oglądanie pokazu karate i słuchanie 
koncertu to piknikowe atrakcje. W trakcie imprezy prowadzono zbiórkę charytatywną dla Ani Płoszyńskiej spod 
Uniejowa, która doznała urazu kręgosłupa podczas treningu karate. Łęczycanie zebrali kwotę 2.670,00 zł. 

Fot.: UM Łęczyca

i rodzinny piknik kajakowy
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ul. Starzyńskiego 32, tel. 42 716 53 99 
(koszt połączenia wg taryfy operatora)

ul. Starzyńskiego 32, tel. 42 716 53 99 
(koszt połączenia wg taryfy operatora)

ul. Starzyńskiego 32, tel. 42 716 53 99 
(koszt połączenia wg taryfy operatora)

ul. Starzyńskiego 32, tel. 42 716 53 99 
(koszt połączenia wg taryfy operatora)

dRamat pani wiesławy

Ozorków

reklama

5 lat po udarze Wie-
sława filipak wciąż 

nie doczekała się niezbędnego 
remontu łazienki. Dla samotnej 
lokatorki jednego z bloków na 
osiedlu „spokojnej starości” to 
prawdziwa udręka.

- Co mam zrobić, żeby odpowied-
nie instytucje zauważyły moje nie-
szczęście? – pyta ze łzami w oczach 
pani Wiesława.

Ozorkowianka stara się o remont 
w ramach dofinansowania likwidacji 
barier architektonicznych. Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie w Zgie-
rzu jednak już kilka razy odmówiło 
wsparcia. Co dziwne, tłumaczenie 

instytucji jest bardzo zaskakujące 
i niezrozumiałe. W uzasadnieniu 
odmowy czytamy: „w pierwszej ko-
lejności rozpatrywane będą wnioski 
osób poruszających się na wózku”...

- Nie rozumiem tego. Czy urzęd-
nicy mają mnie za głupią. Poruszam 
się na wózku, jestem osobą niepeł-
nosprawną, ale na szczęście jeszcze 
trzeźwo myślącą – mówi W. Filipiak. 
- Nie stać mnie na sfinansowanie re-
montu łazienki. Gdyby było inaczej, 
to już dawno dałabym sobie spokój z 
pisaniem w tej sprawie do rozmaitych 
urzędów.

Ozorkowianka stara się przede 
wszystkim o poszerzenie wjazdu do 
łazienki.

- Nie przejadę wózkiem. Aż wstyd 
o tym mówić, ale moja kuzynka 
musi przychodzić do mnie kilka razy 
dziennie i wymieniać mi pielucho-
majtki. Naprawdę to straszne w jakim 
położeniu się znalazłam. Przykro mi, 
że inni muszą koło mnie wykonywać 
takie czynności.

Pani Wiesława twierdzi, że na re-
mont potrzeba ok. 4 tysięcy zł.

- Oprócz poszerzenia wjazdu, 
trzeba by również zainstalować spe-
cjalne uchwyty przy wannie i muszli 
klozetowej. Po prostu dostosować 
łazienkę pod potrzeby osoby niepeł-
nosprawnej – słyszymy.

Dlaczego PCPR odmawia pomocy?
- Nie potrafię wytłumaczyć, dla-

czego pismo o takiej treści zostało 
przesłane pani Filipiak. Wkrótce 

prześlemy kolejne pismo w którym 
konkretnie wytłumaczymy, że od-
mowa remontu łazienki związana 
jest z brakiem środków finansowych. 
W tym roku takie prace na pewno 
nie zostaną wykonane. Jak będzie w 
przyszłym roku, trudno powiedzieć 
– informuje Maria Miśkiewicz, 
dyrektor PCPR w Zgierzu. – Zapew-
niam, że przyjrzę się sprawie pani 
Filipak i dołożę wszelkich starań, 
aby pomóc jeśli tylko będą takie 
możliwości. 

tekst i fot. (stop)

Czy nie można spraw-
niej sprzątać odpa-

dów, szczególnie tych w centrum 
miasta? – pytają mieszkańcy.
Wprawdzie pracownicy OPK twier-
dzą, że robią wszystko co w ich 

mocy, to jednak w wielu miejscach 
worki z nieczystościami leżą sta-
nowczo zbyt długo. Taki widok 
jest rażący głównie przy głównych 
ulicach.

(stop)

na wózku prosi o remont

Pani Wiesława porusza się 
na wózku. Czeka na pomoc w 
remoncie łazienki.

ŚcieKi zanieczySzczają RzeKę
Ozorków

Ozorków

to problem, który 
trwa od lat. z jednej 

z kamienic przy ul. Wyszyńskie-
go nieczystości odprowadzane 
są wprost do Bzury – wypływają 
przy mostku, naprzeciwko miej-
skiego targowiska. Burmistrz 
Jacek socha, zapewnia, że już 
wkrótce problem ścieków ma 
zostać rozwiązany.

- Prowadzimy rozmowy z wła-

ścicielem części tego budynku, bo-
wiem nie jest on w całości komunal-
ny. Już dużo wcześniej przeprowa-
dzilibyśmy inwestycję polegającą na 
podłączeniu kamienicy do miejskiej 
kanalizacji, gdyby nie problemy 
związane z podziałem własności 
tej nieruchomości. Nie możemy 
bowiem samodzielnie decydować 
o takich sprawach.

(stop)

Śmieci aż Kłują w oczy
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Data: 11.09.2015 r. godz. 18.00 

Miejski Ośrodek Kultury  w Ozorkowie 

ul. Wyszyńskiego 43a 
 

 

 

z chwilą usunięcia 
z ul. Maszkowskiej 

znaków zakazu wjazdu, zaczęły 
się problemy. Lokatorzy kamie-
nicy usytuowanej między Masz-
kowską a Średnią skarżą się na 
sąsiadujące biuro rachunkowe. 
kością niezgody są samochody 
pracowników biura zaparkowa-
ne pod oknami mieszkalnego 
budynku.

- Dlaczego parkują przy naszej 
kamienicy a nie na swoim parkingu 
firmowym? - pytają lokatorzy. - Kie-
dyś, jak stały znaki zakazu, był tu 
chociaż spokój. Wiele razy zwra-
caliśmy uwagę pracownikom, ale 
bezskutecznie. Tak na dobrą sprawę, 
to nie wiemy dlaczego znaki zostały 
z tego miejsca usunięte. Komu one 
przeszkadzały? Wychodzi na to, że 

biuro rachunkowe załatwiło sobie 
dodatkowy parking.

Zaglądamy na parking biura 
rachunkowego. O dziwo jest pusty.

- To prawda, że niektórzy nasi 
pracownicy parkują auta przy 
pobliskiej kamienicy – przyznaje 
Arkadiusz Olczyk, współwłaści-
ciel firmy. - Nasz parking jest przede 
wszystkim przeznaczony dla klien-
tów. Niestety, nie jest zbyt duży. Ma 
tylko 5 stanowisk. Brakuje miejsca. 
Nie wiem, dlaczego lokatorzy się 
denerwują. Nie ma tam przecież 
znaków zakazujących wjazdu czy 
też parkowania. Muszę dodać, że 
nasza firma nie ma nic wspólnego 
z tym, że znaki z ul. Maszkowskiej 
zostały zdjęte.

(stop)

Dosyć tego! - mówi 
zdenerwowana Bo-

żena felczak, która poskarżyła 
się na kierowcę tira stawiającego 
ciężarówkę tuż przy posesjach.

- Tak ogromny pojazd niszczy 
chodnik. Płyty są popękane 
i powykrzywiane. Kierowca 
upodobał sobie to miejsce, a 
wcale tu nie mieszka. Wiele razy 
widziałam, jak idzie do bloków 
przy al. Unii Europejskiej – 
mówi pani Bożena.

Po kolejnym spotkaniu kierowcy 
tira z właścicielką posesji na Ada-
mówku doszło do ostrej wymiany 
zdań.

- I znowu pan tu przyjechał?! 

Proszę parkować gdzie indziej. Jak 
tak można – mówiła zdenerwowa-
na B. Felczak.

- Czy widzi tu pani jakieś znaki 
zakazu? – odparł kierowca. - Jak 
pojawią się odpowiednie 
znaki, to nie będę tu par-
kował.

Bożena Felczak zasta-
nawia się, czy nie zgłosić 
sprawy urzędowi miasta.

- Może burmistrz za-
interesuje się tym proble-
mem, bo też mieszka na 
Adamówku. Wiem, że po-
stawienie znaków wcale 
nie jest taką prostą sprawą. 
Trzeba porozmawiać z po-

licją. Jeśli jednak zachowanie kie-
rowcy tira nie zmieni się, to trzeba 
będzie załatwić zakaz postoju w 
tym miejscu – słyszymy.

(stop)

z tadeusza ryb-
czyńskiego jest nie-

zły kawalarz. klientom, którzy 
przynoszą buty do naprawy, 
opowiada dowcipy. Na-
wet ściany w swoim 
zakładzie ozdobił 
humorystycz-
nymi obrazka-
mi i senten-
cjami.
- Śmiech to 
zdrowie. Cza-
sy nie należą 
do łatw ych, 
więc staram się 
uprzyjemnić życie 
moim klientom – 
słyszymy.
Pan Tadeusz ma powód do 
zadowolenia. Po zastoju spo-
wodowanym wakacjami, znów 

mieszkańcy zaczęli przychodzić z 
butami do naprawy.
- Przed jesienią i zimą zawsze jest 
więcej klientów. Choć to i tak nie 

jest to co kiedyś. Teraz co-
raz więcej osób kupuje 

tanie obuwie, któ-
re nie opłaca się 
później przyno-
sić do naprawy.
T. Rybczyński 
prowadzi biz-
nes razem ze 
swoją małżon-

ką.
- Wiesia też jest 

szewcem i to cał-
kiem niezłym. Pasu-

jemy do siebie jak buty 
z jednej pary – mówi z uśmie-

chem pan Tadeusz.
(stop)

nerwy na adamówku

Emocjonalna rozmowa z kierowcą tiraPani Bożena pokazuje 
zniszczony chodnik

lokatorzy denerwują się na sąsiadów

Na parkingu przy kamienicy 
parkują m.in. pracownicy 
pobliskiej firmy

Parking biurowy, gdy 
odwiedziliśmy firmę, był pusty

Szewc sypie kawałami
Ozorków
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materiał sponsorowany

76 rocznicy Bitwy w Or³ej

Starosta Zgierski,
Wójt Gminy Parzêczew

oraz
Sekcja Kolarska “Szwadron” przy Oddziale PTTK w Ozorkowie

serdecznie zapraszaj¹ na obchody

Uroczystoœæ odbêdzie siê dnia

12 wrzeœnia 2015 roku o godz. 15.00

w miejscowoœci Or³a , gm. Parzêczew

W sobotę w murach parzęczewskiego kościoła  
pw. WNMP zagościła kapela hanki Wójciak. 
„Poważna, dramatyczna propozycja tekstowo
-muzyczna, oparta w uczciwy sposób na góral-
szczyźnie, ale zupełnie inaczej, alternatywnie 
do tatrzańskiej cepelii w sosie tatro-polo – oce-
nił Muniek staszczyk. – Materiał wybuchowy, 
pełen kipiącej emocji. 

Zostawia łzy i ciarki na plecach”. Niecodzienne 
wydarzenie miało wstęp do przygotowań obcho-
dów 600-lecia istnienia Parzęczewa, które odbędą 
się w 2021 r. To wiele wyjaśnia, parzęczewska 
publika była pod ogromnym wrażeniem. Nie 
obyło się bez bisów i dodatkowych przyśpiewek 

przed murami świątyni. Wokalistka otrzymała 
wiele podziękowań, a w zamian rozdała autografy. 
Podczas tego dnia towarzyszyły nam doznania 
duchowe dzięki Kapeli Hanki Wójciak ale to nie 
wszystko.

Dodatkowo przed koncertem Forum Inicja-
tyw Twórczych, Fundacja Rozwoju „PRYM” 
oraz Koła Gospodyń Wiejskich ze Śniatowej, 
Chrząstowa Wielkiego, Tkaczewskiej Góry oraz 
Trojan przygotowały wspaniałe stanowiska 
ze smakołykami oraz ręcznie wykonanymi 
pracami. 

Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie. Był 
to znakomity dzień.

kapela Hanki wójciak 
w Parzęczewie

andrzej Cz. (nazwisko do wia-
domości red.) skierował sprawę 
do sądu przeciwko aresztowi 
śledczemu w Łodzi. Uważa, że 
warunki w jakich przebywał były 
katastrofalne. skarży się również 
na złe jedzenie. Podobnych spraw 
przybywa.

- Znam swoje prawa i wiem jak 
byłem traktowany. Siedziało nas 
trzech w jednej ciasnej celi cztery 
metry na cztery. Dostawaliśmy 
spleśniały chleb. Porcje żywnościo-
we były bardzo małe – słyszymy od 
mieszkańca Parzęczewa, który po 
powrocie z odsiadki zamieszkał w 
swoim rodzinnym domu na obrze-
żach miejscowości.

Dom byłego więźnia nie prezentuje 
się dobrze. Ktoś mógłby nawet po-
wiedzieć, że to ruina. Brakuje okien, 
popękana elewacja. W pokoju, do któ-

rego zostaliśmy zaproszeni, straszny 
bałagan. Czy te warunki są lepsze od 
tych w areszcie? - zapytaliśmy.

- Może i nie są – odpowiada pan 
Andrzej. - Ale tu jest wolność i to 
jest najważniejsze. Dom faktycznie 

popadł w ruinę. Zmarli moi rodzi-
ce, nie miał kto robić niezbędnych 
remontów.

Andrzej Cz. stara się o wsparcie 
ośrodka pomocy społecznej. Nie ma 
za co żyć.

- Wiadomo, że były więzień łatwo 
roboty nie znajdzie. Staram się ja-
koś ułożyć sobie to życie. Ale łatka 
złodzieja i rozrabiaki już została 
mi przypięta. Zobaczymy. Mam 
dorosłe dzieci: córkę i syna. Na 
razie nie kontaktuję się z nimi. Mu-
szę najpierw uporać się ze swoimi 
problemami. Przyznaję, że ostatnio 
nadużywam alkoholu. Chcę z tym 
skończyć.

Mieszkańcy Parzęczewa różnie 
patrzą na powrót byłego skazanego. 
Niektórzy mówią o tolerancji i daniu 
drugiej szansy, inni obawiają się o 
swoje dobra i bezpieczeństwo.

(stop)

Po ponad trzech miesiącach zakoń-
czyły się prace związane z przebu-
dową ulic: konstytucji 3-go Maja, 
armii krajowej, ronda Pułaskiego, 
chodników przy Mielczarskiego i 
1,5 kilometrowego odcinka drogi 
w gminie Parzęczew. inwestycja 
realizowana była wspólnie przez 
miasto i powiat, a 50 % środków 
na jej wykonanie pochodziło z 
budżetu państwa. 
Z udziałem burmistrza Jacka Sochy, 
starosty Bogdana Jaroty, wójta Pa-
rzęczewa Ryszarda Nowakowskiego 

i przedstawiciela wykonawcy robót, 
oficjalnie zakończono inwesty-
cję, jednak nie oznacza to końca 
współpracy Ozorkowa i powiatu 
zgierskiego w zakresie wspólnych 
przedsięwzięć dotyczących remon-
tów dróg w mieście. Jeszcze w tym 
roku zostanie przebudowana ul. 
Średnia na odcinku od ul. Partyzan-
tów do ul. Maszkowskiej – remont 
zostanie sfinansowany w połowie z 
budżetu miasta i w połowie z budże-
tu starostwa. 

UM

Koniec Remontu z udziałem władz wrócił do Parzęczewa. skarży więzienie

W takich warunkach 
mieszka pan Andrzej

reklama
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OGŁOSZENIA DROBNE

ogłoszenia

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 024 721-32-78 

Mechanik maszyn 
przetwórczych – elektronik
Wykształcenie zawodowe 
mechanika lub elektronika, 
umiejętności techniczne, 
uprawnienia elektryczne do 15 
KV, mile widziane doświadczenie 
zawodowe.
FROZEN FOODS Sp. z o.o.
ul. Lawinowa 64
92-010 Łódź
Miejsce pracy: Grabów, ul. 
Reymonta 7a
tel. 603 077 769

Dziurkarko-guzikarka
Wykształcenie podstawowe, 
obsługa dziurkarko-guzikarki
PPHU „ELIZABETH”
ul. M. Konopnickiej 2a
99-100 Łęczyca
tel. 500 106 370

Pakowacz
Wykształcenie zawodowe, 
aktualna książeczka sanepidu, 
zdolności manualne.
WorkExpress Sp. z o.o.
ul. Murckowska 14
40-265 Katowice
tel. 519 321 605
Miejsce pracy: STRYKÓW/
SMOLICE

kierowca autobusu
Prawo jazdy kat. D, kurs na 
przewóz osób.
TWÓJ EXPRESS Usługi 
Transportowe
Tomasz Staniszewski
ul. Zachodnia 2
99-100 Łęczyca
tel. 606 112 649

Doradca finansowy
Chęć do pracy.
PROFI CREDIT POLSKA S.A.
ul. Browarna 2
43-300 Bielsko Biała
tel. 728 302 891
e-mail: ewelina.zmuda@
proficredit.pl
Miejsce pracy: Łęczyca i powiat 
łęczycki

Pracownik linii montażowej
Wykształcenie podstawowe, 
mile widziane doświadczenie na 
produkcji.
FLEXIDEA Sp. z o.o.
ul. Wólczańska 732 lok. 1/1a
90-515 Łódź
tel. 667 878 789

Pracownik linii produkcyjnej
Chęć do pracy.
S&S Business Consulting
ul. Przedrynek 8
99-100 Łęczyca
tel. 24 362 70 22
Miejsce pracy: Ozorków
e-mail: kontakt@towork.pl 

Obsługa maszyny
Chęć do pracy.
S&S Business Consulting
ul. Przedrynek 8
99-100 Łęczyca
tel. 24 362 70 22
Miejsce pracy: Ozorków
e-mail: kontakt@towork.pl 

Magazynier + operator wózka
Obsługa wózka + instalacja gazowa, 
obsługa komputera i skanera.
S&S Business Consulting
ul. Przedrynek 8
99-100 Łęczyca
tel. 24 362 70 22
Miejsce pracy: Ozorków
e-mail: kontakt@towork.pl 

Magazynier
Wykształcenie zasadnicze 
zawodowe lub podstawowe, prawo 
jazdy kat. B.
GALENT PIOTR
Gozdków 26
99-335 Witonia
tel. 609 592 185

tynkarz maszynowy
Umiejętność tynkowania 
maszynowego
„POL-TYNK” Paweł Wójcik
ul. Belwederska 81/75
99-100 Łęczyca
tel. 508 783 864

kontroler jakości
Umiejętność szycia.
PPHU „ELIZABETH”
ul. M. Konopnickiej 2
99-100 Łęczyca
tel. 500 106 370

sprzedawca
Wykształcenie średnie, prawo jazdy 
kat. B.
MEBLE SIADACZKA 
Czesław Siadaczka
Al. Jana Pawła II 7
99-100 Łęczyca
tel. 24 721 63 84

specjalista ds. techniczno-
inwestycyjnych
Wykształcenie średnie lub wyższe 
techniczne, kosztorysowanie, 
znajomość przebiegu procesu 
budowlanego, uprawnienia 
budowlane: konstrukcyjno-
budowlane, doświadczenie 
zawodowe min. 5 lat.
Spółdzielnia Mieszkaniowa 
„Łęczycanka”
ul. M. Konopnickiej 11a
99-100 Łęczyca
tel. 24 721 94 30

Operator koparki
Uprawnienia na koparkę łyżka 0,8
G.P. KASZTELAN Sp. z o.o.
Łubno 63B
99-107 Daszyna
tel. 601 235 171

inżynier rolnictwa
Wykształcenie wyższe lub 
średnie rolnicze lub osoba po 
ukończonym stażu w AR i MR, 
ODR lub ukończone technikum w 
Powierciu 
G.P. KASZTELAN Sp. z o.o.
Łubno 63B
99-107 Daszyna
tel. 601 235 171

spawacz
Czytanie dokumentacji 
technicznej, znajomość procesu 
produkcyjnego, spawanie 
metodą 135, 111, 141, spawanie 
spoin (pachwinowe, doczołowe), 
minimum 2 lata doświadczenia na 
podobnym stanowisku.
ŁZG Łęczyca S.A.
ul. Kopalniana 9
99-100 Łęczyca
tel. 24 721 34 41 w. 342

Ślusarz
Wykształcenie zasadnicze 
zawodowe lub średnie zawodowe, 
czytanie dokumentacji technicznej, 
min 2 lata doświadczenia na 
podobnym stanowisku.
ŁZG Łęczyca S.A.
ul. Kopalniana 9
99-100 Łęczyca
tel. 24 721 34 41 w. 342

kierowca
Prawo jazdy kat. B i C+E, 
orzeczenie lekarskie 
psychologiczne, kurs na przewóz 
rzeczy.
PHU MC-TRANS
ul. Jęczmienna 16 lok.24
95-054 Ksawerów
tel. 601 361 482
Miejsce pracy: Kopalnia Skrzynki

Operator maszyn
Wykształcenie podstawowe, 
książeczka sanepid
Job Impulse Polska Sp. z o.o.
ul. Ptasia 10
60-319 Poznań
tel. 505 195 872
e-mail: astasinowska@job-
impulse.pl 
Miejsce pracy: Aleksandria – 
Ozorków

Operator wózków 
widłowych
Wykształcenie podstawowe, 
książeczka sanepid, uprawnienie 
na wózki widłowe UDT, 
doświadczenie w pracy na 
wózkach widłowych.
Job Impulse Polska Sp. z o.o.
ul. Ptasia 10
60-319 Poznań
tel. 505 195 872
e-mail: astasinowska@job-
impulse.pl
Miejsce pracy: Aleksandria – 
Ozorków

spawacz MaG
Umiejętność czytania dokumentacji 
technicznej,  uprawnienia 
spawalnicze metodą 135 lub 
136, min. 1 rok doświadczenia w 
zawodzie.
Adecco Poland Sp. z o.o.
ul. Wólczańska 128 m. 134
90-527 Łódź
tel. 609 083 000
e-mail: dorota.kalwas@adecco.com 
Miejsce pracy: Łęczyca

Ślusarz
Wykształcenie zasadnicze 
zawodowe mechanik lub ślusarz, 
umiejętność obsługi tokarek, 
frezarek – mile widziane tokarz, 
doświadczenie zawodowe jako 
ślusarz , monter ok. 1-2 lata.
Adecco Poland Sp. z o.o.
ul. Wólczańska 128 m. 134
90-527 Łódź
tel. 609 083 000
e-mail: dorota.kalwas@adecco.com 
Miejsce pracy: Łęczyca

Pracownik fizyczny
Wykształcenie podstawowe, mile 
widziane prawo jazdy kat. B.
WA TRANS
Wiesław Wacławski
ul. Kutnowska 82
99-120 Piątek
tel. 601 075 778

Pakowacz
Wykształcenie podstawowe, 
umiejętności manualne.
„Progres Sp. z o.o.” Sp. K.
ul. Grunwaldzka 411
80-309 Gdańsk
tel. 603 625 532
Miejsce pracy: Łódź, ul. Nowy 
Józefów

Wózkowy
Uprawnienia do obsługi wózków 
widłowych.
FROZEN FOODS Sp. z o.o.
ul. Lawinowa 64
92-010 Łódź

Miejsce pracy: Grabów, ul. 
Reymonta 7a
tel. 603 077 769

specjalista ds. technicznych
Wykształcenie wyższe techniczne 
lub w trakcie studiów, znajomość 
obsługi programów typu CAD 
i CAM, znajomość rysunku 
technicznego, znajomość języka 
angielskiego, samodzielność, 
kreatywność i inicjatywa w działaniu.
Schraner Polska Sp. z o.o.
ul. Lotnicza 21G
99-100 Łęczyca
tel. 24 721 02 27

sprzedawca
Wykształcenie zasadnicze 
zawodowe w zawodzie sprzedawca, 
umiejętność obsługi kasy fiskalnej. 
doświadczenie w branży mięsnej  
Rzeźnictwo-Wędliniarstwo  
Franciszek Niciak
Leźnica Mała 54A
99-100 Łęczyca
tel. 24 721 18 66
Miejsce pracy: Łęczyca, Leźnica 
Mała

sortowaczka na linii 
sortowniczej
Chęć do pracy, umiejętność pracy 
na linii sortowniczej – mile widziana.
MG recykling s.c.
Grzegorz Wąchocki, Marcin 
Wyderka
ul. Kasprowicza 88 m. 60
01-949 Warszawa
Miejsce pracy: Grabów, ul. 
Ogrodowa 56

sprzedawca – kelner 
Wykształcenie średnie, lub 
zawodowe lub podstawowe, 
obsługa komputera, zasady 
kelnerstwa mile widziane.
ZAJAZD AMBROZJA
Daszyna 29
99-107 Daszyna
tel. 607 944 072

1zŁ za 1kG aUtOskUP 
Wszystkie, teL. 888 460 461
OZORKÓW -28,5 m². IV p. własność 
notarialna, w bloku – sprzedam. Tel.: 

798-223-160. 7.00-9.00 i po 19.00

Sprzedam działkę budowlaną 
2200 m² tanio – prąd, blisko 

wodociąg, ok/ Ozorkowa. Tel.:  
511-509-716

KAFLE 19,3x13,3cm. Sprzedam, 1 zł/
szt. Tel.: 500-336-322

Słupki – rura 2,5mb x 45mm. Sprze-
dam, 1,50 zł/kg. Tel.: 500-336-322

Pompa wodna głębinowa 50 l. Tel.: 
511-997-458

Sprzedam słupki metalowe do 
ogrodzenia. Tel.: 511-997-458

Sprzedam sprężarkę. Tel.: 511-997-
458

Sprzedam szynę budowlaną. Tel.: 
511-997-458

Sprzedam doniczki plastikowe 
używane okrągłe i kwadratowe; 
większą ilość – wysokość 13 cm. 
Tel.: 601-513-450

ogłoszenie

„sPOŁeM” POWszeChNa sPóŁDzieLNia sPOżyWCóW 
„MazUr” W ŁęCzyCy WyDzierżaWi PLaC 

Wraz z kONteNereM Przy UL. tUMskieJ 1 
Oraz POMieszCzeNia Na Piętrze 

O POWierzChNi 91,4 M² W BUDyNkU 
Przy UL. kaLiskieJ 3

iNfOrMaCJi UDzieLa zarząD sPóŁDzieLNi
Nr teL.: 24 721 24 82 LUB 506 856 382
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reklama
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ogłoszenie

zarząd Młodzieżowego 
klubu Lekkiej atletyki  

w Łęczycy serdecznie zaprasza

członków oraz  sympatyków lekkiej atletyki na

N a D z W y C z a J N e
WaLNe  zeBraNie  

sPraWOzDaWCzO – WyBOrCze
 

zebranie odbędzie się 
18 września 2015 r. (piątek) 

o godz. 17.00 – I termin 
o godz. 17.30 – II terminw klasie 

numer 18 Gimnazjum 
w Łęczycy, ul. Szkolna 4. 

(wejście od strony „Starej” 
Sali Gimnastycznej) 

zarząd M.k.L.a. w Łęczycy

Już po raz trzeci, na akwenie 
OW “Malinka”, odbyły się regaty 
jachtów klasy Optimist. Jest to 
najmniejsza, znormalizowana 
klasa jachtów sportowych, na 
których to odbywają się Mistrzo-
stwa Polski, europy i Świata. 

Rywalizacja odbyła się w kat, dziew-
cząt jak i chłopców. Łącznie wystarto-
wało ponad 30 uczestników, w tym 

po raz pierwszy zawodnicy Klubu 
Sportów Wodnych KS Ruda.Dla trzech 
najlepszych zawodników przewidzia-
ne były puchary, a każdy uczestnik 
otrzymał pamiątkowy dyplom. Cała 
impreza odbyła się przy dość sła-
bych warunkach wiatrowych, ale w 
pięknym słońcu co sprzyjało kibicom 
zgromadzonym na brzegu. 

Info: MOSiR Zgierz 

zawody żeglaRSKie
1 września 2015 w siedzibie ŁZPN, 
odbyło się losowanie par w Pucha-
rze Polski na szczeblu wojewódz-
twa Łódzkiego.
Górnik Łęczyca, który wyelimino-
wał w poprzedniej rundzie TMRF 
Widzew tym razem wylosował 
“wolny los” oznacza to, że nasza 
drużyna awansowała do kolejnej 
rundy bez konieczności wycho-
dzenia na boisko. Drugą ekipą z 
wolnym losem jest KS Sand-Bus 
II Kutno.
Oto pozostałe pary II rundy, mecze 
odbędą się 9 września o godzinie 
17
Sokół II Aleksandrów - Stal Głowno
Włókniarz Konstantynów - PTC 
Pabianice

GórNik
 W kOLeJNeJ rUNDzie 
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walka robotówdo więzienia za zestrzelenie drona? najstarszy nauczyciel w polsce

Jednemu z mieszkańców Kentucky grozi więzienie za 
zestrzelenie drona, który pojawił się nad jego domem 
i filmował mieszkańców. Zdarzenie miało miejsce, gdy 
47-letni William Herbert Meredith zauważył drona z 
przyczepioną kamerą, który zawisł nad jego domem i 
najwyraźniej filmował przebywające w ogrodzie dzieci. 
Mężczyzna wziął strzelbę i trzema strzałami strącił pojazd. 
- Dron wisiał dokładnie nad moim ogrodem. Strzeliłem w 
niebo. Nie strzelałem w poprzek drogi czy nad płotami 
sąsiadów, strzelałem w powietrze. Po tym ruszyło na 
mnie czterech mężczyzn, ale gdy zobaczyli że jestem 
uzbrojony, zmienili zdanie. Zapytali mnie “to ty jesteś 
tym, który zestrzelił naszego drona?”. Odpowiedziałem 
“Tak”. Miałem przy sobie strzelbę i gdy ruszyli na mnie 
powiedziałem, że jeśli wejdą na mój teren to będziemy 
mieli kolejną strzelaninę – relacjonuje mężczyzna. Po 
jakimś czasie zjawiła się policja i ku zdumieniu strzelca, 
oddała resztki drona właścicielowi. Policjanci nie obejrzeli 
nawet wykonanych nagrań. Zatrzymali za to Mereditha, 
który spędził pięć godzin w areszcie. Mężczyzna wyszedł 
za kaucją jednak grozi mu kilkuletnie więzienie. 

Z radością informujemy, że wyłoniono właśnie nową 
rekordzistkę w kategorii „najstarszy nauczyciel świata„. 
Została nią, w wieku 94 lat i 212 dni, pani Krystyna 
Wisłowska, prowadząca zajęcia z języka francuskiego 
na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Wro-
cławskim. Pani Krystyna posiada mocny charakter, który nie 
znosi próżni. Spowodowało to, że w wieku 80 lat zaczęła 
uczęszczać na Uniwersytet Trzeciego Wieku we Wrocławiu, 
gdzie zaproponowała poprowadzenie zajęć z języka fran-
cuskiego, którego nauczyła się w prywatnej szkole zakonu 
Sióstr Notre Dame i utrwaliła oprowadzając wycieczki fran-
cuskojęzyczne po Wrocławiu. Pomimo skończonych 94 lat 
wciąż prowadzi zajęcia. Nauczycielka, pomimo niewielkiej 
emerytury daje sobie radę. Życie nauczyło ją oszczędno-
ści, czyli szanowania i czasu, i pieniędzy. Wiążąc koniec 
z końcem, spokojnie przygotowuje się do kolejnej lekcji 
francuskiego i zupełnie niepotrzebnie zastanawia się, jak 
długo jeszcze da radę.

Gdy pod koniec 
czerwca amerykań-
ska firma MegaBots 
zaproponowała ja-
pońskiej Suidoba-
shi Heavy Industry 
zorganizowanie 
starcia robotów, 
otrzymała niespo-
dziewaną odpo-
wiedź. Japończycy 
zaproponowali bo-
wiem... walkę wręcz. 
Teraz amerykanie 
zbierają pieniądze na udoskonalenie swojego robota. 
Ich maszyna potrafi bowiem strzelać kulkami z farbą i tak 
pierwotnie wyobrażali sobie stracie. Teraz muszą ją prze-
robić na robota zadającego ciosy. Urządzenie potrzebuje 
lepszego systemu napędowego, który pozwoli mu się 
poruszać szybciej oraz lepszej osłony chroniącej przed 
ciosami przeciwnika. Amerykanie już poprosili o pomoc 
osoby zajmujące się robotami w firmach pracujących na 
rzecz obronności oraz eksperta z NASA, który pracował 
nad robotami przebywającymi obecnie na Marsie. Ja-
pończycy, którzy rzucili wyzwanie do walki mogą mieć 
nie lada problem. Amerykański robot ma być pięć razy 
szybszy, doskonale uzbrojony, opancerzony i praktycznie 
niezniszczalny.

Wizjoner

Wrzuć monetę, to jeszcze zaczekam

On pamięta zabawę w pomidora

Większy 
zjada 
mniejszego

Relaks 
przed 
obiadem


