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Z sąsiadami spokoju 
nie ma – mówi pan 
Dariusz 
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maczetę w desperacji 

Okupowana 
Łęczyca

to nieprawdopodobne co dzieje się  

w naszym regionie. wzajemne spory  

i pretensje bardzo często prowadzą do 

dramatu. mieszkańcy chwytają za noże, 

siekiery a nawet maczety. - pomóżcie nam. 

tak dalej nie da się żyć – usłyszeliśmy w 

redakcyjnej słuchawce. 
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Długo odkładany re-
mont stacji benzyno-

wej przy ul. Dworcowej w końcu 
się rozpoczął. 

Koncern po dość długiej prze-
rwie zdecydował się na powrót do 
Łęczycy. Jak informuje biuro praso-
we, obiekt będzie funkcjonował w 
standardzie premium pod marką 
Orlen i oferować będzie paliwa 
typu ON, ON Verva, Pb95 oraz LPG. 
Ponadto, na wyposażeniu obiektu 
znajdzie się odkurzacz, kompre-
sor  a w pawilonie stacji łazienka 
z dodatkowymi udogodnieniami 
dla osób niepełnosprawnych oraz 
przewijakiem dla kierowców po-

dróżujących z dziećmi. Klienci stacji 
będą również mogli skorzystać z 
programu lojalnościowego Vitay 
oraz oferty sklepowej i gastrono-
micznej Stop Cafe, na którą złoży 
się kawa certyfikowana znakiem 
FairTrade, ciastka i hot- dogi. Stacja 
paliw czynna będzie codziennie w 
godzinach 6.00- 22.00 

Z budowy stacji nie cieszą się 
na pewno osoby, które przy ul. 
Dworcowej parkowały swoje samo-
chody, przeważnie zmotoryzowani 
uczniowie pobliskiej szkoły. Uwagi 
mogą mieć też mieszkańcy zlokali-
zowanego najbliżej bloku.

(ms)

Ruszyła budowa stacji
Łęczyca

Łęczyca

Łęczyca

mieszkania, sklepy a może cen-
trum handlowe? mieszkańcy 
coraz częściej zastanawiają się, 
jakie będzie przeznaczenie bu-
dynku przy ul. Belwederskiej. 
przedsiębiorcy boją się kolejnej 
konkurencji, łęczycanie z cieka-
wością czekają na zapełnione 
witryny. 

Właścicielem terenu i wzno-
szonego przy ul. Belwederskiej 
budynku jest Maciej Pol, znany 
iluzjonista spod Łęczycy. Za-
pytaliśmy o plany związane z 
inwestycją.

- Póki co, nie mogę wiele powie-
dzieć, bo jestem związany tajemni-
cą z firmą, która chce wynająć po-
mieszczenia. Zapewniam jednak, 
że będzie to bardzo ciekawa pro-
pozycja dla mieszkańców Łęczycy, 

po ubiegłorocznej ła-
godnej zimie zapasy 

piasku, które zostały w dyspo-
zycji Zieleni miejskiej mają wy-
starczyć na zbliżający się sezon. 
miasto jeszcze nie do końca 
jednak przygotowało się do 
zimy, maszyny dopiero przecho-
dzą niezbędne przeglądy. jak 
pokazuje przykład z minionego 
poniedziałku, kiedy to pogoda 
nagle się pogorszyła, trudno 
przewidzieć, kiedy trzeba będzie 
zająć się odśnieżaniem. 

- Z ubiegłego sezonu zimowego 
(2014/2015) pozostało jeszcze do 
wykorzystania łącznie 200 ton 
soli i piachu. Dlatego też Zieleń 
Miejska w Łęczycy nie planuje 
obecnie zakupu tych materiałów. 
Do akcji zimowej na terenie mia-
sta jesteśmy w stanie skierować 
3 ciągniki, 3 pługi, 2 rozsiewacze 
oraz 2 wirnikowe odśnieżarki spa-
linowe, które są na wyposażeniu 
Zieleni Miejskiej. Posiadane przez 
jednostkę maszyny do zimowego 
utrzymania są obecnie w trakcie 

przedsezonowego przeglądu – 
informuje Jakub Pietkiewicz, do-
radca burmistrza ds. komunikacji 
społecznej. - W okresie jesienno 
- zimowym monitorowana jest na 
bieżąco wysokość temperatury, 
wielkość opadów czy ewentual-
nie pokrywy śnieżnej. W przy-
padkach zagrożeń powstałych 
wskutek dużych opadów śniegu 
lub wystąpienia ryzyka gołoledzi, 
prowadzona jest kontrola zimo-
wego utrzymania dróg i chodni-
ków, placów i parkingów i 
podejmowana decyzja 
o ewentualnym uży-
ciu sił i materiałów. 
Podobnie jak w la-
tach ubiegłych od 
listopada pracownicy 
jednostki będą pełnić 
dyżury na wypadek wy-
stąpienia opadów śniegu i mro-

zów, by w możliwie najszybszy 
sposób zapewnić przejezdność 
i przywracać przyczepność na 
nawierzchni dróg i chodników na 
terenie miasta Łęczyca.

Jeśli i tej zimy śniegu i dużego 
mrozu nie będzie, nikt raczej na-
rzekać nie będzie. A jeśli piasek 
i sól zostałyby na jeszcze kolejny 
sezon, to chyba byłby rzadko spo-
tykany rekord i niemałe oszczęd-
ności. 

(ms)

wicemarszałek województwa łódz-
kiego paweł Bejda, burmistrz Łę-
czycy, starosta powiatowy oraz 
wójtowie gmin spotkali się w sprawie 
budowy obwodnicy miasta. spotka-
nie było odpowiedzią na wspólne 
pismo samorządowców, w którym 
włodarze apelowali o utworzenie 
obwodnicy (o sprawie pisaliśmy w 
poprzednim numerze Reportera). 

Wstępna lokalizacja przyszłej ob-
wodnicy przebiegałaby z zachodniej i 
południowej strony Łęczycy. Połączyła-
by w pierwszym etapie projektu drogi 
703 na obrzeżach Łęczycy w kierunku 

Poddębic z drogą krajową nr 91 przy 
wyjeździe z miasta w kierunku Łodzi.

Wicemarszałek Bejda zapowiedział 
włączenie przez urząd wojewódzki 
obwodnicy Łęczycy do Planu Roz-
budowy Infrastruktury Drogowej na 
terenie województwa łódzkiego po 
przedstawieniu dokładnej koncepcji 
lokalizacji drogi. Poinformował rów-
nież, że jeszcze w tym roku rozpocznie 
się remont zapadniętych studzienek 
kanalizacyjnych na ul. Kaliskiej. Na 
tę inwestycję mieszkańcy czekają już 
od dawna. 

(ms)

w ramach programu 
tenis 10 łęczyccy ucznio-

wie klas 1-3 szkół podstawowych 
będą uczyć się gry w tenisa. lekcje 
z rakietą mają być alternatywą dla 
zajęć wF -u.

Zajęcia nauki gry w tenisa mają być 
prowadzone w obydwu łęczyckich 
szkołach podstawowych SP 3 i SP 4. W 
weekend odbyło się szkolenie z tenisa 
dla nauczycieli wychowania fizyczne-
go. Po szkoleniu, wf-iści zaczną uczyć 
dzieci. Gdzie będą grać uczniowie? 
- Gdy tylko warunki atmosferyczne 
będą na to pozwalać to nauka tenisa 
będzie odbywać się na kortach. W 
okresie jesienno – zimowym i wcze-
sną wiosną zajęcia organizowane 
będą na salach gimnastycznych. 
Szkoły zostaną wyposażone w spe-

cjalny sprzęt umożliwiający grę w 
tenisa na salach gimnastycznych 
– wyjaśnia Jakub Pietkiewicz z 
łęczyckiego magistratu. - Dokładna 
ilość godzin zajęć nie jest określona 
w umowie, ani w programie tenis 
10, natomiast będzie wynikać z 
planu przyjętego przez poszczegól-
nych nauczycieli. Nauczyciele WF 
podejmować będą decyzje ile z czasu 
przeznaczonego do tej pory na zajęcia 
wychowania fizycznego poświecą na 
naukę gry w tenisa. Warto zauważyć, 
że zainteresowanie rodziców i dzieci 
programem i nauką tenisa w ramach 
zajęć WF jest duże, dzięki czemu w 
naszym mieście tenis ma szansę stać 
się sportem popularnym i uprawia-
nym masowo.

(ms)

Tenis w pOdsTawówkaCh

wizyta wicemarszałka w Łęczycy

Tajemnicza inwestycja magika

Co powstanie przy ul. Belwederskiej?

coś co na pewno się spodoba. O 
konkretach będę mógł mówić w 
kwietniu – usłyszeliśmy od ma-
gika. - Jedno jest pewne, żadne 
centrum handlowe w tym budyn-
ku się nie otwiera, nie będzie tam 
sklepów. Nie jest wykluczone, że 
piętro zostanie przeznaczone na 
lokale mieszkaniowe.

Jaką niespodziankę dla miesz-
kańców Łęczycy przygotował 
znany iluzjonista? Czy Maciej 
Pol, właściciel budynku wspólnie 
z najemcami zaczaruje ul. Belwe-
derską? 

(ms)Maciej Pol, póki co, nie chce zbyt wiele mówić o inwestycji

Na terenie bazy ZM nie ma dużych zapasów piasku

Miasto gotowe do zimy?

Sprzęt jest w trakcie 
przeglądu
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reklama

Nowe wzory
Ceny producenta

Kuchnie na każdy wymiar• 
 Galeria stołów i krzeseł•
 Narożniki•
 Kanapy i wypoczynki•
 Sypialnie i szafy•
 Meble systemowe•

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

Największy wybór mebli w regionie!

[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.

Łęczyca, al. Jana Pawła II 7

STUDIOKUCHENNEMEBLENA KAŻDYWYMIAR

889zł

499zł

NAJWIĘKSZY WYBÓR KANAP I NAROŻNIKÓW!

Łęczyca

Łęczyca - jestem zszokowana, 
że wczesnym rankiem, 

gdy jeszcze spaliśmy do drzwi 
mojego domu zapukało czterech 
rosłych policjantów – mówi te-
resa Budzińska. - już napisałam 
skargę do prokuratury okręgowej 
w Łodzi na działanie prokuratora 
ze zgierskiej prokuratury, który 
używa takich metod. to kary-
godne. 

Rewizja w domu państwa Budziń-
skich była wynikiem pracy prokura-
tury w związku z zawiadomieniem 
złożonym przez burmistrza Łęczycy, 
Krzysztofa Lipińskiego. Dotyczyło 
ono trzech punktów, m.in. „uzyska-
nia przez nieuprawnione osoby oraz 
ujawnienia innym osobom informacji 
za pomocą nielegalnych urzą-
dzeń podsłuchowych”. Owym 
nielegalnym urządzeniem pod-
słuchowym był zwykły dyktafon. 

- Nie było wcześniej żadnej 
informacji od prokuratury, że chcą 
zabezpieczyć ten dyktafon, ani pi-
semnej, ani ustnej. Gdyby ktokol-
wiek nas o tym poinformował, 
natychmiast bym im go 
zawiozła. Pół zgier-
skiej komendy 
przyszło po małe 
urządzenie, któ-
re nigdzie nie 
było schowane. 
Policjanci po 
prostu je ode 
mnie do-

stali – mówi 
ze zdener-

wowaniem T. 
Budzińska. - To 
skandal, żeby ro-
bić ludziom takie 

naloty o 6.30 

rano. Tym bardziej, gdy ludzie jesz-
cze śpią. Nic innego policjantów nie 
interesowało, jedynie ten dyktafon. 
Takich metod się nie praktykuje. 
Jestem przekonana, że do tej rewizji 
ktoś się przyczynił. 

(ms)

wymieniać już opony 
czy jeszcze poczekać? 

to pytanie na pewno zadało so-
bie wielu kierowców po opadach 
śniegu w ub. poniedziałek. tego 
dnia warunki na drodze były 
fatalne, ale pod koniec tygodnia 
temperatura nieco wzrosła. 

Umownie przyjmuje się, że jeżeli 
w ciągu dnia jest w granicach 7 st. 
C, opony powinno się już wymie-
nić z letnich na zimowe. Kolejki w 
warsztatach i serwisach opon już 
się zaczęły. 

- Jest bardzo dużo pracy. Kie-
rowcy przyjeżdżają jeden za dru-
gim. Już najwyższy czas, żeby 
poprawić komfort jazdy i bez-
pieczeństwo. W Polsce już około 
90% kierowców się przekonało i 
regularnie zmienia ogumienie w 
samochodzie. Opony zimowe są 
bez porównania bezpieczniejsze 

przy niskich temperaturach po-
wietrza, przymrozkach i opadach 
śniegu. Guma nie robi się twarda, 
jest lepsza przyczepność a śnieg 
nie zapycha bieżników, jak często 
się dzieje w oponach letnich – wy-
jaśnia Andrzej Małecki, właściciel 
serwisu opon w Łęczycy. - Klienci, 
którzy już zmieniają opony nie 
muszą się martwić, że robią błąd z 
uwagi na zapowiadane ocieplenie. 
Opona zimowa wcale nie zniszczy 
się tak szybko, nawet jeśli będzie 
nieco więcej niż te umowne 7 st. C. 

Dobrze, że nie wszyscy kierowcy 
czekają ze zmianą opon do nadej-
ścia kalendarzowej zimy. Zdarzą 
się jednak na pewno osoby, które 
nie zmienią ich w ogóle. Wówczas 
powinny podwójnie uważać w 
czasie jazdy, by nie doprowadzić 
do wypadku.

(ms)

kierowcy wymieniają opony 

fo
t.

: a
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Teresa Budzińska złoży skargę na działanie prokuratora 

Kontrowersyjna rewizja
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BŁASZCZYK Przemysław, Jacek
Przyszłość swoją i swojej rodziny związałem z naszym regionem - 
tu żyję, wychowuję swojego syna, pracuję i spędzam wolny czas. 

W Senacie Rzeczypospolitej Polskiej pragnę nadal reprezentować 
mieszkańców powiatów: 
łęczyckiego, łowickiego, 

kutnowskiego, poddębickiego. 
Zamierzam w szczególny sposób dbać 

o ich rozwój i znaczenie 
w województwie oraz Ojczyźnie.

„

„

• dobra edukacja oraz opieka zdrowotna dzieci i młodzieży fundamentalną inwestycją w silny, polski naród;

• program „Pierwszej pracy” dla młodych absolwentów;

• praca na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych;

• model tradycyjnej rodziny filarem narodowej tożsamości;

• wsparcie dla seniorów - przemyślana polityka senioralna;

• wsparcie i pomoc polskim firmom warunkiem naszego 

sukcesu gospodarczego;

• solidarny rozwój wsi i miast;

• polska wieś i polska ziemia dla Polaków;

Przemysław Błaszczyk jest i będzie dobrym senatorem Rzeczypospolitej Polskiej. 
Jestem tego pewien, bo znam go z bliskiej współpracy. Kompetentny, rzeczowy, 
wrażliwy na sprawy ludzi. – Janusz Wojciechowski Poseł do Parlamentu Europejskiego.

„
„

Absolwent SGGW w Warszawie. Od 15 lat prowadzę rodzinne gospodarstwo rolno-hodowlane. 
W latach 2006 - 2007 byłem radnym Sejmiku Województwa Łódzkiego. Od 2007 roku pełnię man-dat 
Senatora Rzeczy-pospolitej Polskiej. Jestem sekretarzem Senatu, członkiem senackiej Komisji 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ko-misji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich. 
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Łęczyca 

Daszyna
witonia

Daszyna

reklama

ogłoszenie

od kilku dni w mieście 
funkcjonuje pierwszy 

typowy, uliczny fast food. jedzenie 
wydawane jest z „okienka”, nie ma 
możliwości, żeby zjeść przy stoliku. 
czy jedzenie w biegu przyjmie się 
w Łęczycy?

Dla zapracowanych osób, którym za-
wsze brakuje czasu to dobra propozycja. 
Arabskie jedzenie zyskuje coraz więcej 
zwolenników. Amatorzy domowych 
posiłków jednak z takiej formy raczej 
nie skorzystają. 

- To propozycja dla osób, które chcą 
szybko zjeść coś ciepłego. Pierwszy bar 
otworzyliśmy już jakiś czas temu w 
Kutnie, ten w Łęczycy jest drugi. Mam 
nadzieję, że nasza oferta się przyjmie. 
Mam plany, żeby stworzyć sieć w ca-
łym regionie – wyjaśnia Mohammed 

Biznes irakijczyka

Sh Esmail, właściciel baru. - W Polsce 
jestem od 2009 r., przyjechałem tu z 
Iraku na studia. Właśnie w Polsce chcę 
prowadzić biznes. Myślę, że Łęczyca 
jest dobrym wyborem na prowadzenie 
takiego baru. To na pewno pierwszy 
taki typowy fast food w mieście. 

Konkurencja mała nie jest. Arabskie 
jedzenie można już dostać w kilku 
lokalach w Łęczycy.

(ms)

o d  2  l i s t o p a d a 
mieszkańcy Daszy-

ny i okolic będą mogli znów 
korzystać z refundowanych 
usług stomatologicznych w 
ośrodku zdrowia. co ważne, 
NFZ zakontraktował stomato-
loga dla dzieci i młodzieży z 
Zespołu szkół. 

Od grudnia ub. roku, gdy 
poprzednia pani stomatolog 
odeszła na emeryturę, w ośrodku 
zdrowia usług dentystycznych 
w ramach NFZ nie świadczono. 
Gmina czyniła więc starania o 
nowy kontrakt.

- Wysyłaliśmy pisma do NFZ, 
aby stomatologia wróciła do 
naszego ośrodka zdrowia. Jako 
jedna z pierwszych gmin sko-
rzystaliśmy również z kontraktu 
na opiekę stomatologiczną dla 
dzieci. Młodzież ma zakontrakto-
waną i nieodpłatną opiekę, to dla 
nas bardzo ważne. W całej Polsce 
rośnie liczba dzieci mających pro-
blemy z próchnicą, dlatego pro-
filaktyka jest niezbędna. Rodzice 
również są zadowoleni, że ich 
dzieci będą mieć stomatologa na 
miejscu, tuż przy szkole  – pod-
kreśla Zbigniew Wojtera, wójt 
gminy Daszyna. - W naszym POZ 
jest bardzo dobre zaplecze na 
gabinet stomatologiczny, dobre 
warunki dlatego NFZ przyznał 
nam kontrakt. Dla osób dorosłych 
podstawowe usługi stomatolo-
giczne świadczone w ramach 
NFZ również będą nieodpłatne. 

(ms)

wójtowie gmin Da-
szyna i witonia po-
rozumieli się w spra-

wie dużej inwestycji drogowej. 
chodzi o wyasfaltowanie trzech 
odcinków dróg gminnych za 
kwotę 3 mln 700 tys. zł. projekt 
na dofinansowanie wkrótce zo-
stanie złożony.

- Kończymy pracę nad wnio-
skiem. Wspólnie z gminą Witonia 
planujemy przeprowadzić remont 
trzech odcinków dróg gminnych. 
Pierwszy prowadzi do drogi kra-
jowej od Szamowa do Jabłonnej, 
drugi w Krężelewicach w kierunku 
Siedlca i trzeci od Ogrodzonej do 
Łubna – wyjaśnia Zbigniew Woj-
tera, wójt gminy Daszyna. - Będzie 
to jedna duża inwestycja w ramach 
modernizacji do RPO. Dofinanso-
wanie, jeśli zostanie nam przyznane 
wyniesie 85% całej wnioskowanej 
kwoty. Remont ruszyłby najpraw-
dopodobniej w pierwszej połowie 
przyszłego roku. 

- W naszej gminie do remontu 
w tym projekcie zaplanowany 
jest jeden odcinek drogi, długości 
około 1600 m od Szamowa Dolne-
go w kierunku Janic. Z propozycją 
wspólnej inwestycji wyszedł wójt 
gminy Daszyna – mówi Mirosław 
Włodarczyk, wójt gminy Witonia. 
- Mam nadzieję, że otrzymamy do-
finansowanie i inwestycja będzie 
mogła ruszyć jak najszybciej.

(ms)

wspólna 
inwesTyCja?

wracają usługi 
stomatologiczne

Łęczyca lekarze i farmaceuci 
zgodnie przyznają, że 

sezon na przeziębienia już się 
rozpoczął. 

Karolina Gad, Ewelina Wie-
tewska i Ksenia Małkowska, 
łęczyckie farmaceutki, zauważają 
coraz większe zainteresowanie 
suplementami zwiększającymi od-
porność. Nie brakuje też klientów 
przychodzących po leki przepisa-

ne przez lekarzy. Nie ulega wąt-
pliwości, że wirusów atakujących 
nasz organizm jest znacznie więcej 
niż jeszcze przed miesiącem. W 
przychodniach  przybywa pa-
cjentów. 

- Klienci, którzy przychodzą do 
naszej apteki najczęściej uskar-
żają się na ból gardła i katar. 
To typowe objawy jesiennego 
przeziębienia. Wielu z nich nie 

WZrost jesiennych ZachoroWań

bagatelizuje pierwszych objawów 
przeziębienia i najpierw idzie do 
lekarza. Nie brakuje jednak osób, 
które leczą się na własną rękę, 
wybierając typowe środki do-
stępne bez recepty – usłyszeliśmy 
od farmaceutek. - Wraz z pogor-
szeniem się pogody i znacznym 
ochłodzeniem, przybyło miesz-
kańców kupujących witaminy 
i suplementy diety, które mają 

zwiększyć odporność organizmu. 
Wiele osób chce się w ten sposób 
uchronić od choroby. 

Same suplementy pomogą, ale 
nie wystarczą. W okresie jesiennym 
należy pamiętać też o odpowiednio 
dobranej odzieży, nie narażać się 
na przemarznięcie oraz unikać w 
miarę możliwości dużych skupisk 
ludzi. 

(ms)

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Łęczyca 

Na podstawie art. 30, 39 i 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 październi-
ka 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 
1235 ze zm.), Wójt Gminy Łęczyca zawiadamia o wyłożeniu 
do publicznego wglądu:

Projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Łęczyca 
wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko 

W/w dokumentacja została wyłożona do wglądu w Urzędzie 
Gminy w Łęczycy,  ul. M. Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca, pokój 
nr 7 (w godzinach pracy Urzędu)

Ponadto wersja elektroniczna Planu Gospodarki Nisko-
emisyjnej wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko 
jest dostępna na stronie internetowej Gminy pod adresem  
http://www.gminaleczyca.pl/, w zakładce Plan Gospodarki 
Niskoemisyjnej.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone przez okres 21 dni, tj. 
od dnia 20.10.2015r do dnia 10.11.2015r. 
- w formie pisemnej na adres Urzędzie Gminy w Łęczycy,  
ul. M. Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca,
- ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy w Łęczycy,
- lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres 
e-mail: sekretariat@gminaleczyca.pl bez konieczności opatrywa-
nia ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa 
w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym 
(Dz. U. Nr 130, poz. 1450 ze zm.).

Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o 
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddzia-
ływania na środowisko (jt. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.), 
uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu pozostawia 
się bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia 
uwag i wniosków jest Wójt Gminy Łęczyca.
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W centrum Poddębic praktycznie 
nie ma budynku na elewacji które-
go nie wisiałyby wyborcze banery 
reklamowe kandydatów do sejmu 
i senatu. Można powiedzieć, że 
polityka bardzo przybliżyła zwa-
śnione partie. Na jednej z kamienic 
wiszą bowiem zgodnie obok siebie 
kandydaci Platformy Obywatel-
skiej oraz Prawa i Sprawiedliwości. 
Blisko znajduje się ogromny baner 

burmistrza Sęczkowskiego. Co 
ciekawe, wyborcze reklamówki 
w wielu miejscach zakryły okna 
w mieszkaniach kamienic. Czy 
lokatorzy zgodzili się na takie 
niespodzianki? Sprawdziliśmy. W 
większości przypadków lokale, 
których okna zostały zakryte, stoją 
już puste. Tam, gdzie są lokatorzy, 
sprzeciwów nie było. 

(stop)

kandydaci opanowali 
centrum daWaj forsę, bo dostaniesZ... kamieniem!

poddębice Dwóch zakaptu-
rzonych bandytów 

upatrzyło sobie stację lpg na 
obrzeżach miasta. pod osłoną 
nocy weszli do pomieszczenia 
w którym przebywał pracownik, 
żądając wydania gotówki. jeden 
z napastników trzymał w ręku 
duży kamień. to pierwszy napad 
rabunkowy w tym roku w pod-
dębicach i najprawdopodobniej 
również pierwszy z użyciem... 
kamienia. 

Mała stacja LPG, znajdująca się 
przy wjeździe do Poddębic od 
strony Aleksandrowa, stała się 
dla bandytów doskonałym celem. 
Brakuje ulicznych lamp. Po zmro-
ku okolica całkowicie spowita jest 
ciemnością.  W pobliżu praktycz-
nie nie ma zabudowań. 

- W dniu napadu nie miałem 
akurat dyżuru. Ale znam szcze-
góły tej historii z opowieści kolegi, 
który przeciwstawił się rabu-
siom – mówi Stanisław Burski, 
pracownik stacji LPG. - Z tego 
co mi opowiedział, to bandyci 
przeskoczyli przez pobliski płot. 
Na głowach mieli kaptury. To byli 
raczej młodzi ludzie. Jeden stał 
przy drzwiach, drugi krzyczał, 
aby oddać mu pieniądze z kasy. 

Dowiedzieliśmy się, że pracow-
nik nie przestraszył się agresorów. 
W chwili napadu pił herbatę. 
Trzymał w ręku kubek, którym w 

obronie własnej uderzył napastni-
ka w głowę. 

- Doszło do szamotaniny – kon-
tynuuje pan Stanisław. - Kolega 
nie jest słabeuszem. Nie dał się. 
Napastnicy w końcu dali za wy-
graną i czmychnęli w pola. 

Zajście utrwalił monitoring za-
instalowany na stacji LPG. Nagra-
nie jest już w posiadaniu policji. 

- Poszukujemy napastników. Bę-
dziemy wdzięczni za informacje, 
które przyczynią się do zatrzyma-
nia niedoszłych rabusiów – mówi 
Elżbieta Tomczak, rzecznik policji 
w Poddębicach. 

Sprawa została przekazana 
prokuraturze. 

- W tym roku w Poddębicach to 
pierwsze takie zdarzenie – infor-
muje zastępca prokuratora Marek 
Wojtysiak. -Trzeba pogratulować 
pracownikowi stacji odwagi.

Nie wiemy czy właściciel stacji 
LPG wynagrodzi pracowniko-
wi to, że kasa firmy nie została 
uszczuplona. Wiadomo jednak, 
że po napadzie Stanisław Burski 
zaopatrzył się w policyjną pałkę. 

- Do tej pory nie mieliśmy nic do 
samoobrony. Przydałby się jeszcze 
jakiś gaz pieprzowy. Na ochro-
nę nie ma co liczyć. Przyjechali 
dopiero po godzinie od napadu 
– usłyszeliśmy. 

tekst i fot. (stop)

Na obrzeżach Poddębic doszło do nietypowego napadu 

gmina Uniejów podpisała wła-
śnie umowę z wykonawcą pro-
jektu pn. “e-usługi publiczne w 
gminie Uniejów”. Najpóźniej za 
2 miesiące nowy sprzęt trafi do 
szkół, instytucji kulturalnych, 
siedzib stowarzyszeń, urzędu i 
jego jednostek administracyj-
nych. w szkołach pojawili się już 
monterzy przygotowujący sale 
do informatyzacji.

Zadanie jest realizowane w ra-
mach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Łódzkiego 
na lata 2007-2013. Dofinansowanie 
ze środków zewnętrznych wynosi 
ok. 2 mln 700 tys. zł, przy całkowi-

tym koszcie inwestycji ponad 3 mln 
złotych. Projekt informatyzacji całej 
gminy jest unikalny w skali kraju, 
dlatego był dla samorządu sporym 
wyzwaniem, ale w zamian zaspokoi 
zapotrzebowanie we wszystkich 
obszarach jego działalności: usług 
publicznych urzędu i jego jednostek, 
szkół, instytucji kulturalnych, etc. Ja-
kość pracy w tych miejscach wejdzie 
na nowy poziom.

Uczniów czekają zajęcia interak-
tywne z prawdziwego zdarzenia, 
nauka języków obcych za pomocą 
wideokonferencji z rówieśnikami z 
miast partnerskich stanie się fakte-
mInstytucje kulturalne będą dyspo-

nowały nowoczesnym sprzętem au-
diowizualnym, a dzięki wyposaże-
niu dzieci w tablety – dotrą ze swoją 
ofertą do każdego domuObsługa 
spraw urzędowych będzie szybsza 
dzięki elektronicznemu obiegowi 
dokumentów, a w dodatku, wiele z 
nich będzie można uregulować bez 
wychodzenia z domu.

Umowa na komputery
Wicemarszałek Województwa 

Łódzkiego Dariusz Klimczak 
gratuluje Monice Sikorze, dyrektor 
Działu Public&Healthcare Kom-
putronik Biznes Sp. z o. o. i bur-
mistrzowi sfinalizowania umowy 

Ruszyło głosowanie na najlepszy 
produkt w Łódzkiem. Uniejow-
skie „termy” mają szansę być 
regionalnym symbolem jakości, 
rzetelności i satysfakcji. jeśli też 
tak sądzisz – zagłosuj! głosowa-
nie na jeden z kilkunastu pro-
duktów i usług z województwa 
łódzkiego, które będą świad-
czyły o dobrych praktykach już 
trwa. 

Idea plebiscytu jest prosta: wy-
promowanie produktów wytwa-
rzanych przez firmy z Łódzkiego w 
sposób najbardziej demokratyczny 
z możliwych, czyli wyłonienie 
głosami czytelników najlepszych 
z nich. Organizatorzy stawiają na 
produkty, które poprzez jakość i 

popularność wśród mieszkańców 
stanowią wzór do naśladowania. 

O tym, kto otrzyma tytuł, zde-
cydują SMS-y oraz głosy oddane 
przez Facebook. Głosowanie już 
trwa i zakończy się 30 paździer-
nika. Aby zagłosować wyślij 
SMS o treści: NDL.8 na numer 
72355 (koszt 2,46 zł z VAT). 
Zostaną przyznane trzy nagrody 
główne: złoty, srebrny oraz brą-
zowy Znak Jakości Nasze Dobre 
Łódzkie. Kolejne produkty, które 
znajdą się w pierwszej dziesiątce, 
będą mogły posługiwać się tytułem 
Finalista Plebiscytu Nasze Dobre 
Łódzkie 2015. Partnerem plebiscy-
tu jest województwo łódzkie oraz 
marszałek Witold Stępień.

Umowa na komputery 
dla gminy Uniejów podpisana

wybierz produkt roku
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materiał sponsorowany

88 osób odbędzie staże, 12 
osób uzyska środki na roz-
poczęcie działalności gospo-
darczej oraz zrefundowane 
zostaną koszty wyposażenia 
lub doposażenia 8 stanowisk 
pracy w ramach projektu re-
alizowanego przez powiatowy 
Urząd pracy w poddębicach 
– informuje Ryszard Rytter 
starosta poddębicki. 

Powiatowy Urząd Pracy w 
Poddębicach od 1 sierpnia br. 
do 30.04.2016 r. realizuje zadanie 
pn. „Aktywizacja osób po 29 
roku życia pozostających bez 
pracy w powiecie poddębickim 
(I)”. Projekt skierowany jest do 
osób pozostających bez pracy 
(długotrwale bezrobotni, poszu-
kujący pracy i bierni zawodowo), 
które znajdują się w szczególnie 
trudnej sytuacji, takie jak osoby 
po 50 roku życia, długotrwa-
le bezrobotne, kobiety, osoby  
z niepełnosprawnościami czy 
o niskich kwalifikacjach. W 
okresie dziewięciu miesięcy  
z Regionalnego Prog ramu 
Operacyjnego Województwa 

Łódzkiego współfinansowanego  
ze środków Europejskiego Fun-
duszu Społecznego na realizację 
zadania przeznaczono 1.080.900 
zł, z czego 918.800 zł to środki 
wspólnotowe, a 162.100 zł pocho-
dzą z wkładu krajowego. Powia-
towy Urząd Pracy w Poddębi-
cach w 2015 r. dysponuje kwotą 
742.100 zł, a pozostałe 338.800 
zł zostanie wydatkowane w 
2016 r. W ramach tych środków 
uruchomione zostaną 88 staży, 
przez okres 6 miesięcy przy 

zobowiązaniu pracodawcy do 
zatrudnienia po stażu na okres 
min. 3 miesięcy, dla 12 osób są 
środki na uruchomienie dzia-
łalności gospodarczej, ponadto 
w ramach refundacji kosztów 
wyposażone lub doposażenie 
zostanie 8 stanowisk pracy. 

Projekt realizowany jest w ra-
mach VIII osi priorytet – Zatrud-
nienie, Działanie VIII.1 Wsparcie 
aktywności zawodowej osób po 
29 roku życia przez powiatowe 
urzędy pracy..

Osoby bezrobotne uzyskują wsparcie

coraz głośniej mówi 
się o planach stworze-

nia przy młynach zadaszonego 
toru narciarskiego. Nie jest tajem-
nicą, że o pieniądze na inwestycję 
starają się miejskie władze. 

- To prawda, że mamy takie pla-
ny. Nie chciałbym jednak na razie 
zdradzać szczegółów tej inwestycji 
– usłyszeliśmy od burmistrza Józefa 
Kaczmarka.

Jazda na nartach przez 365 dni 
w roku, to dopiero byłaby gratka 
dla wielbicieli tego sportu. Wiado-
mo, że gmina ma już projekt hali 
wielofunkcyjnej o powierzchni 5 
hektarów. Zadaszony obiekt ma być 
przeznaczony m.in. do uprawiania 
sportów letnich i zimowych. Stanąć 
ma między kompleksem sporto-
wym a ośrodkiem SPA “Lawendo-
we Termy”.

Hala ma być podzielona na trzy 
strefy: zimową, letnią i handlową. 
Znajdą się w niej m.in.: tor do 
biegów narciarskich, lodowisko, 
strzelnica, korty do tenisa i squ-
asha, baseny, ścieżki rowerowe, a 
także sklepy i restauracje. Wszystkie 
strefy mają być czynne przez cały 
rok. W planach jest również dalsza 
rozbudowa kompleksu basenów 
termalnych. Dowiedzieliśmy się, że 
władze gminy starają się o to, aby 
projekty inwestycyjne znalazły się 
na liście tych, które do roku 2020 
będą dofinansowane z pieniędzy 
unijnych. 

Zadaszony tor narciarski wzbu-
dza ogromne zainteresowanie 
mieszkańców. Kilka dni temu 
zostaliśmy poinformowani przez 
naszych Czytelników, że rozpoczęła 
się już budowa drogi, która ma pro-
wadzić właśnie do przyszłego toru 
dla narciarzy.

- Droga faktycznie jest utwardza-
na – przyznaje burmistrz. - Ale nie 
dlatego, że wkrótce ruszy budowa 
toru narciarskiego. Po prostu utwar-
dzamy drogę prowadzącą na tereny 
inwestycyjne gminy. Chcemy, aby 
to właśnie ta droga była drogą do-
jazdową na działki pod inwestycje 
a nie wyłożony kostką trakt, który 
biegnie w kierunku młynów i re-
stauracji. 

Burmistrz o planowanym zada-
szonym torze narciarskim nie chce 
dużo mówić. Nie ujawnia również 
planów związanych z rozbudową 
kompleksu termalnego o kolejne 
baseny. Z naszych informacji wy-
nika, że są już pieniądze na ten cel. 

- Póki co za wcześniej jest mówić 
o planowanych inwestycjach w 
gminie. Jest ich dużo, a nieraz w 
biznesie to nie jest korzystne, jak 
się za dużo mówi o inwestycjach. 
Oczywiście w odpowiednim czasie 
poinformuję o zamierzeniach dot. 
rozbudowy kompleksu basenowego 
oraz inwestycji związanej z torem 
narciarskim – zapewnia burmistrz 
Kaczmarek. 

tekst i fot. (stop)

O inwestycjach jest głośno

Czy powstanie tor narciarski?

Planuje się, aby zadaszony tor narciarski stanął w pobliżu 
młynów i restauracji 

jan Roman j. (nazwisko do 
wiadomości redakcji) wracał 
z uroczystości do domu. tego 
dnia nie zobaczył już bliskich. 
gdy na przejściu dla pieszych 
przechodził na drugą stronę 
ulicy, został potrącony przez 
toyotę. siła uderzenia była 
ogromna. mieszkaniec Uniejo-
wa nie miał szans na przeżycie. 

- Wciąż nie mogę dojść do 
siebie po tym, co się stało – 
mówi Kazimierz Ubraniak, 
kolega zmarłego. - W niedzielę 
była msza za cech rzemiosł, 
konkretnie uroczystość odpra-
wiona została za rolników. Po 
kościele poszliśmy na obiad do 
restauracji. Posiedzieliśmy tam 
do wieczora. Wyszliśmy z re-
stauracji, gdy było już ciemno. 
Jakiś pech, bo akurat tego dnia 
w całym Uniejowie nie paliły 
się po zmroku lampy. Doszło 
do jakiejś awarii. Przez ulicę 
przechodziliśmy na pasach w 
trzech. Roman szedł za nami. 
W ostatniej chwili zauważyłem 
światła mknącego samocho-
du. Zdążyłem jedynie wraz 
z moim ko-
l e g ą , 

który szedł z boku, wskoczyć 
na chodnik. Usłyszałem za sobą 
uderzenie i wtedy już wiedzia-
łem, że doszło do dramatu. 

Kierująca toyotą tłumaczyła 
policjantom, że nie widziała na 
przejściu dla pieszych ludzi. 
Nie ulega jednak wątpliwości, 
że przejście dla pieszych w re-
flektorach auta na pewno było 
widoczne. Można również zakła-
dać, że samochód jechał z dużą 
prędkością. 

- Tym odcinkiem, w kierun-
ku autostrady, kierowcy mkną 

jak wariaci. Nie zwracają 
wcale uwagi na ogra-

niczenia prędko-
ści i oznaczone 

przejścia dla 
p ie sz yc h  – 
mówi właści-
cielka domu 
położonego 

blisko pasów. 
W Uniejowie 

śmierć pieszego 
na oznakowa-

nym przejściu odbiła się szero-
kim echem. 

- Zmarły miał na imię Jan, 
ale i tak wszyscy zwracali się 
do niego Roman. To był dobry 
człowiek. Rozmawiałam z nim 
jeszcze dzień przed tragedią – 
słyszymy od sąsiadki rodziny 
denata. - Roman nie narzekał na 
stan zdrowia i na pewno mógł 
jeszcze sobie pożyć. Miał 67 lat. 
Pozostawił żonę i syna. 

Wypadek wyjaśnia policja w 
Poddębicach. 

- Do śmiertelnego potrącenia 
doszło na ul. Dąbskiej – infor-
muje Elżbieta Tomczak, rzecz-
nik poddębickiej policji. - Ze 
wstępnych ustaleń wynika, że 
kierująca toyotą auris 61-letnia 
mieszkanka Warszawy, na pro-
stym odcinku drogi w terenie 
zabudowanym, zbliżając się do 
oznaczonego przejścia dla pie-
szych nie zachowała należytych 
środków ostrożności. Kierująca 
toyotą była trzeźwa. 

tekst i fot. (stop)

Na tym przejściu zginął pieszy

tragedia w uniejowie. Pieszy 
zginął na pasach...

W Uniejowie 
informacja 
o tragedii 
wstrząsnęła 
mieszkańcami 
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Oryginalne potrawy 
i porady kulinarne

Rozwiązanie krzyżówki z numeru 158: Strata rozumu uczy.
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* Podczas meczu piłkarskiego, siedzą-
cego na trybunach malucha zagaduje 
mężczyzna siedzący obok: 
- Przyszedłeś sam? 
- Tak, proszę pana. 
- Stać cię było na tak drogi bilet? 
- Nie, tata kupił. 
- A gdzie jest twój tata? 
- W domu, szuka biletu

* * * 
* - Przepraszam, wysoki sądzie, ale ze stresu pocę się jak 
murzyn na polu bawełny. 
- Nic nie szkodzi, mam powtórzyć pytanie? 
- Tak 
- Czy przyznaje się Pan do rasistowskiego zachowania w 
pracy? 
- Ależ wysoki sądzie! Ze mnie taki rasista jak z czarnego 
pożytek 

* * * 
* Jasiu przychodzi ze szkoły. 
- Mamo, wiesz co? Dzisiaj Kaziu przyszedł brudny do szkoły i 
pani go odesłała do domu! 
- I co, pomogło? 
- Tak. Dzisiaj wszyscy przyszli brudni! 

* * *
* W restauracji klient zamówił kotleta. Siedzi pochylony nad 
talerzem i płacze. Podchodzi zaintrygowany kelner i pyta: 
- Dlaczego pan płacze? 
- Może moje łzy go przekonają i zmięknie

* * *
* - Saro, ten chłopak ma przecież zeza, jest kulawy i łysy. Nie 
wychodź za niego! 
- A mnie przystojniak niepotrzebny! 
- Nie o to chodzi. Zlituj się nad nim, on już swoje od życia 
oberwał! 

* * *
* Byłem wczoraj w salonie Volvo. Zagadałem do sprzedawcy: 
- Moja żona chciałaby porozmawiać o tym VW Polo z wysta-
wy w oknie. 
- Ale my nie mamy żadnego VW Polo na wystawie!!! To salon 
Volvo. 
- Od kilku sekund już macie... 

ZUpa pikaNtNo-kwaśNa
składniki:
650 ml bulionu mięsnego
5-6 suszonych prawdziwków
200 g surowej polędwicy wieprzowej
1 łyżka octu białego
1 puszka mini kukurydzy
2 łyżki sosu sojowego
1 rozbite jajko
posiekana zielona część cebulki dymki
1 opakowanie makaronu ryżowego
szczypta chilli
1 łyżka mąki kukurydzianej
sól i pieprz
etapy przygotowania: Suszone 
prawdziwki zalewamy ciepłą wodą i 
odstawiamy na 10 minut, a następnie 
gotujemy w tej samej wodzie ok. 15 
minut. Mięso dokładnie myjemy i 
kroimy w cienkie paski. Bulion za-

gotowujemy. Dodajemy pokrojone 
paski mięsa i przelewamy grzyby 
wraz z wodą. Gotujemy na wolnym 
ogniu. Dodajemy ocet, sos sojowy i 
chilli. Doprawiamy solą i pieprzem i 
gotujemy kolejne 5 minut. Na końcu 
dodajemy rozprowadzoną w małej 
ilości wody mąkę kukurydzianą i 
gotujemy stale mieszając. Na końcu 
ostrożnie wlewamy rozbite jajko 
i mieszamy póki się nie zetnie. W 
przygotowanym naczyniu umiesz-
czamy mini kolby kukurydzy, gotowy 
makaron a następnie nalewamy zupę. 
Przed podaniem posypujemy cebul-
ką. Podajemy na gorąco!

kacZka Z sŁoDem piwNym, 
żURawiNą i jaBŁkami DUsZo-
Nymi w ciemNym piwie
składniki:
Kaczka - 1 cała około 1,8 kg
Sól do smaku
Pieprz 
Goździki 
Jabłka szara reneta - 1 kg 
Miód - 300 ml 
Pomarańcze - 0,5 kg 
Majeranek do smaku 

Słód piwny - 150 g 
Żurawina suszona - 80 g 
Cebula - 2 szt. 
Czosnek - 4 ząbki 
Masło klarowane - ½ kostki 
Czerwone wino - 200 ml 
Śmietana kremówka - 100 ml 
Demi glace z pieczenia kaczki do 
smaku
Cukier brązowy - 60 g
Ciemne piwo około - 1 litr
etapy przygotowania: Kaczkę 
nacieramy solą i pieprzem, fa-
s z e r u j e m y  j a b ł k a m i ,  p o m a -
rańczami, goździkami, miodem  
i majerankiem. Pozostawiamy na 
12 godzin w lodówce, żeby kaczka 
przeszła aromatami. W międzyczasie 
namaczamy słód piwny w piwie i 
miodzie i odstawiamy na 12 godzin. 

Następnego dnia wkładamy kaczkę 
do piekarnika nagrzanego do 180 
stopni i pieczemy około dwóch go-
dzin, polewając ją wydobywającym 
się smakiem z pieczeni. Słód piwny 
gotujemy do miękkości w piwie i 
podlewamy sosem demi glace z 
pieczenia kaczki. Na klarowanym 
maśle dusimy cebulę do miękkości, 
dodajemy czosnek, żurawinę i pod-
lewamy ciemnym piwem, śmietaną 
kremówką i łączymy ze słodem, 
doprawiamy solą i pieprzem. Jabłka 
drylujemy, kroimy na mniejsze cząst-
ki, podsmażamy na klarowanym ma-
śle, zasypujemy brązowym cukrem 
i prażymy, podlewamy czerwonym 
winem i miodem, następnie reduku-
jemy, doprawiamy solą i pieprzem. 
Kaczkę po upieczeniu odstawiamy na 
5 do 10 minut. Podajemy z wcześniej 
przygotowanym słodem z żurawiną i 
jabłkami w winie i miodzie.

seRNik Z żURawiNą i BiaŁą cZe-
kolaDą
składniki:
Spód:
250 g czekoladowych herbatników

90 g roztopionego masła
Masa:
250 g twarogu
250 g mascarpone
250 g białej czekolady
220 g suszonej żurawiny
etapy przygotowania:Za pomocą 
blendera rozdrabiamy ciastka na pył i 
łączymy je z masłem. Masę wylewamy 
na dno tortownicy (średnica 20 cm). 
Kładziemy ją do lodówki. Zaczynamy 
przygotowywać masę. Rozpuszczamy 
czekoladę i odstawiamy. Mikserem na 
niskich obrotach ucieramy twaróg i 
dodajemy do niego żurawinę, mascar-
pone a na sam koniec białą czekoladę. 
Wszystko mieszamy i wylewamy na 
wcześniej schłodzony spód. Wszystko 
owijamy folią i trzymamy w lodówce 
przez 6 godzin. 
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Z okazji 70 rocznicy zakończenia ii wojny światowej, muzeum w Łęczycy zorganizowało grę terenową 

pn. „w okupowanej Łęczycy”. wzięło w niej udział 20 dziesięcioosobowych drużyn szkolnych oraz 

złożonych z podopiecznych środowiskowego Domu samopomocy w Łęczycy, Zespołu placówek 

edukacyjno - wychowawczych w Łęczycy oraz specjalnego ośrodka szkolno – wychowawczego w 

stemplewie. Uczestnicy zmierzyli się z wieloma zadaniami nawiązującymi do czasów okupacji. w tzw. 

punktach kontrolnych na drużyny czekali pracownicy muzeum ubrani w stroje: żołnierza wojska pol-

skiego, żołnierza wehrmachtu, oficera ss oraz żołnierza wojska radzieckiego. scenariusz gry został 

tak stworzony, aby przypomnieć historię wydarzeń związanych z Łęczycą z czasów ii wojny światowej.

Mobilizacja w okupowanej Łęczycy Rzut granatem 
do celu

Rolowanie koca wojskowego z niemieckim żołnierzem
Po grze na uczestników 
czekał ciepły posiłek

Ofecer SS 
wydaje 
rozkazy

Poszukiwanie min na 
stadonie miejskim

fo
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to niesłychane – mówią 
lokatorzy bloku przy ul. 

Bema 8. - wciąż czekamy na pod-
łączenie do miejskiej sieci ciepłow-
niczej. kazali nam zdemontować 
piece a teraz siedzimy w kocach w 
mieszkaniach i marzniemy. 

O sprawie poinformowaliśmy bur-
mistrza Jacka Sochę. 

- Do tej pory nie miałem żadnych 
informacji, że w tym bloku lokatorzy 
nie mają jeszcze ciepła. Nie ukrywam, 
że jestem tym zaskoczony – usłysze-
liśmy. 

Lokatorzy nie szczędzą słów krytyki 
pod adresem wykonawców prac. 

- Remont naszego bloku pod kątem 
podłączenia do miejskiej sieci zaczęli w 
sierpniu. Jak długo można wykonywać 
takie roboty? - pyta jeden z lokatorów. 
- Słyszałem, że na 2 tygodnie ekipa 
remontowa zrobiła sobie przerwę. Po-
dobno ginęły również jakieś materiały 
budowlane. To skandal. 

Ewa Zemfler nie kryje oburzenia z 
powodu rachunków za ciepło, które już 
otrzymali lokatorzy. 

- Jak tak można. Nie widać końca 

prac, a lokatorzy otrzymują rachunki 
za ciepło – słyszymy. 

Danuta Kaźmierczak, kolejna loka-
torka bloku przy ul. Bema 8, chodzi w 
kocu po mieszkaniu. Piecyk 
elektryczny włącza spo-
radycznie i na krótko. 
Obawia się wysokich 
rachunków za prąd. 

- Przed remontem 
mieliśmy w miesz-
kaniach piecyki. Zo-
stały zlikwidowane. 
Każdy liczył, że ciepło 
szybko popłynie 
do mieszkań. Za-
montowali kalory-

andrzej Fijałek, 
dyrektor miejskiej 

przychodni Zdrowia, wysłał 
pismo do NFZ dotyczące 
zwiększenia limitów na świad-
czenie usług medycznych 
przez ortopedę. w tej chwili 
na badanie u tego specjalisty 
trzeba czekać kilka miesięcy. 
pacjenci skarżą się również 
na to, że za niektóre wizyty u 
lekarzy – specjalistów trzeba 
płacić. czy to się zmieni?

- Sprawą pierwszoplano-
wą jest w tej chwili dla mnie 
większa dostępność do usług 
specjalistycznych – mówi dyr. 
Fijałek. - Jeśli chodzi o ortope-
dię, to limity skończyły się już 
w sierpniu. Do NFZ napisałem 
nie tylko odnośnie ortopedii. 
Przystąpimy do konkursu na 
świadczenie usług przez innych 
specjalistów. Chciałbym, aby już 
w przyszłym roku pacjenci nie 
musieli płacić specjalistom za 
leczenie. 

W przychodni zdrowia przy 
ul. Wigury niedługo zakończy 
się remont pomieszczeń prze-
znaczonych pod rehabilitację. 
Niestety, jak do tej pory rehabili-
tacja jest również odpłatna. Dy-
rektor przychodni – podobnie 
jak w przypadku specjalistów 
– dąży do tego, aby rehabilitacja 
była bezpłatna. 

(stop)

Walka 
o zwiększenie 

limitów

Dyrektor A. Fijałek zabiega 
o zwiększenie limitów 

Pracownicy OPK dopiero w środę zrobili wykop pod przyłącze. 
Zrzucali odpowiedzialność za opóźnienie na poprzednią 
ekipę, która w terminie nie wykonała instalacji na klatkach 
schodowych. 

Lokatorzy marzną w mieszkaniach!

Rachunki za prąd będą kosmiczne – martwią się lokatorzy 
ogrzewający mieszkania elektrycznymi piecykami

fery, ale wciąż są lodowate. Najgorzej 
jest w nocy i nad ranem. 

- Też staram się korzystać z elek-
trycznego konwektora jak najrzadziej 

z uwagi na drogi prąd. Ale 
w mieszkaniu jest małe 

dziecko i nie możemy 
sobie pozwolić na to, 
aby mieszkanie było 
niedogrzane – dodaje 
Marcin Sasin. 

Kiedy lokatorzy 
bloku będą mieli 
ciepło w mieszka-
niach?

- Obiecuję, że 
zrobię wszystko, 
aby przyspieszyć 
prace – słyszymy 

od burmistrza. - Wspólnota miesz-
kaniowa wybrała wykonawcę, który 
okazał się nierzetelny. Firma ze Zgierza, 
która odpowiedzialna była za montaż 
instalacji na klatkach schodowych 
poniesie kary za opóźnienie. Pracow-
nicy Ozorkowskiego Przedsiębiorstwa 
Komunalnego, którzy wykonali wy-
kop pod przyłącze, powinni szybko 
zakończyć roboty.

Według zapewnień burmistrza 
Ozorkowa, ciepło w mieszkaniach 
powinno być już na początku tego 
tygodnia. 

tekst i fot. (stop)

Niech pan stąd idzie i nie 

robi zdjęć – usłyszeliśmy od 

pracowników ze zgierskiej 

firmy
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ozorków Bl i sko  20 0  osób 
uczestniczyło w spo-

tkaniu zorganizowanym z okazji 
Dnia seniora w miejskim ośrodku 
kultury.

Uroczystość ta tradycyjnie orga-
nizowana jest w mieście od wielu 
lat przez Polski Związek Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów w Ozor-
kowie. 

Podobnie jak w latach poprzed-
nich, na seniorów czekały życzenia 
zdrowia i pogody ducha, które 
złożyli burmistrz Jacek Socha, poseł 
Marek Matuszewski, przewod-
niczący rady miejskiej Roman 
Kłopocki, radny rady powiatu 
zgierskiego Dominik Gabrysiak, 
wiceprzewodniczący zarządu od-
działu okręgowego PZERiI w Łodzi 
Janusz Sowiak i dyrektor MOK Ewa 
Kruszyńska.

Po życzeniach przewodniczący 
ozorkowskiego PZERiI Józef Sob-
czak zaprosił wszystkich na ciepły 
poczęstunek i występy artystyczne 
dzieci i młodzieży z MOK.

(stop)

to przerażają-
ce, co dzieje się 

w konarach między Łęczycą a 
ozorkowem. mieszkańcy wsi 
poprosili redakcję o pomoc, 
aby załagodzić sąsiedzkie spo-
ry. kłótniom nie ma końca. Nie-
rzadko sprzeczki przybierają na 
sile do tego stopnia, że ludzie 
chwytają za siekiery a nawet 
maczety...

- Nie mam już siły. Jestem na 
lekach uspokajających. 
Wszystko przez sąsia-
da, który uprzykrza 
nam życie – mówi 
roztrzęsiona Sylwia 
Zakrzewska. - Wy-
zywa mnie i moich 
najbliższych od 
najgorszych. 
Ubliża nam. 
Były nawet 
sytuacje, że 
dochodziło 
do rękoczy-
nów.  Nie 
m a  d n i a , 
aby sąsiad 
nie robił nam 
zdjęć i nie na-
grywał nas ka-
merą. Mamy 
tego dosyć. 

Pani Sylwia 
n ie zamierza 

ukrywać, że jej mąż załamał się 
nerwowo i pewnego dnia z ma-
czetą poszedł do sąsiada. 

- Są granice tego wszystkiego. 
Mąż jest impulsywny, ale nie 
miał zamiaru nikogo skrzywdzić 
– słyszymy.

Krytykowany Dariusz Chmie-
lecki dziwi się stawianym za-
rzutom. 

- To jakiś absurd, aby mnie 
oskarżać o impulsywność, jak 
zupełnie ktoś inny biega z siekie-
rami i maczetami po wsi. To nie 

ja straszę ludzi, tylko dlatego, 
że zwraca się uwagę sąsiadom 
na ich agresywne psy biega-
jące swobodnie po terenie. 

Za straszenie maczetą 
sąsiad dostał wyrok 

w zawiasach. 
Takie są fak-
ty. Niestety, 
to go nic nie 
nauczyło. 
C z ę s t o 
d o c h o -
dzi do kon-
f l iktów, a le na 

pewno nie z mojej 
winy. Jestem prowo-

kowany i muszę mieć 
dowody na to, że to 
nie ja wszczynam te 
wszystkie awantury. 
Dlatego nagrywam i 

robię zdjęcia. Gdyby nie to, to 
za sprawą fałszywych oskarżeń 
być może już siedziałbym w 

więzieniu – mówi pan Dariusz. 
- Prawda jest taka, że to sąsiadka 

wraz z rodziną są prowodyrami. 
- Co ten facet wygaduje – sły-

szymy z kolei od Mariusza Bed-
narka, szwagra pani Sylwii. 
- Święty by tego nie wytrzy-
mał. Chyba będę musiał złożyć 
zawiadomienie o nękanie, bo 
sąsiad notorycznie robi mi fotki 
jak jadę autem przez wieś i na 

przykład nie mam włączonych 
świateł. Fotografuje mnie także 
jak w samochodzie nie włączam 
kierunkowskazów lub nie mam 
zapiętych pasów. I co chce tym 
osiągnąć? Tylko zaostrza konflikt 
między nami. 

Mieszkańcy, którzy powia-
domili nas o sprawie, liczą na 
to, że wieś ponownie stanie się 
oazą spokoju. Jednak najpierw 
zwaśnione strony muszą się po-
godzić. Czy to możliwe?

tekst i fot. (stop)

Złote gody 

25 par małżeńskich z 
miasta Ozorkowa i 8 z 

gminy Ozorków otrzymało medale 
prezydenta RP z okazji 50-lecia 
pożycia małżeńskiego. Podczas 
uroczystości w Urzędzie Stanu 
Cywilnego w Ozorkowie, burmistrz 
Jacek Socha i wójt gminy Ozorków 
Tomasz Komorowski wręczyli „zło-
tym parom” medale, listy gratula-
cyjne, kwiaty i prezenty.

(stop)

dZień 
seniORa W ruch idą siekiery i maczety!

W Konarach spokoju nie ma. Strony są skonfliktowane do 
tego stopnia, że w ruch idą siekiery a nawet maczeta 

- Chyba założę 

sprawę o nękanie 

– mówi Mariusz 

Bednarek 

fo
t. 

U
M
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tekst sponsorowany

Do najbardziej charaktery-
stycznych śladów funkcjonowa-
nia bobrów w środowisku na-
leżą budowane przez nie tamy. 
Mogą mieć prostą konstrukcję 
i występować jako pojedynczy 
próg wodny, ale możliwe jest 
także istnienie skomplikowa-
nych konstrukcji, które układają 
się w kaskady. Spotkać je moż-

na było w Nowomłynach przy 
drewnianym moście. 

„Bobry są pożyteczne, niestety 
nie możemy dopuścić do tego 
aby przy większych opadach 
deszczu, które jesienią wstępują 
często, stan wody był zbyt wyso-
ki i powodował zagrożenie. Dla-
tego skontaktowaliśmy się z Wo-
jewódzkim Zarządem Melioracji 
i Urządzeń Wodnych w Łodzi i 
podjęliśmy szybkie działania. 
” – mówi wójt gminy Parzęczew 
Ryszard Nowakowski

Pracownicy urzędu gminy 
w Parzęczewie wraz z pomo-

bobrowe tamy w Gminie Parzęczew
cą prywatnego przedsiębiorcy 
oczyścili koryto rzeki z nanie-
sionych gałęzi, pieńków i drzew, 
które zebrały się przy moście  i 
spowodowały spiętrzenie. Dziś 
w Nowomłynach sytuacja jest 
opanowana, a most oraz jego 
okolice będą monitorowane.

Barbara kaszyńska, pisarka, po-
etka, autorka bajek i mieszkanka 
sokolnik lasu dołączyła do gro-
na kawalerów orderu Uśmiechu. 
Niezwykłe odznaczenie otrzy-
mała na wniosek najmłodszych 
fanów jej twórczości.

Uroczysta gala,  w które j 
udział wziął również wójt gmi-
ny Ozorków – Tomasz Komo-
rowski, odbyła się w niedzielę 
– 11 października – w Pałacu 
Poznańskiego w Łodzi. Jej kul-
minacyjną częścią był rytuał 
polegający na wypiciu porcji 

soku z cytryny – oczywiście z 
obowiązkowym uśmiechem.

O przyznaniu odznaczenia Bar-
barze Kaszyńskiej zdecydowała w 
maju tego roku Kapituła Orderu 
Uśmiechu, w skład której wchodzi 
wiele wybitnych osobistości. Rolę 
kanclerza tego grona pełni obecnie 
Marek Michalak - rzecznik praw 
dziecka. Otrzymanie Orderu 
Uśmiechu to bardzo duże wyróż-
nienie. Dotychczas (od 1968 roku) 
odznaczono nim około tysiąca 
osób z całego świata.

(stop)

Nie wszyscy są zadowoleni z 
właśnie zakończonego remontu 
drogi krajowej na odcinku od 
solcy do sierpowa. wprawdzie 
drogowcy położyli asfalt, jednak 
nie na całej szerokości. 

- Dziwię się, że po sfrezowaniu 
starego asfaltu, nowa nawierzch-
nia nie objęła także poboczy. 
Wcześniej pobocza też były wyas-
faltowane a teraz tak nie 
jest. Czyżby w ten 
sposób chciano 
zaoszczędzić? 
– pyta Paweł 
M a l i n o w -
ski,  jeden 
z kierow-
ców.

F a -
c h o w c y 
twierdzą, 
że  droga 
– pomimo 
braku nowej 
nawierzchni 
asfaltowej na po-
boczach – wcale 
nie jest węższa. 

- To prawda, że asfalt 
nie został położony na 
poboczach – przyzna-
je Tomasz Włodarczyk, kierownik 
budowy. - Jednak oznakowanie 
poziome, czyli pasy przy pobo-
czach określające szerokość drogi 
do wykorzystania dla kierowców, 
będą w tym samym miejscu co 

OdZnaCZOna 
ORdeReM UŚMieChU

fo
t. 

U
G

Dlaczego droga jest węższa?

Pobocza nie zostały wyasfaltowane 

w c z e -
ś n i e j . 
N i e 
c h c i a ł -
bym się 

wypowia-
dać, dlacze-

go asfalt nie 
został położo-

ny na poboczach. 
Uważam jednak, że 
dla kierowców ta-
kie zmiany będą ko-

rzystniejsze. Na tym odcinku 
niektórzy jechali z nadmierną 
prędkością i bardzo często wy-
przedzali inne auta. Brak wyas-
faltowanych poboczy być może 
zahamuje te zapędy. 

Taka argumentacja nie przema-
wia do zmotoryzowanych.

-  Te n ,  k to  b ę d z ie  móg ł  i 
chciał  wyprzedzać,  to i  tak 
będzie to robił – twierdzi pan 
Ma rek,  kole jny  k ierowca  z 
którym rozmawialiśmy o re-
moncie drogi. - Brak wyasfal-
towanych poboczy jest utrud-
nieniem. Nowa nawierzchnia 
asfaltu na drodze jest o kilka 
centymetrów wyższa od sfre-
zowanych poboczy. Dlatego 
jest niebezpiecznie. 

Czy asfalt zostanie w najbliż-
szym czasie położony również 
na poboczach? Tego na razie nie 
wiadomo.

tekst i fot. (stop)

Przy drodze 
pogłębiane są rowy 

melioracyjne 
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ozorków

ogłoszenie

młoda mieszkanka 
ozorkowa próbuje ze-

brać środki na zakup sprzętu spor-
towego na portalu damnasport.
pl - prowadzącym akcje zbiórek 
społecznościowych. serwis dam-
nasport.pl promuje ideę popu-
larnego ostatnio crowdfundingu. 

Jest to forma finansowania róż-
nego rodzaju projektów przez 
społeczność, która jest lub zostanie 
wokół tych projektów zorganizo-
wana. Przedsięwzięcie jest w takim 
przypadku finansowane poprzez 
dużą liczbę drobnych, jednorazo-
wych wpłat dokonywanych przez 
osoby zainteresowane projektem. 
Sara jest, jak sama o sobie mówi, 
aktywną 17-latką. Od kilku lat 
trenuje karate tradycyjne, które 
stało się jej wielką pasją. Mimo 
młodego wieku, ozorkowianka 
może pochwalić się już sporymi 
osiągnięciami w dyscyplinie, 
którą trenuje. W ciągu dwóch 
ostatnich lat zdobyła trzy medale 
na Mistrzostwach Polski w karate 
tradycyjnym. Czas trwania zbiórki 
kończy się 13 listopada.

(stop)

Zbiera na sprzęt sportowy

biblioGrafia na bis!
pierwsze wydanie „Bibliografii 
miasta i gminy ozorków” (2012 
r.) rozeszło się błyskawicznie. 
przez cały czas zbieramy pi-
śmiennictwo związane z na-
szym regionem oraz prowadzi-
my skrupulatne poszukiwania, 
wciąż odnajdując w różnych 
źródłach nowe dokumenty.  w 
chwili obecnej baza zawiera 825 
rekordów i stale rośnie! 

Z okazji zbliżającego się 200-lecia 
naszego miasta planujemy wydać 
kolejną – poszerzoną i ulepszoną 
wersję. Dlatego zwracamy się do 
Państwa z gorącą prośbą o pomoc w 
tworzeniu tego przydatnego dzieła. 
Bibliografia ma charakter ogólny, 
obejmuje wszystkie dziedziny ży-
cia miasta, nie tylko jego historię. 
Interesują nas wszelkie wzmianki, 
fragmenty i teksty dotyczące Ozor-
kowa i okolic, jakie zamieszczone 
zostały na przestrzeni wieków 
przez różnych autorów w ich dz-
iełach. Mogą to być artykuły w 
czasopismach naukowych i pop-
ularnonaukowych, całe książki lub 
ich fragmenty, prace dyplomowe i 
pocztówki niezamieszczone w po-
przednim wydaniu. Szczególnie za-
leży nam na pracach licencjackich, 
magisterskich i rozprawach dok-
torskich dotyczących Ozorkowa, 
napisanych na różnych uczelniach 
w kraju i za granicą. Z literatury 
pięknej uwzględniamy nawet jedno 
zdanie, w którym wymieniona jest 
nazwa Ozorków. 

Elektroniczną wersję pierwszego 
wydania ”Bibliografii…” można 
obejrzeć i pobrać ze strony http://
mbp.ozorkow.net/bibliografia.pdf

Czekamy na in formac je o 
nowych dokumentach do końca 
2015 roku. Można przyjść osobiście 
do biblioteki w Ozorkowie przy 
ul. Listopadowej 6b lub wysłać 

wiadomość e-mail na adres: mbp.
ozorkow@wp.pl Dokumentu nie 
trzeba zostawiać – my zeskanu-
jemy wszystko, co jest możliwe i 
sporządzimy opis bibliograficzny.

Drugie, poprawione i uzupełni-
one wydanie „Bibliografii miasta i 
gminy Ozorków” będzie z pewn-

ością cennym źródłem informacji, 
a być może stanie się przyczynkiem 
do powstania monografii Ozor-
kowa, na którą czekają z nadzieją 
wszyscy zainteresowani dziejami 
naszej „małej ojczyzny”.

Danuta Trzcińska
Dyrektor MBP

Na Orlikach w Buczku i Czestkowie 
rozegrano finały Orlikowej Ligi Mi-
strzów 2015 w piłce nożnej kategorii 
chłopcy 14-16 lat. Brązowe medale 
wywalczyła drużyna z Orlika przy 
I LO w Łęczycy. Mistrzostwo Orli-
kowej Ligi Mistrzów zdobył zespół z 
Dąbrowy nad Czarną pokonując w 
finałowym meczu - Łask Kolumna 1:0. 
Finaliści Orlikowej Ligi Mistrzów 
otrzymali medale dyplomy, puchary 
oraz nagrody ufundowane przez 
Łódzki Szkolny Związek Sportowy. 
Skład finalistów zespołu z Licealnego 

ORLIKA: Jakub Pacałowski, Adam 
Fogiel, Krzysztof Zdończyk, Patryk Ba-
siński, Patryk Sobczak, Jakub Stegliński, 
Brajan Kaźmierczak, Fabian Kasierski, 
Mateusz Fogiel, Kamil Stasiak, Patryk 
Zalewski, Miłosz Voss, Patryk Borucki, 
Bartek Pacałowski. Trener: Jerzy Bana-
sik; asystent trenera Tomasz Kieterling. 
Za godne reprezentowanie powiatu 
łęczyckiego w czasie rozgrywek Or-
likowej Ligi Mistrzów 2015 w piłce 
nożnej zawodnicy i trenerzy otrzymali 
upominki.

info: leczycki.pl

Finały OlM

Gminny Ośrodek Kultury w Leśmierzu zorganizował 
dla dzieci imprezę „Żółty jesienny liść” na którą zaprosił 

kabaret Zgrywus a także zespół disco polo Joker. Impreza zgromadziła 
w sobotnie popołudnie całe rodziny. Najmłodszych wspaniale zabawiał 
kabaret, trochę starsi bawili się przy dźwiękach skocznej muzyki. 

(stop)

jesienna impreza dla dzieci

gm. ozorków 
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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 

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

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

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
tel. 666 218 218

księgowa
Wykształcenie wyższe kierunek 
księgowość, mile widziany 
samodzielny księgowy, 
doświadczenie w zawodzie min. 
1 rok 
GRUPA PRODUCENTÓW 
ROLNYCH ZIARNA ZBÓŻ 
„KASZTELAN”
Łubno 63B
99-107 Daszyna 
Miejsce pracy: Drzykozy
tel. 601 235 171

monter stolarki okiennej i 
drzwiowej
Prawo jazdy kat. B, doświadczenie 
zawodowe w montażu stolarki 

okiennej i drzwiowej
Przedsiębiorstwo Handlowo 
Usługowe OKNA-PLAST
ul. Poznańska 28
99-100 Łęczyca
tel. 24 721 67 71
Miejsce pracy: Łęczyca, Kutno i 
okolice 

kierowca kat. c+e
Wykształcenie podstawowe, 
prawo jazdy kat. C+E, świadectwo 
kwalifikacji, badania psychologiczne.
JULMAR-TRANS
Michał Pichalak
Jarochówek 3
99-107 Daszyna
tel. 607 718 348 lub 781 483 300

kierowca ciągnika siodłowego
Prawo jazdy kat. C+E, uprawnienia 
do kierowania ciągnikiem 
siodłowym, mile widziane 
wykształcenie mechaniczne.
Giełda Rolna „ZOLA”
Ignaczak Sp.j.
ul. Wschodnia 4
99-335 Witonia
tel. 604 160 803

prasowaczka
Umiejętność prasowania, 
umiejętność pracy w zespole.
P.P.H.U. ELIZABETH
ul. Konopnickiej 2
99-100 Łęczyca
tel. 500 106 370

kierownik ds. technicznych
Wykształcenie min. wyższe 
techniczne, min. 2 lata 
doświadczenia w branży metalowej.
PPH „Agro-factory”
Lubień 35
99-100 Łęczyca
tel. 603 555 446
e-mail: biuro@agro-factory.pl 

monter sieci 
elektroenergetycznych
Wykształcenie podstawowe, chęć 
do pracy.
Budownictwo Elektroenergetyczne 
„SELPOL” Spółka Akcyjna
ul. Ratajska14/18
91-231 Łódź
tel. 605 896 005 
e-mail: praca@selpol.pl 
Miejsce pracy: Łódź oraz teren 
całego kraju

pomocnik malarza
wykształcenie zasadnicze 
zawodowe
Grupa Progres 
ul. Wólczanska 53
90-117 Łódź
tel. 609 100 671
Miejsce pracy: okolice Łęczycy

serwisant sprzętu 
komputerowego
Wykształcenie średnie 

informatyczne, prawo jazdy kat. B, 
obsługa komputera.
QSTER COMPUTERS
Andrzej Kuster
ul. 1 Maja 19
99-150 Grabów
tel. 63 219 1088 lub 509 877 250

pracownik fizyczny
Chęć do pracy.
Frozen Foods Sp. z o.o.
ul. Lawinowa 61
92-010 Łódź
tel. 603 077 769
Miejsce pracy: Grabów, ul. 
Reymonta 7A

operator maszyn 
przemysłowych
Wykształcenie techniczne 
mechaniczne lub elektryczne, 
obsługa maszyn, diagnozowanie i 
naprawa awarii i usterek.
Frozen Foods Sp. z o.o.
ul. Lawinowa 61
92-010 Łódź
tel. 603 077 769
Miejsce pracy: Grabów, ul. 
Reymonta 7A

tokarz-frezer
Wykształcenie zasadnicze 
zawodowe  lub średnie 
zawodowe, min. 2 lata 
doświadczenia na podobnym 
stanowisku.
ŁZG Łęczyca S.A.
ul. Kopalniana 9
99-100 Łęczyca
tel. 24 721 34 41 wew. 342

konstruktor odzieży w 
możliwością odszywania wzorów
Wykształcenie średnie mile 
widziane włókiennicze, 
umiejętność konstrukcji odzieży, 
umiejętność odszywania wzorów.
P.P.H.U. ELIZABETH
ul. Konopnickiej 2
99-100 Łęczyca
tel. 507 085 169

spawacz
Wykształcenie zasadnicze 
zawodowe, uprawnienia 
spawalnicze MIG MAG, mile 
widziane doświadczenie.
Randstad Polska Sp. z o.o.
Aleje Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa
Biuro w Kutnie
Miejsce pracy: Góra Św. 
Małgorzaty
Kontakt z pracodawcą telefoniczny 
pod numerem 24 361 68 43 lub 
e-mail:  pawel.podlasiak@wp.pl 

stolarz
Umiejętność samodzielnej pracy, 
mile widziane doświadczenie.
Krzysztof Smulewicz „KDT” Zakład 
Produkcji Drzewnej
Dzierżązna 3

95-100 Zgierz
tel. 602 344 837
Osoba do przyuczenia w zawodzie 
stolarza
Chęć do pracy.
Krzysztof Smulewicz „KDT” Zakład 
Produkcji Drzewnej
Dzierżązna 3
95-100 Zgierz
tel. 602 344 837

pracownik produkcji/montażu
Chęć do pracy.
FLEXIDEA Sp. z o.o.
ul. Wólczańska 73 lok. 1/1a
90-515 Łódź
tel. 530 761 182
Miejsce pracy: Łódź, ul. 
Dąbrowskiego 216

agent-sprzedawca
Wykształcenie min. zasadnicze 
zawodowe w zawodzie sprzedawca, 
mile widziany staż pracy, obsługa 
kasy fiskalnej, obsługa komputera.
„SPOŁEM” PSS MAZUR
Plac Kościuszki 11
99-100 Łęczyca
tel. 24 721 27 13

sprzedawca
Wykształcenie zasadnicze 
zawodowe, obsługa kasy fiskalnej, 
samodzielność, doświadczenie w 
branży mięsnej.
Rzeźnictwo – Wędliniarstwo 
Franciszek Niciak
Leźnica Mała 54A

99-100 Łęczyca
tel. 509 896 270
Miejsce pracy Łęczyca lub Leźnica 
Mała

kierowca (transport 
międzynarodowy)
Prawo jazdy kat. C+E, doświadczeni 
zawodowe min 3 m-ce, karta 
kierowcy,  świadectwo kwalifikacji, 
badania psychologiczne, 
uprawnienia na przewóz rzeczy
BEST Krzysztof Pichalak
Daszyna 26/1
99-107 Daszyna
tel. 695 841 662
Miejsce pracy: Teren UE

pracownik magazynowy
Mile widziane doświadczenie w 
pracy na magazynie.
APT PERSONNEL SOLUTIONS Sp. 
z o.o.
ul. Opolska 22
40-084 Katowice
tel. 796 160 783
Miejsce pracy: Stryków/Dobra

kierowca (transport krajowy)
Prawo jazdy kat. C+E, min. 
3 miesiące doświadczenia, 
świadectwo kwalifikacji, badania 
psychologiczne, uprawnienia na 
przewóz rzeczy
BEST Krzysztof Pichalak
Daszyna
99-107 Daszyna
tel. 695 841 662

1ZŁ ZA 1KG AUTOSKUP 
WSZYSTKIE,  TEL. 888 460 461

oDsZkoDowaNia dla rodzeństwa, 
dzieci, wnuków, rodziców, po śmierci 
osoby z rodziny w wypadku drogo-

wym. Zdarzenia z ostatnich 18 lat (od 
1997r.). Bez opłat wstępnych. cały 

region. tel.: 510-920-014

Sprzedam działkę budowlaną 2030 
m² tanio – prąd, blisko wodociąg, ok/ 

Ozorkowa. Tel.:  511-509-716

Sprzedam stół z piłkarzykami. Cena 
220 zł do uzgodnienia. Tel.: 661-268-

892

Szukam pracy w zawodzie cukiernik 
lub zrobię ciasta na zamówienia. Tel.: 

573-080-564

Sprzedam kątownik 40/40, 30/30 mm 
i płaskownik 40 mm, 25 mm. Tel.: 24-

721-25-88

Sprzedam rury stalowe ocynkowane 
1½, 1, ½ cala różnej długości. 

Tel.: 601-513-450

Sprzedam doniczki plastikowe używa-
ne okrągłe, kwadratowe, większą ilość. 

Tel.: 24-721-25-88

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

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

ogłoszenie

„spoŁem” powsZechNa spóŁDZielNia 
spożywców „maZUR” 

w ŁęcZycy spRZeDa lUB wyDZieRżawi 
plac wRaZ Z koNteNeRem pRZy 

Ul. tUmskiej 1. 
iNFoRmacji UDZiela ZaRZąD spóŁDZielNi, 

NR tel.: 24 721 24 82 lUB 506 856 382

ogłoszenie

„Społem” Powszechna Spółdzielnia 
Spożywców „Mazur” w Łęczycy wydzierżawi 

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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WEŹ PARAGON,
GRAJ O NAGRODY!

1.  Zrób jednorazowo zakupy* za min. 10 zł i odbierz paragon fi skalny.
2.  Zarejestruj paragon fi skalny w miesiącu zakupu na www.loteriaparagonowa.gov.pl.
3.  Pamiętaj, zachowaj wszystkie zgłoszone paragony fi skalne!

Weź udział w loterii od 1.10.2015 r. do 30.09.2016 r.
Szczegóły i regulamin na www.loteriaparagonowa.gov.pl.
Loteria skierowana jest do osób, które ukończyły 18 lat.
Organizatorem loterii promocyjnej jest Unique One Sp. z o.o. 
z siedzibą w Warszawie.
* Dotyczy zakupów towarów i usług potwierdzonych
paragonem  skalnym.
Losowania samochodów oglądaj na antenie TVP Regionalna.

DO WYGRANIA:

Loteria_paragonowa_plakat_B2_480x680_prod2.indd   1 10.09.2015   16:53

Bzura w trzecim kolejnym meczu nie 
potrafiła wygrać nawet seta. Takiego 
koszmarnego początku nie było w 
całej historii gry Bzury w rozgrywkach 
centralnych. Złożył się na to trudny 
kalendarz, a także liczne kontuzje i 
choroby zawodników. W ostatnim 
meczu nie mógł wystąpić Przemysław 
Antosiak, a po chorobie wrócili nie 
w pełni sił Rafał Piasecki i Rafał Gra-
barczyk. Przełożyło się to na niemoc 
zawodników Bzury przede wszystkim 
w ataku. Teraz przed Bzurą seria 
decydujących meczów, które mogą 
zdecydować o miejscu przed fazą 
play-off. Każdy mecz i nawet każdy 
punkt są w tej chwili na wagę złota. 
SMS II Spała- Bzura Ozorków 3:0 
(25:19, 25:18, 25:22)
Bzura: Kacprzak, Pisera, Chałupnik, 
Kiciak, Piasecki, Sikora, Molenda (l) – 
Grabarczyk, Kowalski, Klimczak

info:mksbzura

Zakończył się cykl imprez te-
nisowych organizowany pod 
nazwą wilson kids cup Łę-
czyca open – edycja Vi 2015. 
jest to najstarszy w polsce 
cykl imprez dla najmłodszych 
rozgrywany w ramach świa-
towego programu tenis 10, 
polskiego Związku tenisowego 
oraz ministerstwa sportu i tu-
rystyki w warszawie.

Dzieci w wieku od 6 do 10 lat 
rywalizowały od kwietnia do 
września w sześciu comiesięcz-
nych turniejach podczas których 
oprócz dyplomów, pucharów, 
medali i upominków zdobywały 
punkty do rankingu całego cyklu. 
We wszystkich turniejach cyklu 
letniego Wilson Kids Cup Łęczyca 
Open 2015 wzięło udział około 100 

dzieci z wielu miast Polski, w tym 
także uczestnicy z Francji, Włoch, 
Niemiec i Holandii. Cykl imprez 
zakończył się turniejem finałowym 
rozegranym 4 października br. 
przy pięknej pogodzie na kortach 
Miejskiego Centrum Tenisowego 
- MMKT w Łęczycy. Finał miał 
za zadanie wyłonić końcowych 
triumfatorów każdej kategorii 
wiekowej i zdobywców miejsc 
I - VI całego cyklu. Dla pierwszej 
szóstki: 6-8-9 i 10 - latków zostały 
przygotowane kolorowe dyplomy, 
medale, puchary oraz wartościo-
we nagrody rzeczowe w postaci 
sprzętu sportowego i gadżetów te-
nisowych od Firmy Wilson Polska.  
Dwie najmłodsze kategorie wie-
kowe: 6 lat – poziom niebieski 
oraz 7-8 lat – poziom czerwony 

mecz w tuszynie od początku 
zapowiadał się ciężko. już w 
pierwszej minucie głową w 
bramkę gospodarzy uderzał 
matusiak lecz niecelnie. chwilę 
później strzał głową wojtczaka 
trafia w bramkarza. 

Przy kolejnym stałym fragmen-
cie dla Termalnych gospodarze 
wyprowadzają kontratak ale 
strzał napastnika trafia w ręce 
Skrzypca. Chwilę później go-
ście uderzają w boczną siatkę. 
W odpowiedzi,  obok słupka 
strzela Piaseczny. W 43. minucie 
arbiter odgwizduje karnego dla 
gospodarzy. Idealna sytuacja 
dla drużyny do wyjścia na pro-
wadzenie. Jednak strzał z jede-
nastego metra trafia w słupek a 
dobitka trafia w Skrzypca, który 
przenosi piłkę nad poprzeczką. 
Druga połowa to ewidentna 
przewaga Termalnych, którzy 
bardzo chcieli wygrać ten mecz. 
Pierwsza sytuacja to wrzutka 
z  rzut u wol nego bra m k a rz 
gospodarzy piąstkuje. Na 14-
stym metrze piłka trafia pod 
nogi Pacholczyka który oddaje 

strzał minimalnie obok bramki. 
Chwilę później indywidualna 
akcja na skrzydle Wojtczaka, wy-
cofanie do Kasztelana który jest 
faulowany na 20-stym metrze. 
Strzał z wolnego na różny wybija 
bramkarz. I kolejna sytuacja dla 
Termalnych. Po rzucie rożnym 
strzał głową oddaje Piaseczny 
piłka ląduje na poprzeczce. Ter-
malni nie przestają atakować w 
70 minucie piłkę na boku pola 
karnego otrzymuje Jończyk, 
któremu wyszedł świetny strzał 
i piłka  wylądowała w okienku 
bramki Tuszyna.

Skład: Jakub Skrzypiec, Łukasz 
Pacholczyk, Dariusz Piaseczny, 
Piotr Wodnicki, Piotr Matusiak, 
Kamil Zych (87’ Piotr Rosiak), 
Adrian Kasztelan (82’ Adrian 
Kaczmarek), Radosław Jurkow-
ski,  Artur Stasiak, Kryst ian 
Wojtczak (90’ Szymon Kwiatosiń-
ski), Janusz Jończyk (80’ Adrian 
Kuglarz)

Rezerwowi: Jakub Zdych, Ad-
rian Czyżo, Marcin Dopierała.

Bramka: Janusz Jonczyk.
info: mglks.pl

Wilson kids cup Łęczyca open za nami

zdominowali młodzi reprezentan-
ci MMKT – Łęczyca. W kontekście 
wprowadzenia elementów tenisa 
do łęczyckich szkół w klasach I-III, 

może to budzić jedynie pozytywne 
odczucia i nadzieję, że już wkrótce 
sukcesów będzie wiele więcej. 

info: UM Łęczyca

sMs ii spała obnażyła 
słabości Bzury

Zwycięstwo w Tuszynie
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pasjonat układanianajbardziej owłosiona owca „krawaty na klaty”

Fryzura pod 
prądem

Zabawa z jaszczurką

Ale rękę 
oddaj!

Utrudnienia 
w ruchu

Hot-dog

Dokumenty 
proszę

Silna 
drużyna

Właściciel rekordowej owcy przetarł oczy ze zdumienia, 
gdy spojrzał, co wyrosło na grzbiecie jego podopieczne-
go – Chris był dosłownie chodzącą górą futra! Do tego 
stopnia, że owłosienie zaczęło zagrażać życiu zwierzęcia, 
nadmiernie je obciążając, doprowadzając do przegrzewa-
nia się jego ciała i grożąc infekcjami. Kiedy zdecydowano 
się pozbawić Chrisa zbędnych włosów, jego runo miało 
naprawdę imponującą wagę – dzielna owca zrzuciła z 
siebie aż 41,1 kg. Wielkiego cięcia na Chrisie dokonał mistrz 
świata w ścinaniu owczego runa, Ian Elkins. W przypadku 
przeciętnej owcy runo jest ośmiokrotnie lżejsze (zazwyczaj 
mieści się w granicach 5 kilogramów).
Głównym celem ogolenia owcy nie było ustanowienie 
rekordu, a pozbawienie jej włosów.  Rekord Chrisa praw-
dopodobnie już nigdy nie zostanie pobity przez inną 
owcę, ponieważ jest bardzo małe prawdopodobieństwo, 
że zwierzę by przeżyło.

W warszawskiej szkole podstawowej ustanowiono nowy 
rekord Polski na największe zgromadzenie osób w krawa-
tach jednocześnie. Pomysł ustanowienia rekordu narodził 
się ze względu na fakt, że elementem stroju galowego 
uczniów tej szkoły jest właśnie krawat. Władze szkoły 
zorganizowały wydarzenie, aby zintegrować środowisko 
uczniów, nauczycieli i rodziców oraz zachęcić ich do 
dumnego reprezentowania placówki. Akcja nosiła nazwę 
„Krawaty na klaty”. Pomysł spotkał się z dużym zaintere-
sowaniem, które zaowocowało liczbą 802 uczestników 
bicia rekordu.
Wydarzenie było częścią festynu szkolnego. Zaangażowali 
się w niego nawet strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśni-
czej nr 16 w Ursusie. Ich wóz z wysięgnikiem posłużył do 
sfotografowania całego wydarzenia z góry.

Największą indywidualną kolekcję puzzli w Polsce posiada 
27-letni Damian Waligóra ze Szczecina. W jego kolekcji 
znajduje się aż 149 różnych zestawów. Damian kolekcjonuje 
puzzle od 2009 roku. Pierwszym obrazem, który ułożył 
było podarowane mu przez rodziców safari składające się 
z 2000 kawałków. Kolekcja Damiana regularnie powiększa 
się o nowe zestawy, które kupuje sam lub otrzymuje w 
prezencie. - W domu nikt mi nie pomaga w układaniu. 
Brak im cierpliwości, aby odpowiednio składać elementy, 
dlatego układam je sam - komentuje rekordzista. - Z 
czasem pomyślałem, że mogę zrobić z nich oprawione w 
szkło i ramę obrazy. Wtedy są trwałe. 
Gdy nie układa puzzli, Damian zajmuje się malowaniem 
na kamieniach, wyszywaniem obrazów i ceramiką. Jako 
osoba niepełnosprawna, która nie spędza czasu przed 
ekranem komputera, Damian znalazł inne zainteresowanie, 
z którego jest bardzo zadowolony i które przynosi mu 
wiele satysfakcji.


