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BOJĄ SIĘ SĄSIADKI OD DZIŚ FOTORADAR

Holender pilnie 
poszukiwany
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Pensje na europejskim poziomie w Łęczycy – niemożliwe? A jednak. Burmistrz Krzysztof Lipiński ma 
spory majątek w nieruchomościach a jego zastępca Krzysztof Urbański wzbogacił się w ubiegłym 
roku o ponad 165 tys. zł. Co ciekawe, ani jeden, ani drugi, nie zgromadzili żadnych środków fi nanso-
wych – jak wynika z oświadczeń majątkowych. Niektórzy samorządowcy oszczędzać na pewno nie 
muszą, w przeciwieństwie do ubogich mieszkańców. Kto nie chciałby, żeby do jego kieszeni rocznie 
trafi ało dużo ponad 100 tys. zł? Sprawdziliśmy oświadczenia majątkowe miejskich radnych. Łącznie 
wzbogacili się o prawie milion złotych.

str. 3

TAK zArABiA włAdzA! wakacje Vip-ów

Poddębiczanie chcą zmian

W pałacu smutno i pusto

Przeciw czemu 
protestują 
spółdzielcy?

W ozorkowie skarga 
na przewoźników

TAK zArABiA włAdzA!TAK zArABiA włAdzA!
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Łęczyca

Grabów

Manewry integracyjne 
na stadionie miejskim 

w Łęczycy to świetna okazja, żeby 
móc odpowiedzieć na pytanie: 
kim będę, gdy dorosnę? W mi-
niony wtorek, m.in. straż pożarna, 
policja, wojsko, WOPR czy ratow-
nictwo medyczne wraz z dziećmi 
ze szkół powiatu łęczyckiego 
wspólnie włączyli się do V edycji 
manewrów sprawnościowych. 
Pod hasłem „I Ty możesz zostać 
bohaterem” uczniowie poznawali 
ciekawostki związane z pracą 
mundurowych i nie tylko. 

Sprzęt wojskowy, strażacki i 
policyjny wzbudzały największe 
zainteresowanie wśród chłopców, 
dziewczynki chętnie poznawały za-

W Grabowie od po-
czątku nowego roku 

szkolnego nie będzie już osobno 
szkoły podstawowej i gimnazjum. 
Uchwałą rady gminy zostanie 
utworzony Zespół Szkół. Zmiana 
ma być początkiem drugiego 
etapu reformy oświatowej. 

Chodzi przede wszystkim o 
oszczędności. Choć od września 
jeszcze duże nie będą, bo zostanie 
zlikwidowany jeden etat, docelowo 
wydatki na oświatę mają się znacz-
nie zmniejszyć. Po pierwszym roku 
funkcjonowania Zespołu Szkół w 
Grabowie, cięć etatowych ma być 
więcej. Niektórzy nauczyciele stracą 
pracę.

- Pomysł utworzenia Zespołu 
Szkół przyjął się już np. w Świnicach 
Warckich, podobną decyzję podjęto 
również w Daszynie. Zazwyczaj jest 
tak, że szkoła podstawowa i gimna-
zjum są w jednym budynku, mają 
tylko dwa osobne wejścia i dwóch 
dyrektorów. Tworząc program re-
formy oświatowej założyłem 2 etapy. 
Pierwszym była likwidacja referatu 
oświaty, drugim jest właśnie utwo-
rzenie Zespołu Szkół w Grabowie 
oraz przekazanie od roku szkolnego 
2016/2017 szkół gminnych w Sobótce, 
Kadzidłowej i Chorkach lokalnym 
stowarzyszeniom. Ten proces będzie 
trwał około 2 lat. Chodzi oczywiście 
o oszczędności, czyli racjonalizację 
wydatków oświatowych – wyja-

śnia Tomasz Pietrzak, wójt gminy 
Grabów. - Ogłosimy konkurs na 
dyrektora zespołu szkół, który wio-
sną przyszłego roku będzie musiał 
stworzyć nowe arkusze organizacyj-
ne uwzględniające przeprowadzenie 
racjonalizacji. 

Wydatki na oświatę w gminie 
Grabów stanowią prawie połowę 
budżetu, który wynosi 15 mln zł. Na 
oświatę ponoszone są koszty rzędu 
7 mln zł z czego 5,5 mln zł stanowią 
płace, a 1,5 mln zł utrzymanie bu-
dynków. Proponowane zmiany nie 
wszystkim się podobają. Na pewno 
ich zwolennikami nie są nauczycie-
le, którzy mogą stracić etat. 

(MR)

Powstanie Zespół Szkół

Wójt Grabowa realizuje 
reformę oświatową

Dzieci coraz słabiej widzą. 
Często winni są rodzice

Łęczyca Liczba dzieci z wadami 
wzroku zwiększa się 

w dramatycznym tempie. Pro-
blemy pojawiają się już wśród 
przedszkolaków. Najczęściej to 
rodzice nieświadomie prowa-
dzą do pogorszenia wzroku ich 
pociech. 

Dane zagraniczne oraz polskie 
pokazują, że wśród dzieci liczba 
krótkowidzów rośnie lawinowo. 
Obecnie jest ich około 5 razy więcej 
niż kilkanaście lat temu. Krótko-
wzroczność to bardzo poważny 
problem dzisiejszych maluchów. 
Co jest jej przyczyną? - Lekarze nie 
są w stanie jednoznacznie określić, 
skąd bierze się krótkowzroczność, 
ale myślę, że w największym stop-
niu ma na to wpływ cywilizacja. 
Fizjologicznie oko ludzkie nie jest 
przystosowane do tego, aby patrzeć 
z bliska. Niestety, w dzisiejszych 
czasach już najmłodsze dzieci 
spędzają zdecydowanie zbyt dużo 
czasu przed monitorem kompute-
ra, patrzą ze zbyt małej odległości 
na telewizję, coraz młodsze dzieci 
dostają też tablet – wyjaśnia Piotr 

Szajrych z łęczyckiego zakładu 
optycznego. - Rodzice często nie 
zdają sobie sprawy, jak bardzo 
szkodliwe jest patrzenie z bliska w 
komputer. Ekrany nowoczesnych 
urządzeń emitują światło niebiesko
-fioletowe, które uszkadza wzrok. 
Poza tym, z niedowierzanie patrzę, 
gdy rodzice kupują małym dzie-
ciom okulary przeciwsłoneczne za 
kilkanaście złotych, które nie mają 
żadnych filtrów UV. Lepiej nie za-
łożyć dziecku takich okularów, niż 
doprowadzić do nieodwracalnej 
wady wzroku.

Układ wzrokowy człowieka 
przystosowany jest do widzenia 
przestrzennego, dlatego zaleca 
się dzieciom, żeby co jakiś czas 
oderwały wzrok od komputera i 
spojrzały w dal. Poza tym, należy 
pamiętać, by czytanie, pisanie, 
rysowanie, oglądanie telewizji i 
korzystanie z komputera odbywało 
się przy odpowiednim świetle. 
Dobrze jest też zachęcać najmłod-
szych do częstszego przebywania 
na otwartej przestrzeni. 

(MR)

Piotr Szajrych dobierał 
okulary nawet 3- letnim 
dzieciom

Policja, straż i pogotowie na miejskim stadionie

Żołnierze przywieźli karabiny

sady udzielania pierwszej pomocy 
i brały udział w zadaniach spraw-
nościowych. Tego dnia można było 
potrzymać w rękach prawdziwą, 
około 10 kg broń, z którą przyjechali 
do Łęczycy żołnierze, wejść do 
karetki czy założyć strażacki hełm. 
Ratownicy medyczni wszystkim 
zainteresowanym mierzyli ciśnienie 
i poziom cukru we krwi, członkowie 
WOPR m.in. doradzali jak zachować 
bezpieczeństwo nad wodą. 

Przedszkolaki wraz z uczniami 
podstawówek i gimnazjów z terenu 
naszego powiatu spędzili wyjąt-
kowo aktywny dzień, po którym 
wzbogacili się o ciekawą, przydatną 
na co dzień wiedzę. 

(MR)Uczniowie dowiedzieli się jak pomagać poszkodowanym

Od dziś fotoradar 
Łęczyca Choć nie z począt-

kiem miesiąca, tak 
jak się spodziewaliśmy, ale od 
początku tego tygodnia na łę-
czyckie ulice wraca maszynka 
do wzbogacania miejskiego 
budżetu. Przez najbliższe 
cztery miesiące fotoradar 
będzie rejestrował kierowców 
przekraczających dozwoloną 
prędkość. 

Temat fotoradaru od zawsze 
budził kontrowersje, ma zdecy-
dowanie więcej przeciwników 
niż zwolenników. W tym roku, 
wyjątkowo, straż miejska za-
mierza informować z wyprze-
dzeniem o miejscach ustawienia 
urządzenia. 

- Pomiary jak co roku będą 
odbywać się w wyznaczonych 
i oznakowanych znakiem D-51 
miejscach tj. na odcinkach ulic: 
H. Sienkiewicza, Ozorkowskie 
Przedmieście, Belwederska oraz 
Kaliska. Na stronach biulety-
nu UM Łęczyca umieszczana 
będzie co miesiąc informacja 
dotycząca lokalizacji miejsca 
ustawienia fotoradaru – zapew-
nia Tomasz Olczyk, komendant 
straży miejskiej w Łęczycy. 
- Wprowadzenie rygorystycz-
nych przepisów ruchu drogo-
wego podziałało na wyobraźnię 
kierowców, można zauważyć, że 

jeżdżą zdecydowanie wolniej 
niż wcześniej.

Przy okazji warto wspomnieć, 
że w myśl nowych przepisów 
prawo jazdy można stracić także 
wtedy, gdy kierowcę przekra-
czającego prędkość o ponad 50 
km/h uchwyci fotoradar straży 
miejskiej. Odbieranie prawa 
jazdy na trzy miesiące na pod-
stawie zdjęcia z fotoradaru jest 
jednak bardziej skomplikowane 
i rozciągnięte w czasie. - Naj-
pierw strażnicy muszą wysłać 
właścicielowi auta informację 
o tym, że jego samochód został 
sfotografowany przez fotora-
dar. Potem właściciel stawia się 
w straży miejskiej, gdzie składa 
wyjaśnienia. Prawo jazdy można 
mu odebrać dopiero wtedy, gdy 
zostanie prawomocnie ukarany. 
Stanie się to szybko, jeśli zgodzi 
się przyjąć mandat. Jeśli jednak 
odmówi, sprawę będzie musiał 
rozpoznać sąd – wyjaśnia T. 
Olczyk. - Strażnicy nie mogą 
odbierać praw jazdy osobiście tak 
jak to robi policja. Mogą jedynie 
wysłać wniosek do starosty, by 
odebrał kierowcy prawo jazdy. 

Prawa jazdy można jednak 
nie stracić. Właściciel auta sfo-
tografowanego przez fotora-
dar dostaje od straży miejskiej 
informację, o ile kilometrów 

przekroczył dopuszczalną pręd-
kość. Jeśli przekroczy o po-
nad 50 km/h, może odmówić 
wskazania osoby prowadzącej 
pojazd i dostać mandat jedynie 
za to, że nie wskazał kierowcy. 
W t ym t ygodniu fotoradar 
ustawiony będzie przez cały 
tydzień na ul. H. Sienkiewicza. 
Wyjątkiem jest wtorek, kiedy to 
pomiary dokonywane będą na 
ul. Ozorkowskie Przedmieście. 

(MR)

Strażnicy przewidują mniej 
mandatów niż w ubiegłym 
roku



38 CZERWCA 2015
Nowy 
Tygodnik 
Regionalnyjakie mają majątki?

reklama

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 7

STUDIOKUCHENNEMEBLENA 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

Propozycja kredytu na zakup towarów i usług z odroczoną płatnościa pierwszej raty 
obowiązuje dla umów zawartych w terminie od dnia 08.06.2015 r. do donia 30.06.2015 r. 
Ostateczna decyzja o przyznaniu kredytu na zakup towarów i usług z odroczona płatnością 
pierwszej raty.

1. Dla kredytu na zakup towarów i usług, oferowanego przez Santander Consumer Bank S.A. 
dla propozycji Karencja 3 miesiące, wyliczenia dla przykładu reprezentatywnego na dzień 
19.06.2015 r. są następujące: cena towaru 1000 zł; stopa oprocentowanego kredytu 0%, 
całkowity koszt kredytu 60 zł obejmuje: prowizję 60 zł, odsetki 0%, całkowita kwota kredytu 
1000 zł, RRSO 8,58%, czas obowiązywania umowy 13 miesięcy, całkowita kwota do zapłaty 
przez konsumenta 1060 zł, ilość rat 10, wysokość rat 106,00 zł.

KUCHNIE OD
499 zł

KUPUJESZ TERAZ, 
A SPŁACASZ DOPIERO 
OD PAŹDZIERNIKA!

TYLKO TERAZ
ODSETKI0zł

NAROŻNIKI OD

889 zł

Łęczyca ŁęczycaOprócz diet radni mają 
też inne źródła docho-

dów, niektórzy zarabiają całkiem 
niezłe kwoty. Sprawdziliśmy 
oświadczenia majątkowe radnych 
miasta, burmistrza i jego zastęp-
cy. Łącznie łęczyccy samorzą-
dowcy wzbogacili się w ubiegłym 
roku o prawie milion złotych.

Kto znalazł się w czołówce najbo-
gatszych radnych?

Najwięcej zarobił radny Marcin 
Zasada, bo aż 189 267,26 zł, to łączny 
dochód z tytułu prowadzonej dzia-
łalności gospodarczej i wynikający 
z zatrudnienia. Radny Zasada zgro-
madził również najwięcej środków 
finansowych w polskiej walucie – 145 
000 zł oraz 100 euro. Jak wynika z 
oświadczenia majątkowego, nie ma 
żadnych nieruchomości, ani samo-
chodu o wartości powyżej 10 000 
zł. Zaciągnął kredyt na rachunku 
bieżącym dla firm na kwotę 36 000 zł. 

Na drugim miejscu wśród najle-
piej zarabiających samorządowców 
znalazł się zastępca burmistrza. 
Dochody Krzysztofa Urbańskie-
go składają się z kilku elementów: 
dochód radnego miasta Łęczyca – 7 
477,06 zł, dochód radnego RN w SM 
„Łęczycanka” - 10 080 zł, dochód 
ze stosunku pracy – 127 638,38 zł, 
dochód ze sprzedaży garażu – 20 
000zł. Łącznie 165 195,44 zł. Mimo 
dużych dochodów, jak wynika z 
oświadczenia, zastępca burmistrza 
Łęczycy nie zgromadził żadnych 
środków pieniężnych. Posiada 

jednak dom (współwłasność mał-
żeńska) o powierzchni mieszkalnej 
ok. 110 mkw. w stanie surowym 
zamkniętym o wartości ok. 120 
000 zł, działkę budowlaną (współ-
własność małżeńska) wartą ok. 100 
000zł, ½ mieszkania za ok. 60 000 
zł i trzy samochody warte razem 
68 000zł. Na trzecim miejscu pod 
względem dochodów znalazł się 
radny Krzysztof Razik. Z tytułu 
prowadzonej działalności gospo-
darczej osiągnął dochód 127 433,93 
zł. Posiada dwie nieruchomości o 
łącznej wartości 900 000 zł (jedna z 
nich to współwłasność małżeńska) 
oraz dwa samochody wycenione na 
22 000 zł i 28 000 zł. 

Nie każdy ma tyle szczęścia, ile 
czołówkowe trio.

Nie najlepiej radzi sobie radny To-
masz Pijewski. Mimo, że ma dom 

o powierzchni 321mkw. wyceniony 
na 400 000 zł, w oświadczeniu ma-
jątkowym wpisał dochód z tytułu 
prowadzonej działalności gospo-
darczej w wysokości 0 zł. Wgląda 
na to, że dieta radnego jest jego jedy-
nym dochodem. Dodatkowo, radny 
Pijewski jest obciążony kredytem 
hipotecznym w wysokości 76 980 
franków szwajcarskich. 

Jakim majątkiem dysponuje bur-
mistrz Łęczycy?

Krzysztof Lipiński zaciągnął 
kredyt w obcej walucie. Burmistrz 
pożyczył 46 840,56 franków szwaj-
carskich na budowę domu. Swój 
majątek, wycenił łącznie na 1mln 
100 tys. zł. W jego skład wchodzi 
dom o powierzchni 240 mkw., dział-
ka o powierzchni ok. 6 000 mkw. 
oraz druga działka o powierzchni 
ok. 1600 mkw. Wszystkie trzy nie-

ruchomości są współwłasnością 
małżeńską. 

Łęczyccy radni miejscy nie in-
westują w papiery wartościowe, 
nikt też, oprócz radnego Marcina 
Zasady (100 euro) nie zadeklarował 
środków finansowych zgromadzo-
nych w obcej walucie.

Jak można wnioskować, najbar-
dziej opłacalne jest prowadzenie 
własnego biznesu, choć nie zawsze. 
Dwóch z trzech najlepiej zarabia-
jących radnych prowadzi własną 
działalność gospodarczą. Całkiem 
nieźle można też wyjść na pełnieniu 
kilku funkcji. Nawet z pozoru nie-
wielkie kwoty w skali roku składają 
się na niemałe pieniądze. 

Za tydzień podamy informacje 
o majątkach ozorkowskich samo-
rządowców. 

(MR)

Zaglądamy do portfeli władZy i radnych W obronie 
DrZeWa

Okazały bez rosnący pod 
oknami mieszkańców z 

bloku nr 8 przy ulicy Dominikańskiej 
w ubiegłym tygodniu został ścięty. 
Jedną z lokatorek ten fakt mocno 
zdenerwował,  mówi o niszczeniu 
zieleni.
- To był taki piękny, dubeltowy bez. 
Wycięli go, bo podobno przeszkadzał 
sąsiadowi, zasłaniał mu okno. Nie 
rozumiem takiego podejścia, przecież 
powinien się cieszyć, że ma bez pod 
oknem. Kiedy kwitł był taki ładny 
widok i do tego przyjemny zapach – 
wspomina Marta Płuciennik. - Teraz 
najlepiej wszystko powycinać, żeby nie 
było zieleni tylko wszędzie parkingi. 
Zdenerwowałam się, jak wycinali to 
drzewo, myślałam, że powstrzymam 
pracowników, ale moje prośby nic nie 
dały. Nie była to dobra decyzja, ale cóż, 
bzu już nie ma.
Na szczęście pod blokiem od strony 
klatek schodowych oraz balkonów jest 
jeszcze sporo zieleni. Za rok zakwitną 
inne bzy, choć rzeczywiście pod oknami 
zrobiło się pusto.

(MR)

Spory bez rósł przy samych 
oknach mieszkań na parterze
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Szybka pożyczka 
już w Twoim 

mieście. 
Również z zajęciem 

komoRniczym. 
pieniądze od Ręki. 

zadzwoń: 
664-325-559

Łęczyca

Łęczyca
Pomysł utworzenia myjni 
samochodowej na te-
renie bazy Spółdzielni 

Mieszkaniowej „Łęczycanka” nie 
podoba się części mieszkańców z 
bloku nr 85 przy ulicy Belweder-
skiej. Lokatorzy obawiają się hałasu, 
zanieczyszczeń i braku spokoju. Ich 
balkony usytuowane są na wprost 
bazy. Będą stanowczo sprzeciwiać 
się przedsięwzięciu. 

Mieszkańcy zapowiadają, że nie 
pozwolą na utworzenie myjni, proszą 
o pomoc wszystkich spółdzielców. - 
Wiem, że mieszkańcy bloku nr 85 są 
w mniejszości i nawet jeśli wszyscy 
się sprzeciwimy, to naszych głosów 
będzie za mało w porównaniu ze 
wszystkimi spółdzielcami. Liczę i 
proszę o pomoc. W imieniu loka-
torów z naszego bloku występuję 
przeciwko budowie myjni na terenie 
bazy spółdzielni. Nie możemy się na 
nią zgodzić, bo stracimy jedyną moż-
liwość spokojnego wypoczynku na 
naszych balkonach w okresie letnim, 
nie będzie nawet można otworzyć 
okna, bo na pewno będzie hałas. Myj-
nie nie są bezszelestne. Przecież są 
inne możliwości zagospodarowania 
tego terenu, wystarczy poszukać – 
przekonuje Marianna Popielarczyk. 
- Mieszkańcom pozostałych bloków 
myjnia nie będzie przeszkadzać, ale 
nam tak. Balkony są od strony bazy, 
dla mnie to małe miejsce jest azylem, 
możliwością wyciszenia się na świe-
żym powietrzu. Zanieczyszczenia 
też będą. Nawet ekologiczne myjnie 
wykorzystują środki czyszczące, na 
pewno nie są całkowicie obojętne. 

Członkowie spółdzielni zebrali pod-

pisy w sprawie korekty do propozycji 
uchwały walnego zgromadzenia doty-
czącej zagospodarowania bazy „Łęczy-
canki”. Wnoszą o ogłoszenie przetargu, 
który wyłoni inwestora zewnętrznego 
zainteresowanego dzierżawą i za-
gospodarowaniem gruntu przy ul. 
Belwederskiej. Zarząd spółdzielni o 
sprzeciwie wie, ale decyzję pozostawia 
walnemu zgromadzeniu. - Na dzień 
dzisiejszy nie ma wielu możliwości 
jeśli chodzi o wybór inwestora, który 
chciałby zagospodarować, w formie 
dzierżawy, część terenu bazy SM 
„Łęczycanka” na ul. Belwederskiej. 
Obecnie „Baza” przynosi miesięcznie 
około 7 tys. zł straty. Jest to mniej niż w 

analogicznym okresie roku ubiegłego. 
Zarząd szuka dalszych możliwości ich 
zminimalizowania. Jedną z propozycji 
przedstawionych przez potencjalnych 
inwestorów jest wybudowanie w tym 
miejscu ekologicznej myjni samocho-
dowej. Pojawiły się inne oferty, ale ze 
względu na możliwą uciążliwość dla 
pobliskich mieszkańców, od razu z nich 
zrezygnowaliśmy. Myjnia samochodo-
wa nie byłaby uciążliwa dla mieszkań-
ców. Nie byłaby również szkodliwa dla 
środowiska, bo zaproponowano myj-
nię ekologiczną – wyjaśnia Jarosław 
Pacholski, prezes „Łęczycanki”. - O 
tym czy ostatecznie powstanie, czy też 
nie, zdecydują sami spółdzielcy pod-
czas walnych zgromadzeń. Zdecyduje 
wola większości. Nie chcę przesądzać, 
jaka będzie opinia spółdzielców. Pewne 
głosy sprzeciwu rzeczywiście do nas 
docierały, ale jako Zarząd proponuje-
my jedną z możliwości zbilansowania 
kosztów i przychodów „bazy”. Jeśli nie 
będzie zgody większości na powstanie 
w tym miejscu myjni samochodowej, 
to będziemy dalej szukać i zapropo-
nujemy również inne, alternatywne 
rozwiązania w tym temacie. 

Jaka będzie odpowiedź wszystkich 
spółdzielców? Czy pomogą miesz-
kańcom bloku nr 85 i nie zgodzą się na 
budowę myjni samochodowej? Odpo-
wiedzi poznamy na walnych zgroma-
dzeniach, pierwsze już za tydzień. 

(MR)

Za sprawą samotnej 
kobiety, lokatorzy 

budynku przy ulicy Ozorkow-
skiej, boją się spokojnie zasnąć. 
Twierdzą, że sąsiadka, która 
nadużywa alkoholu i zaprasza 
do mieszkania podejrzane oso-
by może kiedyś doprowadzić do 
tragedii. Policja i straż pożarna 
interweniowały już nie raz.

Problem polega na tym, że loka-
torki nie można usunąć z miesz-
kania, nie można jej też zmusić 
do stosownego zachowania, tym 
bardziej do utrzymania porząd-
ku. Mieszkanie, które zajmuje jest 
zapuszczone a sama lokatorka 
uważa, że nie robi nic złego.

- To była normalna osoba, aż 
trudno uwierzyć, co alkohol robi 
z człowiekiem. Już kilka razy 
zdarzało się, że zostawiła garnek 
na gazie i przyjeżdżali strażacy. 
Policja też nie raz odstawiała ją 
do domu, ale na tym się kończyło. 
Nawet jak zostawała w areszcie, 
to po wyjściu zaczynało się na 
nowo. Dwa lata temu, w dzień 
wesela naszego syna, włamała 
się do naszego mieszkania i 
ukradła cały alkohol, który był 
w barku. Dostała wyrok w za-
wieszeniu, ale ostatecznie trafiła 
do więzienia na 8 miesięcy, bo 
w międzyczasie ukradła nam 
pieniądze. Przez ten czas był 
spokój, od początku roku, kie-
dy wróciła, boimy się o swoje 
bezpieczeństwo. O pożar nie 
trudno – opowiadają Ewa i Jan 
Pawłowscy. - Z tego co wiem, 
ma mieć sprawę o eksmisję, ale 
to będzie trwało. Ma mieszkanie 
na ul. Konopnickiej więc na bruk 
nie pójdzie. Chcielibyśmy spać 
spokojnie, ale póki co jest to nie-
możliwe. Zgłosiliśmy sprawę do 
straży miejskiej, mam nadzieję, 
że nam pomogą. 

Straż miejska ma świadomość, 
że problem jest poważny. - Otrzy-
maliśmy zgłoszenie od jednego ze 
współwłaścicieli budynku przy 
ul. Ozorkowskiej o kobiecie, która 
nadużywa alkoholu i narusza 
zasady współżycia społecznego. 
Z tego, co wiem, to już wcześniej 
lokatorzy mieli problemy z sąsiad-
ką – informuje Tomasz Olczyk, 
komendant straży miejskiej. - Zde-
cydowaliśmy się złożyć wniosek 
do komisji rozwiązywania proble-
mów alkoholowych o skierowanie 
kobiety na leczenie. Jeżeli odmówi 
poddania się leczeniu i 3- krotnie 
nie zgłosi się po wezwaniu, komi-
sja może podjąć decyzję o skiero-
waniu na przymusowe leczenie. 

Oskarżana o naganne zachowa-
nie kobieta, nie czuje się niczemu 
winna. - Sąsiedzi chcą mnie na siłę 
usunąć z tego mieszkania. Ja im 
nic złego nie robię. Jak jestem po 
alkoholu, to siedzę w mieszkaniu i 
nikomu nie przeszkadzam. To, kto 
do mnie przychodzi nie powinno 
nikogo interesować – usłyszeliśmy 
od Danuty S. (nazwisko do wiado-
mości redakcji). - Tym co robię, ni-
komu nie szkodzę. Niszczę jedynie 
swoje własne zdrowie.

Skoro kobieta ma świadomość 
destrukcyjnego działania alko-
holu na jej organizm, być może 
dobrowolnie podda się leczeniu. 
Skorzystałaby na tym nie tylko 
ona sama, ale także zaniepokojeni 
sąsiedzi.

(MR)

SPrzeciw SPółdzielców

Marianna Popielarczyk występuje w imieniu swoim i 
sąsiadów przeciwko budowie myjni

Na terenie bazy „Łęczycanki” miałaby powstać ekologiczna 
myjnia samochodowa

boją się o swoje bezpieczeństwo

Jan Pawłowski boi się, że 
kiedyś sąsiadka spali dom 

Kobieta jest zdania, że jej 
zachowanie nie powinno 
nikomu przeszkadzać
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Są pieniądze, będzie 
budowa. Nowa sie-

dziba Środowiskowego Domu 
Samopomocy ma zostać wznie-
siona do końca 2016 roku. Pro-
blemem jednak może okazać się 
lokalizacja.

Inwestycja jest konieczna, to 
nie podlega wątpliwości. Pod-
opieczni ośrodka potrzebują wię-
cej miejsca i warunków dostoso-
wanych do potrzeb osób chorych 
i z zaburzeniami psychicznymi. 
W siedzibie mieszczącej się w al. 
Jana Pawła II jest zdecydowanie 
za ciasno. 

- Nasz ośrodek obecni mieści 
się w lokalu o powierzchni 150 
mkw., jest to zdecydowanie za 
mało. Zgodnie z nowymi przepi-
sami na jednego uczestnika zajęć 
powinniśmy mieć co najmniej 8 
mkw., uczestników mamy obec-
nie 30, dlatego nowa siedziba jest 
niezbędna. Planowaliśmy zrobić 
w najbliższym czasie remont, 
ale udało się pozyskać środki 
finansowe zewnętrzne, pozwala-
jące na wykonanie dokumentacji 
projektowej i rozpoczęcie prac 
budowlanych w 2015 roku. Pod 
koniec 2016 roku planowane jest 
oddanie nowego budynku ŚDS 
wraz z wyposażeniem i zagospo-
darowaniem działki do użytku. 
W planach jest budynek o po-
wierzchni 400 mkw. powierzchni 
użytkowej, co spowoduje zwięk-
szenie miejsc dla uczestników z 
30 do 50. Burmistrz przeznaczył 
działkę na ulicy Słowackiego, 
to duża pomoc. Jestem bardzo 
zadowolony, że przeniesiemy 
się do nowego lokalu, w którym 
nie będzie barier architektonicz-
nych a sale zostaną odpowiednio 
przystosowane. Będzie to jeden z 
najnowocześniejszych ośrodków 
– wyjaśnia Marek Szczepaniak, 

dyrektor ŚDS w Łęczycy. - Śro-
dowiskowy Dom Samopomocy 
jest ośrodkiem terapeutycznym i 
jednocześnie azylem dla osób cho-
rych psychicznie oraz osób z zabu-
rzeniami psychicznymi w stanie 
remisji. Stale współpracujemy z 
Poradnią Zdrowia Psychicznego, 
gminą Miasto Łęczyca, MOPS-em 
i GOPS-em, starostwem. Nowe 
warunki lokalowe z pewnością 
ułatwią pracę w naszym ośrodku, 
co będzie korzyścią dla mieszkań-
ców Łęczycy biorących udział w 
zajęciach terapeutycznych.

Teren przy ulicy Słowackiego 
może się wydawać wymarzonym 
miejscem na budowę ośrodka. Plac 
usytuowany jest w spokojnym 
miejscu, przy samych ogrodach 
działkowych „Irys”. Problemem 
może być jednak dojazd. Od 
centrum miasta to kawał drogi. 
Być może niezbędne okaże się 
zorganizowanie transportu dla 

uczestników zajęć, co będzie 
wiązało się z kosztami. Istnieje 
również ryzyko, że nowy budy-
nek podczas większych opadów 
deszczu będzie zalewany, tak jak 
pobliskie działki, chyba że teren 
zostanie podniesiony.

W ŚDS prowadzone są zaję-
cia terapeutyczne przez psycho-
loga, terapeutów zajęciowych, 
pracownika socjalnego i pielę-
gniarkę psychiatryczną, które 
mają podtrzymywać i rozwijać 
posiadane przez podopiecznych 
umiejętności. Biorą oni udział w 
zajęciach grupowych i indywidu-
alnych. Prowadzona jest również 
terapia zajęciowa, profilaktyka 
prozdrowotna oraz relaksacja z 
wizualizacją. Wszystkie te dzia-
łania wpływają w dużym stopniu 
na zmniejszenie hospitalizacji 
uczestników oraz integrację ze 
środowiskiem. 

(MR)

Nowy budynek już stoi, 
wystarczy go wykończyć. 

Już niedługo można spodziewać się 
otwarcia drogerii Rossmann oraz 
sklepu odzieżowo – przemysłowe-
go Pepco przy ul. Kaliskiej 23. Nie 
wszyscy są zadowoleni pojawienia 
się dużych sklepów.

Według pierwszych zapowiedzi, 
sklepy miały ruszyć w grudniu ubie-
głego roku, następnym podawanym 
terminem był luty br, sieciówek do 
dzisiaj jednak nie ma. Budowa się 
przeciąga a mieszkańcy niecierpliwią. 
Tylko właściciele lokalnych sklepów 
cieszą się, że póki co nie pojawia się 
silna konkurencja. - Dla małych, 
łęczyckich sklepów Rossmann bę-
dzie jak gwóźdź do trumny. I bez 
niego interes słabo idzie, niedawno 
zamknęła się dość duża drogeria, 
która nie wytrzymała konkurencji. 
Taniej pewnie nie będzie, ale tak duże 
sieciówki mogą pozwolić sobie na  
obniżki i promocje – usłyszeliśmy w 
jednej z drogerii w Łęczycy. - Liczę na 
stałych klientów, którzy są już przy-
zwyczajeni do robienia zakupów w 
naszym sklepie. Oby dalej zwlekali 
z otwarciem. 

Nie tylko Rossmann będzie konku-
rencją. Sklep Pepco, który oferuje sze-
roki i tani asortyment (m.in. odzież, 
zabawki, wyposażenie wnętrz) z 
pewnością odbierze część klien-
tów sklepom, w których kupuje się 
wszystkie produkty po 3 czy 5 zł. W 
mieście ich nie brakuje. 

Początek handlu w sieciówkach 
zbliża się coraz bardziej. - Pla-
nowany termin otwarcia skle-
pu Pepco w Łęczycy to koniec 
czerwca. Drogeria Rossmann 
nie ma jeszcze konkretnego ter-
minu, ponieważ firma musi we 
własnym zakresie wykończyć 
i dostosować lokal – informuje 
Renata Marciniak z firmy Pro
-Inwest. - Myślę jednak, że nie 
będzie to odległy termin i już nie-
długo mieszkańcy zrobią pierw-
sze zakupy w znanej drogerii. 

Budynek pod lokale użytkowe zajął 
miejsce opuszczonej rudery, w której 
niejednokrotnie dochodziło do liba-
cji alkoholowych i nocowania osób 
bezdomnych. Na przełomie maja i 
czerwca ubiegłego roku, właściciel 
podjął decyzję o jego rozbiórce. 

(MR)

na SłoWaCkiego WybuDują ŚDS
Łęczyca

Łęczyca

Łęczyca

Dyrektor Marek Szczepaniak jest zadowolony z planów budowy 
większej siedziby ośrodka

Boją się rossmanna

Budynek jest już prawie skończony

Akcja zima skończy-
ła się już dawno a 

pracownicy zakładu zieleni 
nie otrzymali wynagrodzenia 
za pełnione dyżury. Pytania o 
termin zapłaty pozostają bez 
odpowiedzi. Prawdopodob-
nie dlatego, że pieniędzy nie 
będzie. 

Zdaniem pracowników sumy 
nie miały być duże, ale zwłoka 
budzi poddenerwowanie i rozża-
lenie. Pracownicy, z którymi roz-
mawialiśmy zadeklarowali, że w 
następnym sezonie zimowym nie 
przyjdą na dyżury po godzinach 
pracy. - To są jakieś kpiny, jest 
czerwiec a my jeszcze czekamy 
za pieniędzmi. Zawsze dyżury 
zimowe rozliczane były do kwiet-
nia. Sumy są różne, w zależności 
od ilości przepracowanych go-
dzin. Nie będzie z tego dużych 
pieniędzy, ale przy naszych za-
robkach nawet te parę groszy się 
liczy. Próbowaliśmy dowiedzieć 
się kiedy dostaniemy zapłatę, 
odpowiedzi nie było. Z powodu 
takiego traktowania na następne 
dyżury po prostu nie będziemy 
przychodzić. Tylko na te wy-

nikające z 8-godzinnego dnia 
pracy. Ciekawe jak sobie wtedy 
zakład poradzi. Kierownictwo 
ucina nam pieniądze na każdym 
kroku. Nawet ekwiwalent za 
pranie zmniejszyli o połowę. Ile 
można uprać za 5 zł miesięcznie, 
to są żarty – usłyszeliśmy. - Nie 
jesteśmy traktowani poważnie, 
mimo że należycie wywiązujemy 
się ze swoich obowiązków. Jest 
to po prostu brak szacunku dla 
pracownika. 

O komentarz do pracowni-
czych problemów w zieleni miej-
skiej poprosiliśmy urząd miejski 
oczekując deklaracji w sprawie 
zaległych zapłat za dyżury. Jaką 
odpowiedź otrzymaliśmy? - 
Zgodnie z art. 1511  Kodeksu 
Pracy, pracownik za pracę w 
nadgodzinach ze względu na 
szczególne potrzeby pracodawcy 
może otrzymać wynagrodzenie 
za pracę w godzinach nadlicz-
bowych lub zgodnie z art. 1512 
K.P. ekwiwalent w postaci czasu 
wolnego. Pracownicy Jednostki 
Budżetowej „Zieleń Miejska” w 
Łęczycy za tzw. „Akcję zima” 
odbierają zgromadzone nadgo-

dziny, w związku z powyższym, 
pracownikom nie przysługuje do-
datkowe wynagrodzenie – czyta-
my w przysłanym komentarzu z 
magistratu. - Zgodnie z obowią-
zującym w Jednostce Regulami-
nem Pracy, pracownicy powinni 
być traktowani równo, a zatem w 
przypadku nadgodzin, wszyscy 
uczestnicy dyżurów zimowych w 
sezonie 2014/2015 zgromadzone 
godziny odbierają. Z uwagi na 
fakt, iż w tym roku zima była 
wyjątkowo łagodna, ilość tych 
nadgodzin była niewielka. 

Pracownikom nie podoba się odpowiedź magistratu

Pracownicy czekają na pieniądze

Co w sprawie ekwiwalentu 
za pranie? Rzeczywiście jest to 
tylko 5 zł na miesiąc. - Zgod-
nie z zarządzeniem dyrektora 
Jednostki Budżetowej „Zieleń 
Miejska” w Łęczycy wysokość 
stawki za pranie wynosi 5 zł za 
miesiąc, która wypłacana jest 
raz na pół roku, tj. w czerwcu i 
grudniu. W jednostce nigdy nie 
wypłacano kwot w/w ekwiwa-
lentu kwartalnie. Takie kwoty 
ekwiwalentu były wypłacane 
pracownikom w latach ubie-
głych. Wypłata ekwiwalentu 

bhp nastąpi w czerwcu 2015 
roku.

Pracownicy, z którymi roz-
mawialiśmy, po otrzymaniu 
odpowiedzi z magistratu nie 
kryli zdenerwowania. - Było 
źle, jest jeszcze gorzej. Narzeka-
liśmy na dyrektora Kujawę, ale 
zanim poszedł na zwolnienie, to 
zawsze jakiś dodatek dawał. Nie 
zawsze równo i sprawiedliwie, 
ale każdy coś dostał. Teraz, jak 
widać nie mamy na co liczyć – 
usłyszeliśmy.

(MR)



6 8 CZERWCA 2015
Nowy 
Tygodnik 
Regionalny nie tak miało być...

Klasyczne stare 
meble, porcelana, 

kosiarki, ogrodowe krasnale 
– przekrój towarów oferowa-
nych pod tzw. namiotami jest 
imponujący. 

- Najwięcej osób odwiedza nas 
w weekendy – mówi Lech Anioł-
kiewicz, sprzedawca. - Głównie 
mamy towar z Niemiec. Wbrew 

obiegowej opinii nie są to już rze-
czy wyrzucone przed dom przez 
Niemca. Te czasy już się skończyły. 
Teraz po taki używany towar trze-
ba jeździć do specjalnych sklepów, 
które skupują na przykład używa-
ne meble. 

Mieszkańcy odwiedzający na-
mioty mówią o takich zakupach, 
że idą na szpery. Coś w tym jest. 
Nieraz trzeba się porządnie wysilić 
i przerzucić sporo przedmiotów, by 
natrafić na wartościową rzecz. 

Zofia Krawczyk przyjechała 
m.in. po starą ramę na obraz. 

- Znalazłam 
taką ramę, mu-
s z ę  j e d y n i e 
uzgodnić cenę. 
To dodatkowy 
plus tego miej-
sca, że można 
się targować – 
mówi z uśmie-

chem pani Zofia. - Choć towar 
jest tu używany, to nierzadko jest 
wartościowszy od tego kupowa-
nego w naszych supermarketach. 
Meble są trwalsze, to samo doty-
czy rowerów. Nie ukrywam, że 
jestem stałą klientką i zawsze, gdy 
tu przyjeżdżam, coś sobie upatrzę. 

(stop)

Opinie mieszkań-
ców z którymi roz-

mawialiśmy o odnowionym pa-
łacu są jednoznaczne. Nie ma co 
oglądać, poza tym szczątkowe 
umeblowanie w żaden sposób 
nie pasuje do klimatu historycz-
nej budowli. 

Odwiedziliśmy pałac w po-
niedziałek. Główne sale były 
zamknięte. Naszą obecnością 
zainteresowała się sprzątaczka. 
Dziennikarza wzięła za turystę.

- Przykro mi, ale pomieszcze-
nia są pozamykane z uwagi na... 
dzieci. Nie ma wyznaczonej osoby, 
która dopilnowałaby tego wszyst-
kiego a dzieciaki wszędzie biegają 
i mogą coś zepsuć – usłyszeliśmy 
od pani Anny.

Trzeba jednak przyznać, że w 
pałacu praktycznie mebli nie ma. 
Są jedynie szklane krzesła, które z 
całą pewnością gryzą się z pałaco-
wym wystrojem. 

Dowiedzieliśmy się, że podczas 

otwarcia pałacu awarii uległa 
winda a w pomieszczeniach piw-
nicznych wybiły nieczystości. 

- Po prostu przewinęło się zbyt 
dużo ludzi – mówi sprzątaczka. - 
Przycisk windy został popsuty a 
poza tym z powodu zapchanych 
rur zalana nieczystościami została 
piwnica. 

No cóż. Jak na początek, „atrak-
cji” na pewno wystarczy. Pani 
Anna oprowadziła nas po pałacu, 
gdy powiedzieliśmy, że jesteśmy z 
Reportera.

- Proszę spojrzeć, pusto. Zarów-
no w sali lustrzanej, jak i w tej, 
w której są polichromie. Można 
powiedzieć, że z mebli są tylko 
szklane krzesła. Też rozmawiałam 
z mieszkańcami, którzy dziwili 
się, że teraz jest tu tak smutno. Sta-
re meble wyniesiono do piwnicy 
magistratu i nie wiem, kiedy pałac 
będzie umeblowany.

Poprosiliśmy o komentarz w 
magistracie. 

- Pałac jest umeblowany – od-
powiada Magdalena Jaworska z 
referatu promocji gminy i spraw 
społecznych urzędu miejskiego w 
Poddębicach. - Nie spotkaliśmy się 
z opiniami mieszkańców, że nie 
ma w pałacu co zwiedzać. 

Urzędniczka poinformowała 

w pałacu pusto i smutno
Poddębice 

Poddębice 

na szpery, czyli wszystko na sprzedaż
Właściciel coraz 
popularniej-

szych przyczep holenderskich nie 
może narzekać na brak kupują-
cych. Ożywienie widoczne jest w 
okresie przedwakacyjnym. Klienci 
kupują domki na kołach głównie 
na swoje rekreacyjne działki. 

Domek holenderski nie jest 
przyczepą z którą można po-
dróżować. Można go jedynie 
przewieźć w określone miejsce i 
zostawić. Najdroższy w tej chwili 
domek holenderski ustawiony 
na placu w Złotnikach kosztuje 

ponad 30 tys. złotych. 
- W środku niczym w salonie 

– zachwala sprzedawca. - Jest sty-
lowa kanapa i do kompletu fotele. 

W oddzielnym pomieszczeniu 
znajduje się okrągły stolik z sofą. 
Oczywiście nie mogło zabraknąć 
sypialni, aneksu kuchennego i 
łazienki. 

Jak się dowiedzieliśmy, wśród 
kupujących nie brakuje znanych 
osób. Domki holenderskie kupują 
przedstawiciele lokalnej władzy, 
przedsiębiorcy i dziennikarze.

- Nazwisk nie będę podawał. 
Mogę jedynie powiedzieć, że 
„holendra” kupił pewien bur-
mistrz. Specjalnie po taki domek 
przyjechał do nas również znany 
dziennikarz z TVN – słyszymy. 

Każdy kupujący domek ho-
lenderski ceni sobie swobodę i 
niezależność. 

(stop)

Gm. Dalików

boom na „holendra”

Zdaniem magistratu pałac jest umeblowany. Czy aby na pewno?

Głównym pałacowym wystrojem są oryginalne krzesła 

Niestety, winda (lub jak woli 
urząd platforma) szybko się 
zepsuła 

nas także, że w pałacu windy nie 
ma.

- Jest platforma – mówi M. Ja-
worska. - Nie wiem, dlaczego 
się zepsuła. Nie znam również 
przyczyny wylania nieczystości 
w piwnicy. Nie przewidujemy 
zatrudnienia w pałacu kustosza. 
Do pałacu niedługo przeniesiony 
zostanie Poddębicki Dom Kultury 
i Sportu. 

Mamy nadzieję, że już wkrótce 
pałac będzie wyglądał nie tylko 
atrakcyjnie z zewnątrz.

tekst i fot. (stop)
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O s o b y , 
które w 

poniedziałek przyjechały na kom-
pleks basenów geotermalnych w 
Poddębicach, zostały odprawione 
z kwitkiem. Łatwo się domyślić, 
co mówiły.

- To kuriozalna sytuacja, że basen, 
który przecież już formalnie został 
otwarty, czynny jest w dni robocze 
dopiero od godz. 15. Pytam się dla-
czego tak jest. Przecież chętnych do 
kąpieli w godzinach przedpołudnio-
wych jest wielu. I nie są tylko emery-
ci, jak ja. Widziałem wielu młodych 
ludzi, którzy też chcieli się wykapać 
– mówi Ryszard Szatkowski.

To prawda. W samo południe co 
rusz ktoś podchodził do zamkniętej 
na kłódkę bramy kąpieliska. 

- Przyszliśmy przed południem, 
bo w internecie była informacją 

o tym, że basen jest już czynny – 
mówi Michał, który wraz z kolegą 
liczył na orzeźwiającą kąpiel. - 
Wzięliśmy ze sobą piłkę do gry. Li-
czyliśmy na przyjemne spędzenie 
czasu. Szkoda.

Najbardziej żal było dzieci, któ-
re tego dnia miały swoje święto. 
Smutne siedziały na schodach przed 
zamkniętym kąpieliskiem. 

- Skończyliśmy pół godziny temu 
zajęcia w szkole. Myślałem, że będzie 
można się już wykąpać – usły-
szeliśmy od Kacpra. 

Co na to urząd miasta? 
- Nie trafi ały do nas wcze-

śniej informacje, że ktoś skar-
ży się na zamknięty przed 
godziną 15 basen – twier-
dzi Magdalena Jaworska z 
poddębickiego magistratu. 
- Mogę jedynie powiedzieć, 
że kąpielisko będzie czynne w 

Są tacy, którzy rok w rok przy-
jeżdżają do Uniejowa, aby cho-
ciaż przez kilka dni odpocząć 
przy mini-termach zlokalizo-
wanych w pobliżu basenów 
termalnych. 

- Jesteśmy z Opola – mówią Lidia 
i Jacek Stecowie. - Upodobaliśmy 
sobie Uniejów. Zawsze, jak jedziemy 
z przyczepą w dłuższą podróż, to 
zatrzymujemy się tutaj na odpoczy-
nek. Uniejów przez kilka ostatnich 
lat zmienił się nie do poznania. 
Jest zadbany, widać zrealizowane 
inwestycje. Oczywiście kompleks 

basenów termalnych znany jest w 
całej Polsce. 

Państwo Stecowie zawitają jesz-
cze raz w Uniejowie zimą. 

- W lutym organizowany jest 
przy termach zlot Camperteam. 
Wówczas zjeżdża do Uniejowa 
prawie setka miłośników takiego 
podróżowania – usłyszeliśmy.

Dowiedzieliśmy się, że jak na 
razie pobyt przy termach z usta-
wieniem przyczepy jest darmowy. 
Turyści mają nadzieję, że długo jesz-
cze nie będą pobierane żadne opłaty. 

(stop)

Pomimo licznych ka-
mer nagminnie wy-

rywane są kwiaty zasadzone 
w donicach na całej długości 
mostku łączącego geotermię 
z miasteczkiem. Czy w stan 
podwyższonej gotowości po-
stawiona zostanie ochrona 
rekreacyjnego kompleksu?

Zapytaliśmy, czy kamery re-
jestrujące obraz są skuteczne. 
Gdzie znajduje się centrum mo-
nitoringu?

- Nie mamy podglądu – przy-
znał jeden z ochroniarzy w 
rozmowie z Reporterem. - O 
szczegółach związanych z naszą 
pracą nie będę się wypowiadał. 

Czyżby kamery były jedynie 
straszakiem? Oby skutecznym.

(stop)

kwiatki pod okiem kamerdo uniejowa zamiast do ciechocinka

Jestem emerytem i chciałbym wykąpać się w spokoju przed 
południem – mówi Ryszard Szatkowski

UPAł A BASeN zAMKNiĘTY
Poddębice, Uniejów 

Ci chłopcy również nie zażyli wodnej kąpieli w godzinach 
przedpołudniowych 

Najbardziej żal było dzieci. Tego dnia najmłodsi mieli swoje 
święto 

zajęcia w szkole. Myślałem, że będzie 

kwiatki pod okiem kamerdo uniejowa zamiast do ciechocinka

tygodniu od rana, dopiero w okresie 
wakacji. 

* * * 
W Uniejowie nie ma proble-

mów związanych z wodnymi ką-
pielami. I to nawet bezpłatnymi. 
Wystarczy dokładnie rozejrzeć 
się nad brzegiem Warty i od-
naleźć rurę odprowadzającą do 
rzeki nadmiar geotermalnej wody. 

- Jest super – mówi Paulina 
Pacholczyk, mama 

5-let-
n i e j 

Zuzi. - Gorąca 
woda termal-
na miesza się 
z wodą z rze-

ki i temperatura jest akurat. 
Moja córeczka uwielbia takie 
kąpiele. 

tekst i fot. (stop)

W Uniejowie 
termalna kąpiel 
jest za darmo 

Dzieci i młodzież z Ze-
społu Szkół w Unie-

jowie przeszła w miniony ponie-
działek ulicami miasta w ramach 
happeningu pn. „Ogólnopol-
ski Głos Profilaktyki”. Niosąc 
transparenty, w maseczkach na 
twarzach, uczestnicy wydarzenia 
sprzeciwiali się różnego rodzaju 
uzależnieniom.

Hasła dotyczyły palenia papie-
rosów, picia alkoholu czy braniu 
narkotyków oraz innych używek. 
Najmłodsi i już prawie dorośli wy-
chowankowie włączyli się do pro-
gramu profi laktycznego Komendy 
Głównej Policji „Profi laktyka a Ty”, 
którego celem jest przekonywanie 
już od najmłodszych lat do życia 
wolnego od uzależnień.

(mr)

młodzież wolna 
od uzależnień
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Rozwiązanie krzyżówki z numeru 139: Siła daje odwagę
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* Pani w szkole pyta Jasia:
- Powiedz mi kto to był: Mickiewicz, 
Słowacki i Norwid?
- Nie wiem. A czy pani wie kto to był: 
Zyga, Chudy i Kazek?
- Nie wiem - odpowiada nauczycielka.
- To co mnie pani swoją bandą 
straszy? 

* * * 
* - Nie ma pan prawa jazdy, koła są nienapompowane, 
niezapięte pasy, w ręku puszka piwa.
- Do jutra!
- Co to ma znaczyć?
- Moment, panie władzo, przez telefon rozmawiam. 

* * *
* Rozmawiają dwaj psychiatrzy
- Wiesz - mówi jeden z nich - mam fantastycznego 
pacjenta. Cierpi na rozdwojenie jaźni i obaj płacą. 

* * * 
* Do pokoju wchodzi strasznie pobity hrabia.
- O rany, sir, co się panu stało? - pyta Jan. 
- Dostałem w twarz od barona Stefana.
- Od barona Stefana? Przecież to chucherko! Musiał 
mieć coś w ręku!
- Miał. Łopatę.
- A pan, panie hrabio? Nie miał pan nic w ręku? 
- Miałem. Lewą pierś żony barona. Piękna rzecz, nie 
przeczę, ale do walki zupełnie się nie nadaje. 

* * * 
* Panie dyrektorze, czy mógłbym otrzymać dzień urlo-
pu, aby pomóc teściowej przy przeprowadzce? 
- Wykluczone! 
- Bardzo dziękuje, wiedziałem, że mogę na pana liczyć. 

* * * 
* - Zawsze uważałem, że lepiej ożenić się z brzydką. Bo 
ładna kobieta przecież może cię zdradzić.
- Ale musisz przyznać, że i brzydka też może to zrobić.
- Może. Tylko w takim wypadku zwykle mówi się “Może 
to i lepiej...” 

* * *
* - Baco, macie w waszej miejscowości jakieś atrakcje dla 
turystów?
- Mieliśmy, ale niedawno wyszła za mąż. 

ZUPA Z ZIEMNIAKAMI I BEKONEM
Składniki:
• 45 ml masła
• 400 g grubego bekonu
• 4 zielone cebulki, drobno pokrojone
• 1 x podstawowy przepis na pieczone 
ziemniaki 
• 500 ml mleka 
• 250 ml śmietany
• sól i świeżo zmielony czarny pieprz
Etapy przygotowania: Podgrzej masło w 
średniej wielkości garnku do momentu, aż bę-
dzie ciepłe. Dodaj bekon i smaż do momentu, 
aż składniki zacznie on przybierać brązowy 
kolor. Dodaj cebulkę i smaż przez kolejne 3 
minuty. Pokrój ziemniaki na duże kawałki i 
dodaj. Smaż przez 5-8 minut. Dodaj mleko i 
śmietanę, a następnie   doprowadź do wrzenia. 
Gotuj na wolnym ogniu przez 5 minut. Zdejmij 
z ognia i zmiksuj w malakserze do momentu, 
aż uzyskasz gładką masę. Dopraw do smaku 
solą i czarnym pieprzem. Podawaj na ciepło.

COMBER JAGNIĘCy Z SALSĄ PAPRyKOWO
-POMIDOROWĄ Z MACĄ
Składniki:
Salsa:

• 2 czerwone papryki 
• 1 żółta papryka
• 40 ml oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia
• 5 dojrzałych pomidorów
• 1   łyżeczka mielonej papryczki chili
• 1 drobno posiekany ząbek czosnku
• 1 mała drobno posiekana biała cebula
• 1 pęczek posiekanej świeżej bazylii
• sok z 1 limonki
• sól morska
• świeżo zmielony czarny pieprz
Jagnięcina:
• 4 kawałki combra jagnięcego o wadze 200 
g każdy
• ½ łyżeczki ostrej papryki
• sól gruboziarnista
• młotkowany kolorowy pieprz
• olej do smażenia
• 1 łyżka masła klarowanego
• 10 gałązek tymianku
Maca:
• 150 g mąki pszennej
• 150 g mąki orkiszowej (typ 2000)
• 6 g świeżych drożdży 
• sól
• 1 łyżka kminu

• 8 łyżek oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia
• ok. 150 g ciepłej wody
Etapy przygotowania: Papryki myjemy, prze-
cinamy na pół, wycinamy gniazda nasienne, 
skórki nacieramy odrobiną oliwy z oliwek i 
kładziemy papryki pod górną grzałkę pie-
karnika rozgrzanego do 220 ºC. Pomidory 
nacinamy nożykiem w krzyżyk i wkładamy 
również do gorącego piekarnika. Po 5 mi-
nutach wyciągamy pomidory i obieramy ze 
skórki. Kiedy skórka papryk będzie brązowieć 
i s  tanie się nierówna, wyciągamy gorące 
papryki i szczelnie zawijamy folią spożywczą 
lub wkładamy do woreczka foliowego. Po 10 
minutach odwijamy papryki z folii i ściągamy 
z nich skórki. Papryki i pomidory drobno 
kroimy. Dodajemy papryczkę chili, czosnek, 
cebulę, bazylię, sok z limonki i resztę oliwy 
z oliwek. Całość doprawiamy solą morską i 
świeżo mielonym czarnym pieprzem. Com-
bry myjemy, suszymy, a wystające kosteczki 
oczyszczamy z nadmiaru tłuszczu i ścięgien. 
Nacinamy mięso ostrym nożem tworząc sza-
chownicę. Paprykę, sól i młotkowany kolorowy 
pieprz mieszamy ze sobą i nacieramy mie-
szanką przypraw combry. Gałązki tymianku 
wkładamy w nacięcia na mięsie. Na patelni 
rozgrzewamy olej z masłem klarowanym i 
smażymy combry po 3 minuty z każdej strony. 
Następnie wkładamy combry do piekarnika 
i pieczemy ok.12 minut w temp. 190 ºC, w 
połowie czasu, przewracając je na drugą 
stronę. Gotowe combry wyciągamy na talerz, 
przykrywamy folią aluminiową i zostawiamy 
w ciepłym miejscu na 15-20 minut. Do miski 

przesiewamy obie mąki, dodajemy pokru-
szone drożdże, sól, kminek, oliwę i zalewamy 
całość wodą. Ciasto wyrabiamy aż będzie 
gładkie i elastyczne. Formujemy kulę, owijamy 
folią spożywczą i odkładamy na 30 minut w 
ciepłe miejsce. Następnie rozwałkowujemy 
bardzo cienkie placki, rozgrzewamy patelnię 
tefl onową i podpiekamy placki z dwóch stron, 
aż lekko się zrumienią i pojawią się na nich 
pęcherzyki powietrza. Combry serwujemy 
z salsą i macą. 

TORT BEZOWy Z MUSEM Z MANGO
Składniki:
Bezy:
• 4 białka
• 150 g cukru
• 1 łyżeczka octu winnego
Krem z mango:
• 2 dojrzałe mango
• 2 jajka
• 150 g cukru
• 150 g masła
(1 łyżka mąki ziemniaczanej opcjonalnie)
Do dekoracji:
• ubita śmietanka 36 % (ok. 500 ml)
• garść świeżych truskawek
• świeże fi gi
• wiosenne kwiaty 
Etapy przygotowania: Mango dokładnie 
obieramy, tak by uzyskać miąższ (konsysten-
cja powinna przypominać purée, jeżeli jest 
dość twarde zmiksujmy delikatnie blenderem) 
i łączymy z roztopionym masłem. Jajka ubi-
jamy z cukrem na puszystą pianę i partiami 

dodajemy do masy z ma  ngo. Całość pod-
grzewamy na małym ogniu, stale mieszając. 
Po ok.10-12 minutach masa powinna stop-
niowo zgęstnieć (jeżeli będzie zbyt rzadka 
można dodać 1 łyżkę mąki ziemniaczanej). 
Masę odstawiamy najlepiej do lodówki na 
2-3 godziny. Aby przygotować bezę: białka 
ubijamy, a w końcowej fazie dodajemy 
cukier. Następnie dalej ubijamy, dodajemy 
ocet i miksujemy. Piana powinna być lśniąca. 
Blachę wykładamy papierem do pieczenia, 
odrysowujemy 2 okręgi i rozsmarowujemy 
masę bezową. Wstawiamy do rozgrzanego 
piekarnika do 150 stopni C i pieczemy przez 
8 minut, następnie zmniejszamy temperaturę 
do 130 stopni C i pozostawiamy w piekarniku 
do 1,5 godziny (po godzinie sprawdźmy, 
powinna być twarda na zewnątrz i chr  upią-
ca). Bezę najlepiej pozostawić w piekarniku 
do całkowitego ostudzenia. Na upieczoną 
bezę nakładamy mus z mango, plastry tru-
skawek i ubitą śmietanę. Przykrywamy bezą 
i dekorujemy świeżymi fi gami. Tort bezowy 
wstawiamy do lodówki na min. 2 godziny. 
Najlepiej smakuje schłodzony.
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Atrakcji dla najmłodszych tego dnia nie zabrakło. Na pl. T. Kościuszki przyszły liczne grupy dzieci, które z okazji 
swojego święta mogły bawić się w najlepsze przez znaczną część dnia. Dużym zainteresowaniem cieszyły się 
dmuchane zjeżdżalnie, małe ciuchcie czy karuzele. Nie brakowało chętnych maluchów do pomalowania twarzy 
oraz na zabawę z bajkowymi postaciami. Można było przebierać w kolorowych balonach, wymyślnych peru-
kach i wyszukanych zabawkach. Podczas gdy najmłodsi wariowali rozproszeni po całym placu, na scenie swoje 
talenty prezentowali uczniowie łęczyckich szkół oraz, po południu gwiazdy polskiej sceny muzycznej. W tym 
roku Łęczycę odwiedzili m.in. Pokahontaz oraz Kamil Bednarek.

tekst i fot. Małgorzata Robaszkiewicz

dzień dziecka w łęczycy

Karuzele kręciły się cały czas

Bajkowych postaci 
nie zabrakło

Szczenięta cieszyły się 
dużym zainteresowaniem

Na twarzach najmłodszych 
najczęściej malowane były kotki

Maskotki 
przyciągnęły też 
nieco starsze 
dzieci

Różowowłosa 
księżniczka

Na pl. T. Kościuszki były 
kule wodne

Kot Tom w dużych 
rozmiarach

Na dziedzińsku zamku 
powstała makieta Łęczycy

Na Dzień Dziecka 
przyszły całe grupy
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ogłoszenie

Ozorków

Ozorków

Gm. Parzęczew Wracamy do 
bulwersujące-

go zdarzenia, które opisywaliśmy 
tydzień temu. Wiadomo już, że 
bandyci którzy podpalili stację 
paliw a następnie pobili żonę biz-
nesmena udawali policjantów. 
Złapano już jednego przestępcę, 
który decyzją prokuratury rejono-
wej w Zgierzu został aresztowany 
na 3 miesiące. Grozi mu do 12 lat 
więzienia. 

Przypomnijmy, że do zdarzenia 
doszło w nocy z 28 na 29 maja. 
Policjanci otrzymali zgłoszenie 
dotyczące pożaru pomieszczeń 
biurowych stacji paliw w Parzę-
czewie. Niebawem przyjechał tam 
właściciel obiektu. W tym czasie 
w miejscu jego zamieszkania w 
Kowalewicach pojawiło się trzech 
mężczyzn, którzy podając się za 
policjantów, poinformowali obecną 

w domu żonę właściciela, że ich wi-
zyta związana jest z wyjaśnianiem 
okoliczności pożaru. Kiedy kobieta 
wpuściła ich do środka, została 
przez nich zaatakowana. 

- Napastnicy porazili ją paraliza-
torem, a następnie bili przedmiotem 
przypominającym broń, skrępowali 
i użyli ręcznego miotacza gazu. W 
poszukiwaniu pieniędzy splądrowali 
dom. Nie znaleźli jednak gotówki. 
Pożar stacji zdołano szybko ugasić – 
mówi Krzysztof Kopania, rzecznik 
prasowy prokuratury okręgowej w 
Łodzi. 

W jednym z łódzkich mieszkań 
zatrzymany został 28-latek, który 
usłyszał zarzut usiłowania rozboju. 
Na wniosek zgierskiej prokuratury 
został tymczasowo aresztowany. 
Trwają czynności mające na celu 
zatrzymanie jego kompanów.  

(stop)

Konkurujący ze sobą 
przewoźnicy dbają 

wyłącznie o swoje interesy a nie 
o dobro pasażerów – tak wynika 
z rozmów z mieszkańcami, któ-
rzy skarżą się na niepunktualne 
busy a nawet niezatrzymywanie 
się pojazdów na wyznaczonych 
przystankach. 

Kilka dni temu nasz dziennikarz 
rozmawiał z pasażerką, która co-
dziennie korzysta z usług jednego 
z prywatnych przewoźników.

- Chodź trudno w to uwierzyć, 
kierowca jadący z Łęczycy w kie-
runku Łodzi zatrzymał się z pasa-

żerami w Ozorkowie i dalej już nie 
chciał jechać. Stwierdził, że mieszka 
w Ozorkowie i to jest już jego ostatni 
kurs na dzisiaj. Dopiero po telefonie 
do właściciela firmy przewozowej 
kierowca pojechał do Łodzi. Na 
trasie bardzo często dochodzi do 
dziwacznych sytuacji. Kierowcy 
omijają na przykład niektóre przy-
stanki, bo po prostu nie chce im się 
tamtędy jechać – usłyszeliśmy.

Nasza Czytelniczka miała rację. 
Nie tak dawno mieszkańcy ul. 
Podleśnej zwrócili się z prośbą do 
burmistrza Ozorkowa o interwen-
cję. Chodziło o to, aby zmotywować 

kierowców do zatrzymywania się 
na przystanku.

- Burmistrz zwrócił się do przewoź-
ników z prośbą, by na trasie przejaz-
du uwzględniali przystanek Podleśna 
przy drodze krajowej. Formalnie 
władze miasta nie mają wpływu i 
możliwości kontroli nad poczyna-
niami prywatnych przewoźników.. 
Decyzje związane z rozkładem jazdy 
przewoźników wydaje Urząd Mar-
szałkowski, natomiast do kontroli 
przewoźników w tym zakresie upo-
ważniona jest Inspekcja Transportu 
Drogowego – informuje Izabela 
Dobrynin, rzecznik burmistrza.

Wieloletni dowódca 
Jednostki Ratowni-

czo-Gaśniczej w Ozor-
kowie, st. kpt. Marian 
Kwaśniewski, z dniem 
1 czerwca przeszedł na 
emeryturę. 
- Nie ukrywam, że pod-
czas pożegnania zakrę-
ciła mi się łezka w oku 
– usłyszeliśmy od stra-
żaka. - Koledzy sprawili 
mi bardzo sympatyczną 
niespodziankę. Wyjechali wozami 
przed jednostkę. Były syreny i po-
dziękowania. 

Były dowódca JRG zdradza, że na 
razie nie myśli o intensywnym spę-

dzaniu wolnego czasu.
- Póki co będę majster-
kował w domu – mówi 
z uśmiechem M. Kwa-
śniewski.
Obowiązki przejął jego 
zastępca st. kpt. Jaro-
sław Jaczyński. 
- Formalnie w jednostce 
nie ma jeszcze dowódcy. 
Czekamy na decyzję 

komendanta – mówi zastępca do-
wódcy J. Jaczyński. 

(stop)

na traSie Pełna SamoWolka

O to, aby busy zatrzymywały się 
na przystanku przy dworcu kole-
jowym walczą także mieszkańcy 
osiedla Bugaj.

- Jesteśmy odcięci od świata. Do 
najbliższego przystanku jest ponad 
pół kilometra. Nie rozumiem, dla-
czego busy nie zatrzymują się przy 
dworcu – mówi Bohdan Kowalczyk.

Mieszkańcy osiedla mają na-
dzieję, że w związku z urucho-
mieniem Łódzkiej Kolei Aglo-
meracyjnej zwiększy się liczba 
pasażerów na dworcu i tym 
samym busy ponownie zaczną 
się zatrzymywać na dworcowym 
przystanku.

tekst i fot. (stop)

Ryszard Brandt zapewnia, że zawsze 
zatrzymuje się na przystanku przy ul. 
Podleśnej 

Bohdan Kowalczyk chciałby, aby busy zatrzymywały się na 
przystanku przy dworcu PKP

Zmiana warty w jednostce

bandyci udawali policjantów
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Ta kamienica jest jed-
ną z najgorszych przy 

pl. Jana Pawła II. Być może od stro-
ny rynku nie wygląda jeszcze tak 
fatalnie, ale tył budynku od strony 
podwórka jest katastrofalny. Lo-
katorzy boją się, że spróchniały 
balkon w każdej chwili może ru-
nąć. Z dziurawego dachu w czasie 
opadów leci woda do mieszkań. 
Usterek komunalnego domu jest 
bez liku. 

- Ile to już lat prosimy Ozorkow-
skie Przedsiębiorstwo Komunalne o 
niezbędne remonty. I wciąż słyszymy 
tylko, że nie ma na to wystarcza-
jących funduszy. Nasze problemy 
lokatorskie są zupełnie ignorowane 
a przecież w tej kamienicy mieszkają 
małe dzieci. Boimy się, że brak mo-

dernizacji może skończyć się fatalnie 
– mówi Jadwiga Flak.

Mąż pani Jadwigi porusza się o 
kuli. Wchodzenie po koślawych 
schodach jest dla niego nie lada 
wysiłkiem. 

- Ciężko jest tu żyć – mówi pan 
Jan. - To wszystko może się niedługo 
zawalić. Nie wiem dlaczego traktuje 
się nas jak ludzi drugiej kategorii. Aż 
wstyd jak przyjeżdżają do nas znajo-
mi. W zawilgoconym mieszkaniu jest 
już grzyb. Ubikacja na podwórku to 
obraz nędzy i rozpaczy. Nie chodzi-
my tam z dziećmi. Załatwiają się w 
wiaderka w domu. Istny koszmar. 

W sprawie rudery wysłaliśmy mej-
la do OPK. Przedsiębiorstwo odesłało 
nas do magistratu.

- Kamienica przy ul. Jana Pawła 
II 18 wymaga kapitalnego remontu. 
Budynek jest współwłasnością mia-
sta i osoby prywatnej i bez zgody 
wszystkich właścicieli i ich wkładu 
finansowego miasto nie może wyko-

nać kapitalnego remontu. Prywatny 
współwłaściciel nie jest zainteresowa-
ny tego rodzaju inwestycją. Burmistrz 
ma świadomość złego stanu budynku 
przy pl. JP II 18, dlatego w tym roku 
obie rodziny, które mieszkają w tej 
kamienicy, zostaną przeniesione do 
innych lokali; jedna rodzina do lokalu 
socjalnego, druga – do zamiennego – 
informuje Izabela Dobrynin, rzecznik 
burmistrza. 

tekst i fot. (stop)

Ogromne zaskocze-
nie wywołuje widok 

godła RP, czyli białego orła, 
umieszczonego na Nowym 
Cmentarzu na grobie poległych 
w II wojnie światowej. Orzeł nie 
ma bowiem złotej korony. Sym-
bolika przywołuje na myśl czasy 
komuny a smaczku sprawie do-
daje fakt, że pomnikiem zajmuje 
się ozorkowskie koło Sojuszu 
Lewicy Demokratycznej.

Nasz telefon do jednego z człon-
ków zarządu SLD w Ozorkowie 
spowodował sporą konsternację. 

- Naprawdę nie ma korony? 
– dziwił się Józef Kuprewicz. - 
Nie wiem, co mam powiedzieć. 
Przyznaję, że nie opiekuję się tym 
grobem. Proszę zadzwonić w tej 
sprawie do byłego radnego, który 

w Ozorkowie też jest członkiem 
Sojuszu. Pan Stokowski chodzi 
na ten cmentarz i opiekuje się 
pomnikiem. 

Niestety, były radny nie odbierał 
telefonu. Ciekawe, czy orzeł bez 
korony jest celowym zabiegiem 
czy też tylko i wyłącznie bez-
myślną dewastacją narodowej 
symboliki. 

(stop)

Dzieci z najmłodszych 
klas szkoły podstawo-

wej nr 4 wykonały rysunki w których 
głównym tematem do przedstawie-
nia była szczęśliwa rodzina. 

- Na moim rysunku dziecko jest 
tak szczęśliwe, że aż podskakuje z 
radości – mówi z uśmiechem Mał-

gosia, uczennica klasy II a. - Poma-
gali mi jeszcze Alan, Kuba i Oskar. 
Malunki zawiesiliśmy na szkolnym 
ogrodzeniu. 

Koordynatorem prac jest wycho-
wawczyni Katarzyna Pawlak-Dro-
pińska. 

(stop)

Ponad stu miesz-
kańców podpisało 

się pod petycją w sprawie re-
montu ulicy Średniej. Apel o 
modernizację drogi spotkał 
się ze zrozumieniem zarówno 
urzędu miasta, jak i zgierskiego 
starostwa. Modernizacja dro-
gi zostanie przeprowadzona 
wspólnymi siłami. 

Jak się dowiedzieliśmy, jeszcze 
w tym roku na odcinku od ul. 
Partyzantów do ul. Maszkow-
skiej zostanie wyremontowana 
ul. Średnia. Taką decyzję podjęli 
burmistrz Jacek Socha i staro-
sta zgierski Bogdan Jarota 27 
maja na spotkaniu w siedzibie 
starostwa powiatowego. Remont 
będzie finansowany z budżetu 
miasta i powiatu. 

Mieszkańcy nie ukrywają 
zadowolenia z decyzji władz. 
Od lat musieli bowiem męczyć 
się na nierównych chodnikach. 
Kierowcy niszczyli zawieszenia 

w samochodach na dziurawej 
drodze. Decyzja o remoncie to 
również dobra informacja dla 
rodziców uczniów szkoły pod-
stawowej, która położona jest 
przy ul. Średniej. 

- Jestem nauczycielką w szkole. 
Chodzenie po tej drodze, to istny 
koszmar. Wiem, że w akcję zbie-
rania podpisów zaangażowała 
się nasza koleżanka, która jest 
także radną miejską – mówi 
Anna Wymysłowska. - Oby 
wyremontowali drogę jak naj-
szybciej. 

tekst i fot. (stop)

Szczęśliwa rodzina 
Ozorków

Ozorków

Ozorków

Ozorków

orzeł bez korony

władza wysłuchała. Będzie remont

Anna Wymysłowska żałuje 
dzieci, które muszą chodzić 
do szkoły po dziurawej 
drodze. Ma nadzieję, że 
Średnia zostanie szybko 
wyremontowana. 

Na zdewastowanej nawierzchni dziur nie brakuje

rudera w centrum miasta

lokatorZy ProSZą o PomoC

Od strony podwórka kamienica przypomina walącą się ruinę 

Trudno uwierzyć, że w 
centrum miasta są jeszcze 
takie widoki

Pani Jadwiga pokazuje 
spróchniałe deski 
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 Mariusz Ostrowski, sekretarz 
miasta 
- Od sześciu lat jeździmy z 

przyczepą nad polskie morze. W 
tym roku najprawdopodobniej 
odwiedzimy pole kempingowe 
w Rowach. Taki wypoczynek 
ma ogrom ne zalet y.  Przede 
wszystkim jest taniej od zor-
ganizowanego wypoczynku 
w domu wczasowym. A jeśli 
można trochę zaoszczędzić, to 
jest możliwość dłuższego pobytu 
nad morzem.

nad morze, jeziora Czy w góry?

tekst sponsorowany

1 czerwca w sali 
widowiskowej Forum 
Inicjatyw Twórczych w 
Parzęczewie odbyła się 
impreza dla najmłodszych 
z okazji Dnia Dziecka. 
Imprezę rozpoczął wójt 
gminy Ryszard Nowakowski, 
składając dzieciom życzenia 
i włączając się do wspólnej 
zabawy. Podczas imprezy 
dzieci brały udział w 
warsztatach czekolady, 

podczas których każdy 
uczestnik mógł zrobić 
własnego czekoladowego 
lizaka. Wyświetlona została 
także bajka o czekoladzie. 
Dzieci brały udział w licznych 
konkursach z nagrodami, 
które prowadził animator – 
Maciej Janecki, w śmiesznym 
przebraniu clowna. W 
imprezie uczestniczyło 
ponad siedemdziesięcioro 
dzieci wraz z opiekunami. 
Cieszymy się, że po raz 
kolejny mogliśmy sprawić 
dzieciom radość i zapewnić 
dobrą zabawę.

 

dzień dziecka w gminie 
parzęczew

Gdzie tegoroczny urlop 
spędzi burmistrz mia-

sta, wójt gminy i inne znane oso-
by? Postanowiliśmy to sprawdzić. 

 Jacek Socha, burmistrz 
Ozorkowa
- W tym roku nie planuję długich 

wakacji. Niedawno zostałem ojcem i to 
ze względu na córeczkę wypoczynek 
będzie krótszy. Planujemy pojechać w 
pierwszej połowie sierpnia nad polskie 
morze do Karwi. Wcześniej dość często 
spędzaliśmy wakacje w Kołobrzegu. 
Nad Bałtykiem też można spędzić 
miło czas. Ważne, żeby była pogoda i 
rodzina nie chorowała. 

 Tomasz Komorowski, wójt 
gminy Ozorków 
- Nie mam jeszcze skonkretyzo-

wanych planów. I na dobrą sprawę 

nie wiem, czy w tym roku uda mi 
się wygospodarować trochę czasu 
na letni wypoczynek. Nie ukry-
wam, że odkąd zostałem wójtem, 
to pracy mam bardzo dużo. Ale 
jeżeli już jakimś cudem uda mi się 
wyrwać, to chciałbym pojechać w 
góry. Moją ulubioną miejscowością 
jest Krościenko nad Dunajcem. 

 Piotr Piętka, prezes 
Ozorkowskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej 
- Praktycznie co roku jeżdżę do 

Francji. Mieszka tam moja córka, 
która wyszła za Francuza. Miesz-
kają 20 kilometrów od Paryża w 
małej miejscowości Moissy-Cra-
mayel. Lubię tam wypoczywać. 
Ludzie są sympatyczni, uśmiech-
nięci i życzliwi. Jeśli chodzi o 
kuchnię, to raczej pozostajemy 

przy tym, co ugotuje córka. Woli-
my tradycyjne potrawy.

 Jarosław Jaczyński, zastępca 
dowódcy JRG w Ozorkowie 
- Pojadę do siostry, do Turcji. Związa-

ła się z Turkiem, zresztą bardzo sym-
patycznym. Zamieszkali w kurorcie 
Alanya. Nie ukrywam, że Riwiera 
Turecka przypadła mi do gustu. Mo-
rze Śródziemne jest ciepłe a do tego te 
przepyszne owoce i soki. Pomarańcze, 
arbuzy, brzoskwinie smakują o wiele 

wakacje ViP-ów
Łęczyca

lepiej niż w Polsce. Natomiast ich kuch-
nia jest bardzo ostra. Wolę naszą. 

 

 Wiesław Rzącki, komendant 
komisariatu policji w Ozorkowie 
- W drugiej połowie lipca wybie-

ramy się na działkę rekreacyjną w 
powiecie łęczyckim. Spokojna okolica, 
ale nie zamierzam z żoną leniucho-
wać. Wolimy raczej aktywny wypo-
czynek. Dlatego planujemy wycieczki 
rowerowe, spacery z kijkami. Jeśli już 
mielibyśmy pojechać gdzieś dalej, to z 
pewnością byłyby to nasze góry. 

 Roman Kłopocki, 
przewodniczący rady miejskiej 
- Niestety, na razie nie jestem w stu 

procentach pewny tego, czy pojadę. 
Nabawiłem się niedawno kontuzji 
podczas gry w tenisa. Jeżeli jednak 
wydobrzeję, to chciałbym pod ko-
niec sierpnia pojechać nad Bałtyk. Z 
reguły jeżdżę do Krynicy Morskiej. 
Urokliwa miejscowość, która oferuje 
wiele atrakcji dla turystów praktycz-
nie przez cały rok. 
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FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKlEGO
Projekt Daszyna Krainą OZE – promocja marki lokalnej jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Re-

gionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013).
„Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego”

daszyna – Krainą Oze

Dzięki szerokiemu zastosowaniu 
odnawialnych źródeł energii gmina 
Daszyna stała się doskonałym miej-
scem dla potencjalnych inwestorów. 

Dwie kotłownie opalane biomasą, 
ogniwa fotowoltaiczne i niekończące 
się pomysły na korzystanie z ekolo-
gicznych źródeł energii czynią gminę 

Daszyna niezwykle rozwojową i 
proekologiczną. Położenie gminy w 
centrum Polski, w pobliżu autostrad 
A1 i A2 jest dodatkowym atutem. 
Można powiedzieć, że dobrze roz-
winięta infrastruktura drogowa sta-
nowi jeden z głównych czynników 
rozwoju, podnoszenia standardu 
życia i gospodarowania, a także de-
cyduje o atrakcyjności obszarów wiej-
skich dla potencjalnych inwestorów. 
Cały obszar gminy jest pokryty sie-
cią wodociągową. Na jej obszarze 
dostępna jest telefonia przewodowa 
i bezprzewodowa oraz szybkie łącza 
internetowe, dzięki temu, że działa tu 
dwóch operatorów telekomunikacyj-
nych. Ponadto gmina pozostaje w cało-
ści w zasięgu stacji bazowych telefonii 
komórkowej wszystkich operatorów 
działających w Polsce. Połączenia wy-
sokiej jakości w sieciach komórkowych 
możliwe są dzięki funkcjonującym na 
terenie Gminy Daszyna światłowodo-
wej linii telefonicznej oraz nowoczesnej 

centrali cyfrowej. Sieć energetyczna jest 
dobrze rozwinięta i stanowi jednolity 
system krajowy. Energia dostarczana 
jest za pomocą sieci elektroenerge-
tycznych wysokiego napięcia poprzez 
linie napowietrzne 220kV i 110kV. Do-
datkowo, gmina inwestuje w budowę 
sieci gazociągowej co zapewnia dostęp 
na całym obszarze do taniego paliwa 
jakim jest gaz. Główne źródła energii 
odnawialnej w gminie Daszyna to 
biomasa, a także energia wiatru i 
słońca. Z przeprowadzonych badań i 
poczynionych obserwacji wynika, że 

29 maja w hali sportowej Gim-
nazjum w Poddębicach odbył 
się Turniej piłki nożnej o Puchar 
Komendanta Powiatowego Policji 
w Poddębicach. 

To już V Edycja tego wydarzenia 
sportowego, które jest organizowa-
ne na terenie Poddębic. Impreza 
ta została wpisana w założenia 
Programu prewencyjnego „ Razem 
bezpieczniej w powiecie poddę-
bickim”, oraz Programu „ Jestem 
Kibicem przez duże K”. Organiza-
torem zawodów była Komenda Po-
wiatowa Policji w Poddębicach we 
współpracy ze Starostwem Powiatu 
oraz Dyrekcją Gimnazjum w Pod-
dębicach. Do udziału w Turnieju za-
proszono przedstawicieli lokalnych 
samorządów, instytucji pozarządo-
wych oraz dyrektorów gimnazjów 
z gmin powiatu. Zawodnicy z I klas 
gimnazjów z terenu powiatu pod-
dębickiego, walczyło o zaszczytne 
miejsca turniejowe. Zawodnicy 
przyjechali wraz ze swoimi 20-oso-
bowymi grupami kibiców, którzy 
poprzez aktywne kibicowanie po-
magali swoim drużynom. Drużyny 
w składach 10-osobowych grały w 
systemie 10-minutowym. Nad pra-
widłowym przebiegiem rozgrywek 
czuwało dwóch Sędziów: I-Zastępca 
Komendanta Powiatowego Policji 
w Poddębicach mł. insp. Krzysztof 
Kotkowski oraz Jarosław Ignaczak 

- dyrektor Szkoły Podstawowej w 
Bałdrzychowie. Podczas przerw w 
meczach, swoje umiejętności zapre-
zentował Zespół cheerleaderek z 
Młodzieżowego Centrum Edukacji 
Europejskiej w Poddębicach. Obsłu-
gę logistyczną zapewnili uczniowie 
z klas o profilu policyjnym z RCKU 
w Wojsławicach. Uroczystości 
zakończył występ Orkiestry OSP 
Poddębice pod batutą kapelmistrza 
Krzysztofa Kozińskiego. Zaszczyt-
ne I miejsce zdobyli zawodnicy 
z gimnazjum w Poddębicach, II- 
miejsce zajęli zawodnicy z Uniejowa 
a III-zawodnicy z Pęczniewa. W 
kategorii „Najlepsza Grupa Kibica” 
zwyciężyła grupa z Gimnazjum w 
Zygrach, która otrzymała zaszczyt-
ny Puchar. Turniej był wspaniałą 
okazją do promowania właściwych 

zachowań pomiędzy samymi za-
wodnikami podczas rozgrywek jak 
i prawidłowych postaw grup kibica 
obecnych na zawodach. 

KPP Poddębice

W Szkole Podstawowej w Piątku 
zorganizowano debatę pt. „ Agre-
sji i Przemocy – Stop” dotyczącą 
przemocy i zachowań agresyw-
nych doświadczanych w codzien-
nych relacjach międzyludzkich jak 
i tych, na które jesteśmy narażeni 
korzystając z internetu.

W debacie, obok uczniów, nauczy-
cieli i rodziców gospodarzy udział 
wziął wójt gminy Piątek Krzysztof 
Lisiecki, przedstawiciele gimna-
zjum, Zespołu Szkół Mechanizacji 
Rolnictwa w Piątku, PCPR, Zespołu 
Służby Kuratorskiej, GOPS w Piąt-
ku, Powiatowej Poradni Psycholo-
giczno – Pedagogicznej w Łęczycy. 
Policjanci z Komendy Powiatowej 
Policji w Łęczycy jako współorgani-
zatorzy pomysłu podzielili się wie-
dzą i doświadczeniem w zakresie 
bezpieczeństwa. Po przedstawieniu 
zagadnień przygotowanych przez 
grono pedagogiczne głos zabrał I 
Zastępca Komendanta Powiatowe-

go w Łęczycy kom. Krzysztof Balcer. 
Następnie prezentację multime-
dialną omówił policjant z Zespołu 
do Walki z Przestępczością Gospo-
darczą i Korupcją, który zajmuje się 
przestępczością internetową. Mło-
dzież biorąca udział w spotkaniu 
aktywnie włączyła się w dyskusję 
na temat zagrożeń płynących z 
sieci dzieląc się doświadczeniami w 
tym zakresie. Wspólnie próbowano 
wypracować wachlarz zachowań, 
których zadaniem jest ochrona 
użytkowników internetu przed 
niepożądanymi stronami www. 

Debata „agresji i Przemocy - Stop”

Turniej w Poddębicach

Pirat DrogoWy Z oZorkoWa
Policjanci z Referatu Patrolowo-Interwencyjnego zgierskiej komendy 
zatrzymali nietrzeźwego kierującego, który podczas ucieczki przed 
radiowozem doprowadził do kolizji. Okazało się, że mężczyzna był 
kompletnie pijany, w ogóle nie posiadał uprawnień do kierowania 
pojazdami a także był poszukiwany listem gończym. 29 maja 
około godziny 20:20 policjanci pełniący służbę patrolową na 
terenie miasta otrzymali informacje, że od Ozorkowa w kierunku 
Zgierza może poruszać się oplem zafirą nietrzeźwy kierujący. 
Mundurowi namierzyli wspomniany pojazd w rejonie ulicy Armii 
Krajowej. Kiedy podjęli próbę zatrzymania pojazdu siedzący za 
kierownica mężczyzna zaczął uciekać powodując przy tym kolizje z 
innym pojazdem. Mimo to kontynuował jazdę rażąco łamiąc przepisy 
ruchu drogowego, między innymi wjeżdżał na skrzyżowania przy 

czerwonym świetle, wymuszał pierwszeństwo przejazdu stwarzając 
przy tym realne zagrożenie dla innych uczestników ruchu. W pewnym 
momencie kierujący utracił panowanie nad pojazdem i prawym 
bokiem samochodu uderzył w drzewo a następnie dachował. Trafił 
do szpitala. Na szczęście nie odniósł poważniejszych obrażeń, zo-
stał zatrzymany.  organizmie mężczyzny znajdowało się ponad 2,5 
promila alkoholu. Nie posiadał również uprawnieni do kierowania 
pojazdami. 35-letni mieszkaniec Ozorkowa był również poszukiwany 
listem gończym przez zgierski sąd. Po przedstawieniu zarzutów 
kierowania w stanie nietrzeźwości mężczyzna trafi do aresztu. Za 
tego rodzaju przestępstwo grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności. 
Zatrzymany musi liczyć się również z odpowiedzialnością za szereg 
popełnionych wykroczeń. 

gmina dysponuje warunkami sprzy-
jającymi lokowaniu na jej terenie farm 
wiatrowych, ogniw fotowoltaicznych i 
solarów, a także produkcji biomasy do 
zastosowań w energetyce, zwłaszcza 
cieplnej. Gmina wykorzystuje więc 
dogodne położenie geograficzne dla 
rozwoju OZE, ukształtowanie terenu 
oraz rolniczy charakter. Kierunek 
działań, nastawiony na wykorzysta-
nie odnawialnych źródeł energii jest 
nowoczesnym i przyszłościowym 
myśleniem. Gmina Daszyna jest 
pionierem w powiecie łęczyckim w 

zakresie wykorzystania OZE. Stała 
się wzorem i najlepszym przykładem 
korzystania z dobrodziejstw natury 
dla polepszenia życia mieszkańców 
całej gminy.

gmina Daszyna najlepszą 
ofertą inwestycyjną
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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, ( 024 721-29-14, fax 024 721-32-78 

Konstruktor odzieży
Wykształcenie min. zawodowe, 
umiejętność konstrukcji odzieży
P.P.H.U „ELIZABETH”
Ul. Podhalańska 8/28, 
93-224 Łódź
tel.: 507-085-169, 500-106-370
Miejsce wykonywania pracy: ul. M. 
Konopnickiej 2
99-100 Łęczyca

Szwaczka
Umiejętność szycia odzieży 
damskiej, umiejętność szycia na 
stębnówce i overlocku.
Możliwość zatrudnienia osoby 
z umiarkowanym stopniem 
niepełnosprawności.
Pracodawca zapewnia częściowy 
zwrot kosztów dojazdu do miejsca 
pracy
MARPOL Honorata Walczak
Ul. Nowa 29
95-035 Ozorków
tel.: 606-138-287

Szwaczka
Wykształcenie zasadnicze 
zawodowe. Umiejętność szycia. 
6 miesięcy doświadczenia 
zawodowego.
P.P.H.U. „CHRISTOBAL”
ul. Szkolna 17
99-140 Świnice Warckie
tel. 601 328 805

Lekarz dentysta
Wykształcenie wyższe medyczne 
stomatologia
Gabinet Stomatologiczny
Patrycja Okupińska
ul. Szkolna 10
99-140 Świnice Warckie
tel. 501 422 116

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

Przedstawiciel kancelarii
Wykształcenie średnie, 
komunikatywność, prawo 
jazdy kat. B, mile widziane 
doświadczenie w ubezpieczeniach.
Kancelaria Prawna LEGATIS Sp. z 
o.o.
ul. Fryderyka Chopina 18/1
20-023 Lublin
tel. 733 333 273
e-mail: rekrutacja@
kancelarialegatis.pl 
Miejsce pracy: Łęczyca

Kierowca C+E
Wykształcenie podstawowe/
zawodowe/średnie, prawo 
jazdy kat. C+E, świadectwo 
kwalifikacji, min. 1 rok 
doświadczenia.
BALINEX TRANSPORT
Tomasz Baliński
Siedlec 4
99-100 Łęczyca
tel. 604 143 994

Agent – sprzedawca
Wykształcenie min. zasadnicze 
zawodowe – handlowe, obsługa 
kasy fiskalnej, praca na komputerze, 
mile widziane doświadczenie.
SPOŁEM PSS MAZUR
ul. Pl. T. Kościuszki 11
99-100 Łęczyca
tel. 24 721 27 13

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

Sprzedawca
Wykształcenie średnie 
preferowane handlowe, obsługa 
kasy fiskalnej, doświadczenie 
na podobnym stanowisku, 
orzeczenie o stopniu 
niepełnosprawności stopień lekki 
bądź umiarkowany.
RANDSTAD POLSKA Sp. z o.o.
ul. Podrzeczna 5
90-300 Kutno
tel. 24 352 89 83
Miejsce pracy: Łęczyca

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

Pracownik transportu
Wykształcenie min. zasadnicze 
zawodowe, prawo jazdy kat. B, 
doświadczeni zawodowe 3 lata, 
znajomość rynku FMGC
Ice-Full Sp. z o.o.
ul. Kutnowska 94A
99-120 Piątek
tel. 607 403 078

Zbrojarz-ciesla
Chęć do pracy, doświadczenie 
zawodowe 2-3 lata
PPHU „MARBUD” 
Mariusz Chęś
ul. Oćwieka 13
88-410 Gąsawa
tel. 605 566 786
Miejsce pracy: Leźnica Wielka

Technik budowlany
Wykształcenie średnie, dobra 
znajomości czytania rysunku 
technicznego.
PPHU „MARBUD” 
Mariusz Chęś
ul. Oćwieka 13
88-410 Gąsawa
tel. 605 566 786
Miejsce pracy: Leźnica Wielka

Stolarz
Wykształcenie zasadnicze 
zawodowe – stolarz, umiejętność 
prac stolarskich, prawo jazdy kat. 
B mile widziane, doświadczenie 
związane z zawodem.
Produkcja mebli ogrodowych 
„OSKAR”
Marcin Grzelak
ul. 60 Pułku Piechoty 
Wielkopolskiej 31
99-100 Łęczyca
tel. 510 921 610
Miejsce pracy: Borki

Elektromechanik / elektryk
Wykształcenie zasadnicze 
zawodowe lub średnie 
techniczne, wiedza praktyczna, 
uprawnienia elektryczne do 15kV, 
doświadczenie zawodowe 3 lata
TOREX Sp. z o.o.
Janowice 1B
99-120 Piątek
tel. 24 389 51 15

Mechanik maszyn (maszyn do 
obróbki drewna)
Wykształcenie zasadnicze 
zawodowe lub średnie techniczne, 
wiedza praktyczna- obsługa 
maszyn, doświadczenie 
zawodowe 3 lata.
TOREX Sp. z o.o.
Janowice 1B
99-120 Piątek
tel. 24 389 51 15

Operator koparko – łądowarki 
mile widziane prawo jazdy kat. C, 
obsługa koparko – ładowarki 
WA TRANS Wacławski Wiesław
ul. Kutnowska 82
99-120 Piątek
tel. 601 075 778

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

Osoba sprzątająca
Sumienność, dokładność, wysoka 
motywacja i chęć do pracy, 
zaangażowanie w wykonywane 
czynności
PQG Services Sp. z o.o.
ul. Krakowska 271
02-133 Warszawa
tel. 22 395 39 14
Miejsce pracy: Łęczyca

Operator spycharki mechanik 
maszyn budowlanych
Uprawnienia operatora 
spycharki
SORTPOL 
ul. St. Treli 1
09-500 Gostynin
tel. 605 695 289
Miejsce pracy: Sławęcin

Kierowca C+E w transporcie 
międzynarodowym
Prawo jazdy kat. C+E, kurs ADR mile 
widziany
Usługi Transportowe
Marek Graczyk
Marynki 42
99-100 Łęczyca
tel. 601 353 146

Mechanik pojazdów 
ciężarowych
Wykształcenie zasadnicze 
zawodowe.
Usługi Transportowe
Marek Graczyk
Marynki 42
99-100 Łęczyca
tel. 601 353 146

Kierowca C+E
Prawo jazdy CE, aktualne badania, 
świadectwo kwalifikacji
MARKO-TRANSPORT Sp. z o.o.
ul. 57 Pułku Piechoty 
Wielkopolskiej 29
99-100 Łęczyca
tel. 603 377 661

Doradca klienta
Wykształcenie średnie lub 
wyższe ekonomiczne lub 
finansowe, mile widziane 
doświadczenie handlowe, w 
pracy z klientem.
Placówka Banku BZWBK
ul. Ozorkowska 25
99-100 Łęczyca
tel. 510 094 473

Szwaczka
Umiejętność szycia.
Zakład Krawiecki
Andrzej Sieradzki
Błonie 104
99-100 Łęczyca
tel. 608 637 714

Sprzątaczka
Orzeczenie o stopniu 
niepełnosprawności.
Zajazd Ambrozja s.c.
Daszyna 29 
99-107 Daszyna
tel. 607 944 072

Pracownik gospodarczy
Orzeczenie o stopniu 
niepełnosprawności.
Zajazd Ambrozja s.c.
Daszyna 29 
99-107 Daszyna
tel. 607 944 072

Operator koparki
Uprawnienia operatora koparko-
ładowarki.
TWÓJ EXPRESS
Tomasz Staniszewski
ul. Zachodnia 2
99-100 Łęczyca
tel. 606 112 649

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

1ZŁ ZA 1KG AUTOSKUP 
WSZySTKIE, TEL. 888 460 461
Sprzedam duży dom w centrum 
Grabowa. Tel.: 608-239-843

Sprzedam dom z zabudowa-
niami gospodarczymi wraz z 
gruntem 1,2 ha w Garbalinie. 

Tel.: 515-231-374

OZORKÓW -28,5 m². IV p. wła-
sność notarialna, w bloku – sprze-
dam. Tel.: 798-223-160. 7.00-9.00 
i po 19.00

Sprzedam działkę budowlaną 
2400 m² tanio – prąd, blisko 
wodociąg, ok/ Ozorkowa. Tel.:  
511-509-716

Kafle; 19,5 x 13,3 cm. po 1 zł/
szt., kolor łosoś i jasny mahoń, 
ok. 100 szt. sprzedam. Tel.:  500-
336-322

Sprzedam dwukółkę ciągniko-
wą z drabinkami. Tel.: 24-722-
34-39
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Trwają przygotowania do I edycji ex-
TERMYnatora w Uniejowie z udziałem 
klas mundurowych z ZS im. J. Grodz-
kiej. W piątek, 29 maja, 35-osobowa 
grupa młodzieży z klas mundurowych 
brała udział w pierwszym przejściu 
(biegu) testowym trasy biegu prze-
szkodowego z elementami szkolenia 
wojsk specjalnych. Razem z mundu-
rowymi w dziewiczym starcie wzięli 
udział główni organizatorzy, czyli 
klub biegacza Geotermia Uniejów i I 
Dywizjon Lotniczy z Leźnicy Wielkiej. 
Główny start zaplanowany jest na 27 
czerwca. 

Info: ZS im. J. Grodzkiej w Łęczycy

Po raz trzydziesty drugi stanęli 
na starcie lekkoatleci, aby uczcić 
pamięć niezapomnianych tre-
nerów Jerzego Ponomarenko i 
Radosława Majewskiego. 

Niewątpliwą ozdobą zawodów 
było widowisko, jakie stworzyli 
skoczkowie wzwyż z Dawi-
dem Wawrzyniakiem na czele. 
Wychowanek MKLA Łęczyca, 
reprezentujący aktualnie bar-
wy MKS Aleksandrów po serii 
bezbłędnych skoków, w drugiej 
próbie pokonał poprzeczkę za-
wieszoną na wysokości 213 cm 
uzyskując minimum kwalifika-
cyjne na Mistrzostwa Europy Ju-
niorów. Świetnie zaprezentowa-
ła się utalentowana miotaczka 
Ewa Różańska, która zamierzała 

XXXii Memoriał J.S.Ponomarenko 
i r.Majewskiego

Pozostałe najlepsze wyniki za-
wodów 
100 m - Paulina Mamrot 13.27s UKS 
55 Łódź
300m - Sylwia Tomczyk 45.97s MKS 
Tomaszów Mazowiecki
600m - Sylwia Tomczyk 1.59.97 min. 
MKS Tomaszów Mazowiecki
Skok wzwyż - Sieczkowska Martyna 
162cm MLKA Płock
Skok w dal - Julia Szkudlarek 5.08m 

MKS Aleksandrów, Kamil Aleksan-
drowicz 6.86m MKS Aleksandrów

Kula:
[3 kg] Różańska Ewa 13.27m MKLA 
Łęczyca
[4 kg] Różańska Paulina 10.65m 
MKLA Łęczyca
[5 kg] Wawrzyniak Maciej 13.05m 
MKLA Łęczyca
[6 kg] Łukasz Jędrusiak 14.96m

Dysk:
[1 kg] Martyna Szewczyk 25.28m 
MKS Aleksandrów
[1 kg] Bartłomiej Goździk 49.64m 
MKS Tomaszów Mazowiecki
[1.5 kg] Dawid Nowak 49.97m KS 
Aleksandrów
[1.75 kg] Łukasz Jędrusiak 49.53m 
UKS Kalisz
[2 kg] Krystian Pawełczyk 47.26m 
MKS Pułtusk

przy swojej publiczności poprawić 
rekord Polski młodziczek w rzucie 
dyskiem. Ostatecznie pewnie wy-
grała konkurs z bardzo dobrym 
rezultatem 48.31 m. Uzyskane wy-

niki przez Dawida i Ewę były wg. 
tabel wielobojowych najlepszymi 
wynikami zawodów, za które 
zawodnicy otrzymali okolicz-
nościowe puchary. Dużą atrakcją 
był występ w pchnięciu kulą 
członka kadry narodowej senio-
rów Dominika Witczaka, który 
pewnie wygrał tę konkurencję z 
wynikiem 18.70 m. Bardzo dobry 
rezultat w biegu na 1000 m uzy-
skał Marek Szymański [2.32.43 
min]. Na wyróżnienie zasługuje 
także najlepszy sprinter zawo-
dów Kacper Pietrzak zwycięzca 
biegu na 100 m [11.62 s], oraz 300 
m [39.01].

(and)

Przez wodę, błoto i las

Do Uniejowa zjechali najmłodsi zawodnicy karate. 30 maja na halę 
Zespołu Szkół przybyło 72 zawodników, od czwartego do jedena-
stego roku życia, z klubów i przedszkoli z całej Polski. Dzień Dziecka 
na macie odbył się już po raz czwarty. Dzięki współorganizatorom 
i sponsorom dzieciaki miały turniej marzeń i w wielu przypadkach 
ich pierwszy w życiu. Po porannych eliminacjach rozdano maluchom 
słodki poczęstunek - domowe ciasta, zrobione przez mamy zawod-
ników. Wielkim zainteresowaniem cieszył się punkt malowania buzi, 
kącik do rysowania czy grania w kosza. Wszystkie te atrakcje miały na 
celu urozmaicenie czasu spędzonego na hali sportowej i zachęcenie 
do rywalizacji. Największe emocje wzbudził start zawodników turnieju 
pierwszego kroku, w którym to prezentowali poznane techniki zawod-
nicy najmłodsi stażem. Pod okiem profesjonalnych sędziów, na macie 
swoje pierwsze starty zaliczyło osiemnastu zawodników w wieku od 4 
do 7 lat. Poza grupą początkującą do rywalizacji stanęło również wielu 
utytułowanych  zawodników, mistrzów Europy i Polski. Najlepszą wśród 
dziewcząt okazała się Aleksandra Bierzyńska z UKK Bassai, a wśród 
chłopców na najwyższym podium stawali dwukrotnie Wiktor Głodek i 
Piotr Łuczak, obaj z klubu IPPON Łęczyca. Najmłodszym zawodnikiem 
Turnieju okazał się 4-letni Jakub Biland. Po rozegraniu finałowych walk 
wręczono medale i puchary dla zwycięzców. W cudownej sportowej i 
przyjaznej atmosferze organizatorzy, zawodnicy i działacze powiedzieli 
zgodnie: do zobaczenia za rok!

Info: uniejów.pl

Uniejowska Akademia Futbolu 
sprawiła swoim najmłodszym 
piłkarzom miła niespodziankę. 

Z okazji Dnia Dziecka na murawę 
weszło ponad stu zawodników. 
Kompleks Boisk Piłkarskich im. 
Włodzimierza Smolarka wypełnił 
się młodymi fanami piłki nożnej. 
Mecze rozegrano w trzech grupach 
sprawnościowych. Zanim jednak to 
nastąpiło każda młoda drużyna mu-
siała przebrnąć przez eliminacje, w 
których na drodze do pojedynków 
grupowych dzieciom stanęli ich 
rodzice i nawet dziadkowie. Mecze 
eliminacyjne rozgrywane były w 
prawdziwie rodzinnej atmosferze, 

chociaż wyniki 3:2 czy 2:1 świadczą, 
że rodzice pomimo porażek tanio 
skóry nie sprzedali. We wszystkich 
meczach eliminacyjnych zwyciężyły 
dzieci i to one awansowały do dal-
szych gier. To był tylko przedsmak 
piłkarskich emocji. Każda z 12 
drużyn miała swojego trenera, któ-
rymi byli uniejowscy piłkarze, na co 
dzień grający w starszych zespołach 
MGLKS Termy Uniejów.

Trenerom udało się podzielić dru-
żyny sprawiedliwie, dzięki czemu 
mecze były bardzo wyrównane, a 
rywalizacja z kolegami i koleżankami 
przyniosła wyjątkowo dużo emocji. 

Info: uniejow.pl

Dzieci z Leśmierza 
na I miejscu

27 maja br. na terenie Zespołu 
Szkół w Modlnej przeprowadzono 
cykliczne zawody sportowe dla 
naszych uczniów, tym razem w kon-
kurencjach lekkoatletycznych - bieg 
na 60 m, skok w dal, skok wzwyż. 
Młodzi sportowcy, reprezentanci 
Szkół Podstawowych i Gimnazjów 
z terenu gminy Ozorków walczyli o 
trofea sportowe ufundowane przez 
Wójta Gminy Ozorków. Oto lokaty 
zespołowe:
Lokaty szkół podstawowych:
I M-ce SP Leśmierz
II M-ce SP Solca Wielka
III M-ce SP Modlna
Lokaty szkół gimnazjalnych:
I M-ce Gimnazjum w Modlnej
II M-ce Gimnazjum w Solcy Wielkiej.
III M-ce Gimnazjum w Leśmierzu.
Podczas podsumowania zawodów 
Wójt Tomasz Komorowski wręczał 
medale i puchary oraz gratulował 
wysokich osiągnięć poszczególnym 
zawodnikom i drużynom. 

Info: UG Ozorków

turniej małego karateki

Święto piłki w uniejowie
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Pojazd przyszłości Pies ma prawo do alimentów Chmura naszych marzeń 

Ciekawie i na wesoło

Pies ma prawo do alimentów Chmura naszych marzeń Chmura naszych marzeń Chmura naszych marzeń 

Uciekaj motylku

Krzesło zamiast linijki Duży pupil

Siłacza

Kiepska noc

Koci terrorysta

Kochanek żony

Astronomowie odkryli w kosmosie chmurę alkoholu me-
tylowego o średnicy 463 mld km. Ma ona kształt mostu 
(i z pewnością jest to ten słynny most na drugą stronę 
tęczy). Chmura została wypatrzona przez astronomów z 
brytyjskiego obserwatorium Jodrell Bank. Dzielni odkryw-
cy poinformowali jednak natychmiast, że zawarty w niej 
alkohol nie nadaje się do spożycia, gdyż jest toksyczny 
(niektórzy jednak liczą, że jest jakiś sposób na odtoksycz-
nienie). - Odkrycie to otwiera nową debatę w astrofi zyce, 
debatę dotyczącą skomplikowanego świata cząsteczek w 
kosmosie – powiedzieli naukowcy. Nie wątpili, że okaże 
się ona niezwykle owocna, choć wspomniana chmura 
znajduje się raczej poza zasięgiem astrofi zyków (i ich kie-
liszków) z planety Ziemia – a mianowicie w tej części naszej 
galaktyki – czyli na Drodze Mlecznej, którą nazwano W3. 
Łatwiej będzie pewnie wybrać się do pobliskiego sklepu. 
Oby odważnym badaczom, którzy ku Drodze Mlecznej 
podążą, nikt nie kazał dmuchać w balonik. 

Także psu może przysługiwać prawo do alimentów w 
przypadku rozwodu jego państwa - uznał sąd w Zweibru-
ecken (Nadrenia-Palatynat). Sprawa dotyczyła małżeń-
stwa, które podczas rozprawy rozwodowej uzgodniło, że 
pies pozostanie z panią, a pan będzie płacił na jego utrzy-
manie 100 euro miesięcznie. Początkowo było wszystko 
w porządku, pieniędze co miesiąc wpływały na konto 
opiekunki czworonoga. Rozwiedziony małżonek uznał 
jednak po jakimś czasie, że płaci za dużo i wypowiedział 
umowę, zawartą w ramach rozprawy rozwodowej. Była 
żona postanowiła dochodzić racji swoich przed sądem i 
walczyć o alimenty na swojego pupila. W końcu 100 euro 
miesięcznie to niezła suma. Kobieta wygrała w dwóch 
instancjach. Jej były mąż musi płacić w dalszym ciągu 
ustaloną z początku kwotę. 

Czy nasze wnuki poruszać się będą „latającymi samocho-
dami”? Hammerheada to koncepcyjny pojazd latający 
wyposażony w trzy wiatraki - duży do utrzymywania 
Hammerheada w powietrzu i dwa mniejsze do ruchu po-
ziomego. Ten skonstruowany z superlekkich materiałów 
dwuosobowy wynalazek miałby rzekomo osiągać prędkość 
ponad 300 km/h i dysponować zasięgiem około 400 km. 
W tej chwili konstruktorzy poszukują funduszy na dalsze 
badania i budowę prototypu. Prowadzone są rozmowy m. 
in. z raperami Jayem-Z i P. Diddym. Pomysł ciekawy i bardzo 
kosztowny, tylko ciekawe czy przydatny. Poruszanie się 
latającymi samochodami do najprostszych by nie należało, 
bezpieczeństwo też jest wątpliwe. Rodzi się też pytanie, czy 
latający pojazd można jeszcze nazwać samochodem? Może 
za kilkadziesiąt lat koncepcja znajdzie amatorów, póki co 
zainteresowanie duże nie jest. 

Ostry makijaż


