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W Ozorkowie walczą o sprawiedliwość

Rachunki wzięte z kosmosu!

w całym regionie nie lada poruszenie wywołały 
horrendalnie wysokie rachunki przesyłane przez 
zakład energetyczny. jak to się stało, że niektó-
rzy otrzymali wezwanie do zapłaty opiewające 
na prawie 3 tysiące złotych? 

więcej str. 5
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Łęczyca

Łęczyca

Łęczyca

Łęczyca

Łęczyca

panujące od kilku-
nastu dni tropikal-

ne upały zagrażają dostawom 
prądu. Dla największych firm  
produkcyjnych w całej polsce 
wprowadzono ograniczenia w 
dostawie energii. premier ewa 
Kopacz namawia również do 
ograniczenia zużycia prądu w 
gospodarstwach domowych w 
ciągu dnia. 

Nie prać i nie używać zmywarek 
w najcieplejszych porach dnia. Czy 
można się zastosować do takiej 
sugestii? Łęczycanie znacznych 
ograniczeń w swoich domach nie 
wprowadzili. 

- Pani premier apeluje, żeby 
oszczędzać a ciekawe czy sama 
też oszczędza? Ze zmywarki jesz-
cze można zrezygnować, myjąc 
naczynia pod bieżącą wodą, ale 
jak można nie prać? W takie upały 
przebieramy się częściej, dlatego 
prania jest dużo więcej. Trud-
no, żeby chodzić w nieświeżych 
ubraniach! Ja mieszkam sama i 
rzeczywiście nie włączam pralki 
zbyt często, ale nie z powodu 
oszczędności. Niektórzy moi są-
siedzi czy mieszkańcy pobliskich 

bloków piorą niemalże codziennie, 
zwłaszcza rodziny z dziećmi. Są 
wakacje, do tego upał, dzieci się 
brudzą, trzeba je przebierać. Poza 
tym, przy tak wysokich tempera-
turach powietrza pranie wysycha 
błyskawicznie, to dobry czas, żeby 
poprać większe rzeczy, takie jak 
zasłony czy koce – uważa Halina 
Grabarczyk. - Może jeszcze oprócz 
oszczędzania prądu powinniśmy 
zrezygnować z używania wody? 
Nie znam nikogo, kto stosowałby 
się do apeli pani premier.

(mr)

po obniżeniu pensji 
prezesa przedsiębior-

stwa energetyki Cieplnej, jana 
Budzińskiego, wiele osób oczeki-
wało od burmistrza Krzysztofa li-
pińskiego takiej samej decyzji  w 
stosunku do wynagrodzenia pre-
zesa drugiej miejskiej spółki. Tak 
też się stało. janusz Muszyński, 
prezes przedsiębiorstwa gospo-
darki Komunalnej i Mieszkanio-
wej, zarabiał 13,5 tys. zł brutto. 
po obniżce jego pensja będzie 
wynosiła 9,95 tys. zł brutto. 

- Powody zmniejszenia pensji 
prezesa PGKiM były identyczne 
jak w przypadku obniżenia pensji 
prezesa PEC. Spółki te nie miały 
dobrych wyników ekonomicznych 
– tłumaczy burmistrz Krzysztof 
Lipiński. - Po czerwcowym wal-
nym zgromadzeniu jasno wynikało, 
że kondycja spółki PGKiM nie jest 
najlepsza, stąd ta decyzja. 

Prezes Muszyński o swojej pensji 
rozmawiać nie chce. Jest jednak 
zdania, że spółka ma się całkiem 
dobrze.

- Nie będę wypowiadał się na 
temat zmniejszenia mojego wy-
nagrodzenia. Taką decyzję podjął 
burmistrz a ja decyzji przełożone-
go komentować nie chcę – ucina 
prezes PGKiM-u. - W mojej ocenie 
sytuacja finansowa spółki jest 
dobra. Prowadzimy wiele działań, 
które przyczynią się do pozyska-
nia oszczędności. Odeszły nam 
dwa etaty, obowiązki przejęli inni 
pracownicy, dwa budynki zostaną 
rozebrane, dzięki czemu zmniej-
szy się podatek od nieruchomości, 
staramy się o dotację na wymianę 
całego systemu grzewczego w sie-

dzibie spółki, planujemy również 
wymianę źródła ciepła w budynku 
oczyszczalni ścieków oraz jego ter-
momodernizację.

Burmistrz Lipiński aż takim 
optymistą nie jest. - Prezes spółki 
PGKiM rzeczywiście podjął ostat-
nio pewne działania prowadzące 
do pozyskania oszczędności. Mam 
nadzieję, że po ich wdrożeniu spół-
ka przynajmniej wyjdzie na zero. 

Najbardziej aktywny orędownik 
zmniejszenia wysokich pensji pre-
zesów, radny Zenon Koperkiewicz 
nie kryje zadowolenia z podjętych 
decyzji.

- Już od dawna mówiłem, że 
pensje prezesów miejskich spółek 
są zbyt wysokie jak na łęczyckie 
realia. Nawet na pierwszej sesji rady 
miasta nowej kadencji zwróciłem 
się do burmistrza o przemyślenie 
tego tematu. Napisałem również 
w tej sprawie pismo. Z prezesami 
rozmawiałem osobiści, tłumacząc, 
że gdyby sami zawnioskowali o po-
mniejszenie swoich wynagrodzeń, 
wyszliby na bohaterów – komen-
tuje samorządowiec. - Uważam, że 
pensje, jakie prezesi mają teraz są 
wystarczające.

(mr)

jeszcze w tej kadencji 
rząd ma przegłosować 

ustawę ograniczającą korzystanie 
z solariów przez osoby niepeł-
noletnie. powód? Coraz większa 
liczba zachorowań na czerniaka, 
zwłaszcza u młodych ludzi. 

To niepokojące zjawisko zdaniem 
specjalistów ma duży związek 
ze sztucznym promieniowaniem 
UV. Jeśli opalają się ludzie młodzi, 
prawdopodobieństwo, że zachorują 
znacznie wzrasta. Pełnoletnim nikt 
nie może zakazać korzystania z 
solarium, z młodzieżą jest inaczej. 
Podobnie jak alkohol i papierosy, 
sztuczne opalanie ma być przezna-
czone tylko dla ludzi dorosłych. 
Propozycja takiego zaostrzenie 
przepisów, jak mówią właściciele 
solariów, nie wpłynie na ich biznes.

- Popieram wprowadzenie tego 
zakazu. Pracuję w Łęczycy od 2001 
roku i nigdy nie wyrażałam zgody, 
aby opalały się osoby niepełnolet-
nie. Solarium jest dla osób dorosłych 
i korzystanie z niego powinno być 
tak egzekwowane jak kupowanie 
alkoholu czy papierosów. Na pewno 
w innych solariach nie ma takich 
ograniczeń, ale dla mnie ważniej-
sze jest zdrowie młodych ludzi niż 
dodatkowe 5 zł zarobku. Poza tym, 

niepełnoletnich klientek, które 
chciałyby skorzystać z łóżka do opa-
lania praktycznie nie ma. Do mnie 
przychodzą osoby dorosłe, które w 
rozsądny sposób dozują czas spę-
dzany w solarium, zazwyczaj nie 
przekracza 10 minut – usłyszeliśmy 
od Zofii Łukaszczyk. - Sama też się 
opalam już od lat i mimo że jestem 
już babcią, nie mogę narzekać na 
swoją skórę. Lubię też wygrzać 
sobie kręgosłup. Osobiście wolę 

przez kilka minut poopalać się w 
solarium niż cały dzień spędzić na 
słońcu, które zdrowe wcale nie jest.

Jeśli posłowie przegłosują propo-
zycję zmian, Polska będzie kolej-
nym krajem, który zabrania nielet-
nim korzystania z solariów. Zakaz 
sztucznego opalania się przez 
osoby niepełnoletnie wprowadziły 
już m.in.: Francja, Wielka Brytania, 
Niemcy, Belgia, Austria, Norwegia. 

(mr)

Dziura w asfalcie, która 
pojawiła się na ul. M. 

Konopnickiej w pobliżu urzędu 
miejskiego, była sporą zagadką. 
w tym miejscu nie było żadnej 
studzienki deszczowej ani kana-
lizacyjnej, tym bardziej zastana-
wiające było to, skąd się wzięło 
wgłębienie w jezdni. 

W czwartek od 6 rano pracowni-
cy PGKiM-u rozpoczęli kopanie. Po 
usunięciu części asfaltu i warstwy 
piasku zorientowali się, że odkopali 
starą studnię.

- Zastanawialiśmy się, jak mogło 
dojść do zapadnięcia się asfaltu, 
skoro na naszych planach i mapach 
nie było zaznaczonych żadnych 
instalacji. Gdy zaczęliśmy pracę, 
okazało się, że dokopaliśmy się do 
starej studni, takiej jak kiedyś były 
na wsiach. Studnia była zasypana 
piaskiem, ale na skutek osiadania 
ziemi, zapadł się pokrywający ją 

asfalt – wyjaśniają pracownicy 
miejskiej spółki. - Odkopaliśmy całą 
studnię i zalaliśmy ją betonem. Na-
stępnie położyliśmy nową warstwę 
nawierzchni bitumicznej. Już nic się 
nie zapadnie. 

(mr)

Do solarium tylko z... dowodem osobistym?

Zofia Łukaszczyk jest zdania, że osoby niepełnoletnie nie 
powinny korzystać z solariów

Podziemna studnia przy magistracie

W tym miejscu pracownicy 
PGKiM-u odkopali starą 
studnię

Prezes Muszyński będzie zarabiał mniej, choć pensja i tak 
wysoka – prawie 10 tys. zł brutto

Pani Premier aPeluje

Na zdjęciu H. Grabarczyk

BuRmistRz oBniżył 
pensję pRezesowi

obecny podczas 
ostatniej sesji rady 

powiatu łęczyckiego, andrzej 
pietruszka, dyrektor łęczyckie-
go szpitala przedstawił propo-
zycję wynajęcia części wolnej 
powierzchni w budynku ZoZ.  
Miałaby tam powstać całodobo-
wa, ogólnodostępna apteka. 

Dyrektor łęczyckiego szpitala 
zwrócił się do radnych o zgodę 
na wydzierżawienie w trybie 
przetargowym na okres 12 lat 121 
mkw. powierzchni w budynku po 
byłej pralni ZOZ-u. 

- Rozważaliśmy adaptację tych 
pomieszczeń na potrzeby poradni, 
ale skala niezbędnego do prze-
prowadzenia remontu jest zbyt 
duża. Uznaliśmy, że najlepszym 
rozwiązanie będzie wydzierża-
wienie pomieszczeń podmiotowi 
zewnętrznemu, który zdecyduje 

się otworzyć całodobową aptekę. 
Proszę zwrócić uwagę, że oko-
ło 30% pacjentów trafia do nas 
z innych powiatów. Pacjenci 
SOR-u, którzy w nocy opusz-
czają oddział niejednokrotnie 
szukają czynnej całodobowo 
apteki. Chcielibyśmy, żeby była 
ona na miejscu, na terenie na-
szego szpitala – przekonywał 
dyrektor A. Pietruszka. - Jeżeli 
dziś państwo wyrazicie zgodę, 
to przypuszczam, że za około 5 
miesięcy apteka zostanie otwar-
ta. Nie obawiam się, że przetarg 
nie zostanie rozstrzygnięty, wiem, 
że zainteresowanie podmiotów 
zewnętrznych już jest duże. 

Po dyskusji i pojawiających się 
wątpliwościach, radni ostatecznie 
wyrazili swoje poparcie dla przed-
stawionej propozycji. 

(mr)

na sesji o sprawach szpitala
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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

STUDIOKUCHENNEMEBLE
NA KAŻDYWYMIAR499zł

NAJWIĘKSZY WYBÓR 
KANAP I NAROŻNIKÓW!

początek remontu nie 
wiąże się z dużymi 

utrudnieniami dla kierowców. 
pierwszym etapem prac jest usu-
wanie starych płyt chodnikowych, 
ułożenie nowego trotuaru i wyko-
nanie ciągu pieszo – rowerowego. 
póki co, uważać muszą piesi.

W zakres prac remontowych pro-
wadzonych na ul. Lotniczej wejdą 
przede wszystkim: położenie nowej 
warstwy nawierzchni, wymiana 
bariery na wiadukcie, uzupełnie-
nie poboczy, wykonanie ścieżki 
rowerowej i chodników. Ponadto, 
powstać ma oświetlone przejście 
dla pieszych, uzupełnione też będą 
znaki pionowe i poziome. Wartość 
inwestycji z przetargu wynosi 645 
tys. zł brutto, wykonawcą jest firma 
PRD z Kutna. Pierwszy etap prac 
ma zostać zrealizowany do końca 
września, druga część, czyli remont 
kilkunastometrowego odcinka ulicy 
Lotniczej do granic miasta, zakoń-
czy się z końcem października.

(mr)

RUsZył RemONt 
Ul. lOtNIcZej

ŁęczycaŁęczyca

Póki co, remont ulicy Lotniczej 
może przeszkadzać tylko 
pieszym

Mieszkańcy jednego 
z bloków przy ul. Za-

chodniej walczą o miejsca parkin-
gowe. nie proszą o utwardzenie 
terenu ani o wykonanie typowego 
parkingu z płyt ażurowych. w 
grę wchodziło tylko obniżenie 
krawężników o 5 cm, by mogli 
bezpiecznie wjeżdżać samocho-
dami na teren przed blokiem. na 
takie rozwiązanie nie ma zgody 
magistratu. 

Pismo z prośbą o obniżenie kra-
wężnika zostało wysłane do urzędu.

- Na prośbę mieszkańców skiero-
wałam dwa pisma do burmistrzów. 
Pierwsze w 2010 r. do burmistrza 
Olszewskiego, drugie już do burmi-
strza Lipińskiego. Chodziło o to, aby 
przed blokiem powstał parking – 

usłyszeliśmy od Zdzisławy Kiepas, 
zarządcy bloku. - Popieram miesz-
kańców w dążeniach do utworzenia 
miejsc parkingowych, bo muszą 
gdzieś zostawiać swoje samochody. 
Parkingów brakuje w całej okolicy.

W ubiegłym tygodniu doszło do 
spotkania z mieszkańcami. Uczest-
niczył w nim zastępca burmistrza, 
Krzysztof Urbański.

- W odpowiedzi, którą otrzyma-
liśmy od pani Doniak, zastępcy 
dyrektora Zieleni Miejskiej, nie 
ma wskazanej podstawy prawnej. 
Chodzi nam tylko o obniżenie o 5 cm 
krawężników, to chyba nie jest duży 
problem? - dopytywał Krzysztof 
Rusek. - Po to was wybraliśmy, żeby-
ście pomagali ludziom. O obniżenie 
tego krawężnika walczymy od 2010 

r. Jest taki wysoki, bo miał być tutaj 
asfalt, nie ma go do tej pory a my 
nie możemy bezpiecznie podjechać 
samochodami.

K. Urbański, po przytoczeniu 
przepisów prawa, poinformował 
mieszkańców, że nie ma zgody 
urzędu, aby w celu ułatwienia par-
kowania obniżać krawężnik. 

- Nikt mnie nie namówi, abym 
jako urzędnik złamał przepisy. 
Spróbujmy znaleźć inne rozwiąza-
nie. Wstępnie możemy rozmawiać o 
wykonaniu miejsc parkingowych na 
tyłach bloku. Nie usłyszycie jednak 
ode mnie państwo deklaracji, że na 
pewno będzie to zrobione w 2016 
r. Decyzję, czy zostaną na ten cel 
przeznaczone pieniądze podejmie 
rada miasta – tłumaczył zastępca 
burmistrza. - Uważam, że to spotka-

nie jest konstruktywne, bo rozma-
wiamy o lepszym dla mieszkańców 
rozwiązaniu. 

Radny Zenon Koperkiewicz 
na prośbę mieszkańców, również 
interweniował w sprawie miejsc 
parkingowych przed blokiem, bez-
skutecznie.

- Jak się okazuje pewnych spraw 
nie można przeskoczyć a ja nie je-
stem w stanie załatwić wszystkiego, 
o co proszą mnie mieszkańcy. Kilka 
razy rozmawiałem w urzędzie o 
obniżeniu tego krawężnika. 

Po spotkaniu z zastępcą burmi-
strza niewiele się zmieniło. Parkingu 
przed blokiem jak nie było, tak nie 
będzie, pojawiła się jedynie szansa 
na miejsca parkingowe za blokiem, 
ale najwcześniej w przyszłym roku. 

(mr)

Naprzeciwko bloku obniżenia krawężnika nie będzie

Parking mógłby powstać jedynie na tyłach bloku 

Władze mieszkańcom nie pomogły 
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Łęczyca 

gm. góra św. 
Małgorzaty

DOŻYNKI GMINNE 
W WILCZKOWICACH 

WÓJT I RADA WÓJT I RADA   
GMINY ŁĘCZYCAGMINY ŁĘCZYCA  

serdecznie zapraszają naserdecznie zapraszają na  

23 sierpnia 201523 sierpnia 2015  
Program: 
 

13:30 Zbiórka korowodu dożynkowego przy  
Szkole Podstawowej w Wilczkowicach  
i przemarsz na plac dożynkowy 

14:00 Uroczysta Msza Święta 
15:00 Uroczystości dożynkowe 
16:00 Wystąpienie Wójta Gminy Łęczyca  

i zaproszonych gości 
16:30 Występ zespołu "Maryśki i Jaśki z Łyncyckigo" 

- dzieci ze Szkoły Podstawowej w Wilczkowicach 
17:00 Występ Wokalistek zespołu „Pierożki”  

z Gimnazjum w Topoli Królewskiej 
17:30 Występ zespołu „ROKETS” 
18:30 Występ zespołu „DIAMENT” 
19:30 - 22:00 Dyskoteka 

 Kościół od ponad 30 lat namawia, 
by w sierpniu odstawić kieliszki i 
zachować trzeźwość. Dlaczego? 
Miesiąc ten jest miesiącem Matki 
Bożej Częstochowskiej, poza tym 
historia nawiązuje do okresu 
żniw, podczas których należy 
powstrzymać się od spożywania 
procentów, by uniknąć niechcia-
nych wypadków podczas prac 
polowych. Czy ktoś jeszcze słucha 
apeli biskupów?
Problem alkoholizmu w Polsce, nie-
stety z roku na rok jest coraz więk-
szy. Sprzedaż alkoholu 
wzrasta, a po procenty 
sięgają coraz młodsze 
osoby. 
- Alkohol często nie 
pozwala żyć w zgo-
dzie i miłości. Prowa-
dzi do niepotrzebnych 
sporów, konfliktów i 
nieszczęść w życiu ro-
dzinnym. W ostatnim 
liście biskupi zwracają 
uwagę, że problem spożywania 
alkoholu dotyczy coraz młodszych 
osób, nawet w wieku gimnazjalnym, 
zarówno chłopców jak i dziewcząt. 
Apel o zachowanie trzeźwości jest 
jednak skierowany do wszystkich 
ludzi. Często osoba dotknięta pro-
blemem alkoholizmu nie jest w 
stanie sama sobie z nim poradzić, 
potrzebuje ogromnego wsparcia ze 
strony swoich bliskich – podkreśla 
ojciec leszek walkiewicz, gwardian 
zakonu ojców Bernardynów w Łęczy-
cy. - Powszechny dostęp do alkoholu 
powoduje, że statystyki, niestety 
rosną. W przypadku młodych osób 

często przy alkoholu pojawiają się 
dopalacze, takie połączenie może 
prowadzić do tragedii. 
Jak się okazuje, niewielu łęczycan wie, 
że sierpień jest miesiącem trzeźwości. 
Potwierdzają to częste zakupy w 
sklepach monopolowych, gdzie w 
ostatnim czasie piwo jest absolutnym 
numerem jeden. Poza tym, łęczyckie 
lokale na brak klientów też narzekać 
nie mogą. 
- Klienci przychodzą na piwo zwłasz-
cza wieczorem. Kilka dni temu mu-
sieliśmy dostawić stoliki w ogrodzie, 

bo brakowało miejsc. 
W weekendy spoży-
cie alkoholu dodat-
kowo wzrasta, przede 
wszystkim piwa i drin-
ków. Kobiety też piją 
alkohol, ale zdecydo-
wanie mniej niż męż-
czyźni, wybierają ra-
czej niskoprocentowe 
koktajle – usłyszeliśmy 
od Doroty pawędy, 

właścicielki łęczyckiej restauracji. - W 
sierpniu jeszcze się nie zdarzyło, aby 
naszego gościa trzeba było wynieść 
z lokalu, bo przesadził z alkoholem, 
natomiast w lipcu były takie przypad-
ki. Czy w sierpniu pije się mniej? Nie 
sądzę, klientów może nie jest aż tak 
dużo ze względu na wakacje i okres 
urlopowy, ale na pewno ogródki 
piwne w nadmorskich kurortach 
przeżywają oblężenie. 
Wyjątkowej abstynencji w miesiącu 
trzeźwości na łęczyckich ulicach nie 
widać. Zmęczeni procentami i śpiący 
na ławkach nie są rzadkością. 

(mr)

rozpoczęły się 
prace związane z 
termomoderni-

zacją Domu pomocy Społecznej 
w Karsznicach. remont elewacji 
wraz z ociepleniem obejmie tylko 
tzw. nową część budynku. prace 
mają potrwać do 16 października.

W zakres prac wchodzi m.in. 
termomodernizacja budynku, wy-
miana stolarki okiennej i drzwio-
wej, wymiana pieca CO, ocieplenie 
dachu, montaż kolektorów słonecz-

nych. W części zabytkowej DPS-u 
poprawione będą wewnętrzne 
tynki, zamontowane nowe ele-
menty sztukateryjne, odmalowana 
zostanie również elewacja. Przetarg 
na realizację zadania wygrała firma 
KAR-BUD z Dobrej, która złożyła 
najkorzystniejszą ofertę. Wartość 
zadania wynosi 1 mln 206 tys. 
zł, z czego 846 tys. 600 zł stanowi 
dofinansowanie z Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska.

(mr)

rolnicy sprzedając plony 
po żniwach nie kryją 

rozczarowania. narzekają na słabą 
jakość ziarna, małą wydajność i 
niską cenę w skupach. w tym roku 
wielu gospodarzy odnotuje znaczne 
straty. powodów do zadowolenia 
nie mają również firmy produkcyj-
ne. Ziarna jest mało, a znaczna część 
nie spełnia norm konsumpcyjnych.

Łęczycki młyn jest jednym z wielu 
punktów skupu w regionie. Kiedy 
brakuje pszenicy, ziarno trzeba spro-
wadzać z Węgier, Słowacji czy Czech, 
co generuje dodatkowe koszty. 

- W tym roku ziarna są znacznie 
gorszej jakości niż w latach poprzed-
nich, dlatego tylko około 60% pszenicy 
nadaje się do przyjęcia. Skupujemy 
pszenicę konsumpcyjną, która naj-
pierw jest sprawdzana w naszym 
laboratorium. Po przebadaniu próbki, 
jeśli spełnia ona niezbędne parametry, 
umawiamy się z rolnikami na przy-
wóz. Ziarna gorszej jakości skupowane 

Rolnicy pod kreską
są przez firmy produkujące paszę dla 
zwierząt – wyjaśnia Włodzimierz 
Nowakowski, dyrektor młyna w Łę-
czycy. - W tym roku nasze magazyny 
są jeszcze puste, być może niskie ceny 
skupu powodują, że rolnicy, którzy 
mają gdzie magazynować ziarna, 
czekają na okres zimowy, kiedy ceny 
są dla nich korzystniejsze. Często 
słyszymy od rolników, że ten rok jest 
wyjątkowo słaby, żalą się na znaczne 
straty. Nie najlepsza sytuacja rolników 
przekłada się również na pracę naszego 
młyna. Gdy nie mamy wystarczającej 
ilości pszenicy, musimy zamawiać ją 
zza granicy, koszty rosną. 

Ceny w skupach zbóż w regionie są 
niskie, dyktuje je rynek. W zależności 
od jakości proponowanego towaru, 
rolnik otrzyma w granicach 650 – 700 

zł za tonę ziarna, sprzedając z prze-
znaczeniem na paszę, ceny są jeszcze 
niższe. 

- W tym roku sytuacja rolników 
jest dramatyczna. Wydajność moich 
plonów wynosi 3,5 – 5 ton z 1 ha pola, 
mimo że było dobre stanowisko oraz 
nawożenie. W ubiegłym roku uzyski-
wałem nawet 8 ton ziarna z 1 ha. Taka 
niska wydajność jest w przypadku 
pszenicy ozimej, zboże jare jest jeszcze 
gorsze. Ceny w skupach są niskie, za 
tonę pszenicy dostałem 650 zł netto – 
mówi Tadeusz Mardofel z Nowego 
Gaju. - Straty na zbożu są bardzo duże. 
Nie wyjdę nawet na zero. Z kolei prze-
trzymać ziarna nie mogę, żeby sprze-
dać za lepszą cenę, bo nie mam gdzie. 

Niskie ceny w skupach zbóż powin-
ny mieć przełożenie na ceny wytwa-

rzanych z nich produktów. Póki co, 
pojawiają się zatrważające informacje, 
o przewidywanych wysokich cenach 
warzyw. Rolnicy potwierdzają, że ich 

uprawy w tym roku są kiepskie, a za 
dobre produkty, których jest mało, 
ceny pewnie będą wygórowane.

(mr)

Tadeusz Mardofel, podobnie jak inni rolnicy, nie jest 
zadowolony z tegorocznych żniw

remontują DPS

Biskupi apelują, łęczycanie... piją
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Daszyna

ogŁoSZenie
Gmina Daszyna oferuje wynajem budynku  w miejscowości Daszyna nr 33, pod działalność 

handlowo – usługową, dotychczasowo użytkowanego na cele edukacyjno – kulturalne.  
Całkowita powierzchnia lokalu do wynajęcia wynosi 282,20 m2 (toalety, dwa korytarze, kuchnia, 

sala oraz dwa pomieszczenia gospodarcze).
Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną , wodno – kanalizacyjną, oraz centralne ogrzewanie 

podłączone z lokalnej kotłowni opalanej biomasą.
Lokal zlokalizowany jest w centrum Daszyny, ok. 100 m od drogi krajowej A1.

Dodatkowych informacji w sprawie wynajmu udziela urząd gminy Daszyna, 
pokój nr.17, telefon 24 357-10-07

Zbigniew wojtera, 
wójt gminy Daszyna, 

podpisał umowę z wicemarszał-
kiem województwa łódzkiego, 
arturem Bagieńskim na dofinan-
sowanie instalacji solarnych w 
ramach prow. ogniwa fotowol-
taiczne trafią do 40 mieszkań-
ców, zostaną też zainstalowane 
na budynkach użyteczności 
publicznej. 

- Dostaliśmy dofinan-
sowanie z ostatniego 
rozdania środ-
ków unijnych 
w  r a m a c h 
d z i a ł a n i a 
“Podstawowe 
usługi dla go-
spodarki i lud-
ności wiejskiej” 
objętego PROW 
na lata 2007-2013. Od-
biorcy indywidualni, 
40 mieszkańców naszej 
gminy, którzy złoży-
li wnioski otrzymają dofinan-
sowanie w wysokości 50% całej 
kwoty. Jesteśmy obecnie w fazie 
rozstrzygania przetargu. Do urzę-
du gminy wpłynęło 8 ofert – infor-
muje Zbigniew Wojtera. - Jestem 
zadowolony, że realizujemy kolejny 

projekt w naszej gminie, który bez-
pośrednio dotyczy mieszkańców. 

Zarząd urzędu marszałkowskie-
go w Łodzi pozytywnie ocenia 
działania prowadzone w gminie. 

- Od dłuższego czasu obserwuję 
rozwój gminy Daszyna. Realizuje 
ona działania prospołeczne i pro-
ekologiczne, które osobiście popie-
ram. 10 samorządów terytorialnych 
zakwalifikowało się do otrzyma-

nia dofinansowania, ale 
wniosek złożony przez 

gminę Daszyna był 
bardzo ciekawy, 

rozbudowany i 
został wysoko 
oceniony – ko-
mentuje Paweł 
Bejda, członek 

zarządu woje-
wództwa łódzkie-

go. - Jeśli pojawią się 
podobne działania ze 
strony gminy Daszy-
na, na pewno będę je 

popierał.
Planowany całkowity koszt za-

dania realizowanego przez gminę 
wynosi 1 498 675,12 zł brutto, w 
tym dofinansowanie w wysokości 
657 876,00 zł.

(mr)

Braki kadrowe w łę-
czyckim magistracie 

niedługo zostaną uzupełnione. 
Do objęcia są dwa wakaty na 
dość wysokich, urzędniczych 
stanowiskach. poza wyma-
ganiami zawartymi w treści 
ogłoszeń, które są typowe w 
przypadku podobnych miejsc 
pracy, oczekiwania burmistrza 
są duże.
Pierwszym „fotelem” do objęcia 
jest posada dyrektora Zieleni 
Miejskiej. Po dyscyplinarnym 
zwolnieniu z pracy byłego już 
dyrektora Adama Kujawy, urząd 
miejski ogłosił konkurs. Kandydaci 
w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej 
zobowiązani będą przedstawić 
sporządzone na piśmie opraco-
wanie dotyczące koncepcji funk-
cjonowania jednostki budżetowej 
oraz je omówić. 
- Jeżeli chodzi o nowego dyrektora 
JBZM, to powinna nim zostać oso-
ba, która jest świetnym zarządcą, 
osoba, która wyprowadzi jednostkę 
z ogromnego kryzysu, w którym 
się znalazła. Chodzi mi o kryzys 
mentalny, o relacje, jakie są między 
samymi pracownikami oraz między 
pracownikami a kierownictwem 
– wyjaśnia burmistrz Krzysztof li-

piński. - Należy spowodować, żeby 
pracownicy zakładu zieleni uwierzyli 
w misję, którą mają. To oni dbają o 
wizerunek naszego miasta i należy 
zwrócić im na to uwagę. 
Drugim etatem do objęcia jest sta-
nowisko kierownika Wydziału Pro-
mocji, Oświaty, Kultury i Sportu. 
Posadę tę piastował Rafał Koper-
kiewicz, który po odebraniu mu 
kierowniczego dodatku i zmianie 
zakresu obowiązków, zwolnił się z 
łęczyckiego magistratu. 
- Od nowego kierownika Wydziału 
Promocji, Oświaty, Kultury i Sportu 
oczekują m.in. tego, że komplek-
sowo zajmie się szeroko pojętą ko-
munikacją społeczną i tworzeniem 
wizerunku naszego miasta. W tym 
momencie komunikacji urzędu 
z mieszkańcami praktycznie nie 
ma, to samo dotyczy komunikacji 
z mediami. Oficjalna strona urzędu 
miejskiego również pozostawia 
wiele do życzenia. Potrzebna jest 
osoba, która będzie potrafiła kom-
pleksowo wypełniać obowiązki 
kierownika. Pracy będzie dużo – 
dodaje burmistrz.
Termin składania ofert, zarówno 
na jedno stanowisko, jak i drugie 
upływa 24 sierpnia.

(mr) 

ogromny szok przeżyli 
mieszkańcy, którzy prze-

cierali oczy ze zdumienia patrząc na 
kwoty do zapłaty na rachunkach za 
energię elektryczną. Błąd dostawcy 
prądu spędził sen z powiek wielu 
łęczycanom. rekordzista, z którym 
rozmawialiśmy, otrzymał rachunek 
na prawie 3 tys. zł.

Takich opłat za zużycie energii 
nikt się nie spodziewał. Nawet przy 
nadmiernym korzystaniu z urządzeń 
elektrycznych trudno byłoby nabić 
taki rachunek. Tym bardziej, że nigdy 
wcześniej takich kwot nie było. 

- 1794 zł to suma, jaką zobaczyłam na 
swoim rachunku za okres rozliczenio-
wy od 7 maja do 31 lipca. Z początku, 
gdy otworzyłam kopertę, myślałam, 
że to kwota 179,40 zł, gdy przyjrzałam 
się dokładniej zaniemówiłam. Do tej 
pory za podobny przedział czasowy 
płaciłam w granicach 300 zł – wyjaśnia 
Sławomira Michałowska. - Poprosi-
łam sąsiada, aby porównał mój stan 
licznika. Po przeszło dwóch tygodniach 
od daty spisywania, licznik wskazuje o 
około 2,5 tys. kWh mniej niż napisano 
w rozliczeniu. To jakiś absurd. Na in-
folinię ciężko jest się dodzwonić, żeby 
wyjaśnić sprawę. Na pewno nie można 
tego tak zostawić. 

Niecałe 1800 zł to nie najwyższa 
kwota, o jakiej słyszeliśmy. Sąsiad 
pani Sławomiry z tego samego bloku 
otrzymał znacznie wyższy rachunek. 

- Przez ponad dwa tygodnie w 
moim mieszkaniu nikogo nie było, bo 
wyjechaliśmy na wczasy. Rachunek 
dostałem na kwotę 2927 zł. Wcześniej 
płaciłem około 400 zł za dwa miesiące. 
W rozliczeniu dopisane mam blisko 4 
tys. kWh. Udało mi się dodzwonić do 
konsultanta, usłyszałem, żeby nie płacić 
tego rachunku a w przeciągu dwóch 
tygodni sprawa zostanie wyjaśniona 
– usłyszeliśmy od Roberta Woźniaka. 
- Właśnie piszę skargę na dostawcę 
energii. Nie może dochodzić do takich 

sytuacji. Nie wszyscy wiedzą, co mają 
teraz zrobić, zwłaszcza osoby starsze.

Błędy w rozliczeniach nie dotyczą 
tylko mocno zawyżonych kwot. Jeden 
z mieszkańców, z którym rozmawia-
liśmy, otrzymał rachunek na sumę 14 
zł, w rozliczeniu w ogóle nie uwzględ-
niono stanu licznika. Jak się okazało, 
kosmiczne rachunki za prąd pojawiły 
się nie tylko w mieście. Podobne niemiłe 
niespodzianki spotkały mieszkańców 
podłęczyckich miejscowości. O wyja-
śnienie, skąd pojawiły się absurdalne 
rozliczenia, poprosiliśmy dostawcę 
energii elektrycznej. 

- W wyniku problemów technicz-
nych do części klientów z powiatu 
łęczyckiego zamiast faktur uwzględ-
niających rzeczywiste wskazania 
licznika, w ostatnim czasie wysłane 
zostały faktury z szacunkowym zu-
życiem. Część z tych szacunków może 
odbiegać od rzeczywistego zużycia 
klientów, a faktury, które otrzymała 
część klientów mogą być zawyżone. 
Pragniemy uspokoić klientów, iż fir-
ma zdaje sobie sprawę z zaistniałej 
sytuacji i nie będzie egzekwować 

płatności zawyżonych faktur. Klienci 
nie są też zobowiązani do opłacenia 
rachunków, które znacząco odbiegają 
od ich faktycznego zużycia. Energa 
jest w trakcie wewnętrznej weryfikacji 
rozesłanych faktur. Po wykryciu w 
systemie nieprawidłowo wystawionej 
faktury lub po uzyskaniu i zwery-
fikowaniu informacji o zawyżonej 
fakturze od klienta, rachunek zostanie 
niezwłocznie skorygowany – wyjaśnia 
Jakub Dusza z biura prasowego firmy 
Energa. - Bardzo prosimy klientów, któ-
rzy mają wątpliwości, co do wysokości 
otrzymanej faktury o porównanie 
liczby kWh z faktycznym stanem 
swojego licznika. Jeśli różnica będzie 
znacznie wyższa, niż w poprzednich 
miesiącach, prosimy o zgłoszenie tego 
faktu do naszej firmy. Przepraszamy 
naszych klientów za niedogodności. 
Firma dokłada wszelkich starań, aby 
jak najszybciej do wszystkich klientów 
trafiły prawidłowe rozliczenia.

Błąd systemu wielu mieszkańcom 
podniósł ciśnienie. Oby do podobnych 
sytuacji więcej nie dochodziło. 

tekst i fot. (mr)

Prawie 3 tysiące zł za prąd!
Łęczyca

Łęczyca

Robert Woźniak po otrzymaniu faktury porównał rozliczenie ze 
stanem licznika

URZąd maRsZałkOWskI WsPIeRa gmINę

BURmIstRZ sZUka PRacOWNIkóW

Umowę podpisano 
10 sierpnia
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od wielu miesięcy na 
chodnikach przy ul. 

rzecznej i Kilińskiego składowane 
są materiały budowlane: kostka 
brukowa i krawężniki. narzekają 
piesi, którzy z powodu przeszkód 
mają utrudnione lub wręcz unie-
możliwione korzystanie z trotuarów. 
ich nerwy nieco poprawił właśnie 
rozpoczęty remont jednej z dróg. 
pytanie jednak pozostaje: kto wpadł 
na pomysł, aby tak skutecznie 
utrudnić życie mieszkańcom i dla-
czego to zrobił?

- Jestem przekonany, że to staro-
stwo powiatowe chciało się w ten 
sposób wypromować. Pokazać, że 
szykowana jest inwestycja. Nie ro-
zumiem jednak tego, dlaczego aż tak 
długo trzeba było czekać na remont 
ul. Rzecznej i czy nie było innego 
miejsca na składowanie – mówi Jan 
Wiktorowski. - Mieliśmy tu napraw-

dę sporo kłopotów z powodu tych 
zalegających krawężników i kostki. 
Moja synowa musiała wręcz zrobić 
robotnikom awanturę, bo przyblo-
kowali wyjście z domu. 

O problemie rozmawialiśmy z kie-
rownikiem robót.

- Docierają do mnie sygnały od 
mieszkańców o zalegającym materiale 
budowlanym – usłyszeliśmy. - Remont 
już ruszył, a więc kostka wraz z kra-
wężnikami w ciągu 2-3 tygodni znik-
nie z chodników przy ul. Rzecznej. O 
tym dlaczego przez tyle miesięcy była 
tu składowana nie będę się wypowia-
dał. To była decyzja starostwa. 

Kierownik robót nie potrafił od-
powiedzieć, czy równie szybko od-
blokowane zostaną chodniki przy ul. 
Kilińskiego. Jak na razie nie wiadomo, 
kiedy starostwo powiatowe w Poddę-
bicach zleci remont tej ulicy. 

(stop)

Tuż nad brzegiem 
Warty – naprze-

ciwko miejskiego kąpieliska 
– stoi figura diabła z długim 
ogonem i przerzuconym 
przez plecy workiem. Boruta 
znany jest w regionie ze swo-
ich licznych wcieleń. Na tere-
nie zamku w Łęczycy spotkać 
go można w roli szlachcica. 
Nad rzeką w Uniejowie dia-
beł przybrał postać rybaka. 
Szkoda tylko, że rzeźba stoi w 
rzadko odwiedzanym przez 
turystów miejscu. 

(stop)

Kasztel rycerski nie jest 
już własnością uniejow-

skich term. Został kupiony przez 
andrzeja pabicha, właściciela zoo 
Safari w Borysewie. Czy przedsię-
biorca, któremu ze znakomitym 
efektem udało się wypromować 
ogród zoologiczny, odniesie rów-
nież sukces w dziedzinie hotelar-
sko-turystycznej?

Do przetargu stanął tylko A. Pabich. 
Nie było innych chętnych na kupno 
nieruchomości. W zasadzie nie ma się 
temu co dziwić, bowiem kasztel od 
dawna był deficytowy. 

- Przynosił straty. Dlatego nie ukry-
wam, że cieszę się ze sprzedaży kaszte-
lu rycerskiego – mówi Marcin Pamfil, 
prezes PGK Termy Uniejów. - Sprzeda-
liśmy obiekt za nieco ponad 2 mln zł. 

Moim zdaniem, to dobra cena. Kasztel 
wymaga teraz wielu inwestycji i co za 
tym idzie dużych nakładów finanso-
wych. Termy natomiast mają zupełnie 
inne plany inwestycyjne związane z 
rozbudową kompleksu base-
nowego. 

Kasztel jest zamknię-
ty. Informuje o tym 
kartka na drzwiach 
z dodatkową wia-
domością o planach 
modernizacyjnych. 
Andrzej Pabich 
zdradził nam, że ma 
wiele pomysłów na to, 
aby kasztel zaczął na siebie 
zarabiać. 

- Modernizacja obiektu przebiegać 
będzie dwuetapowo – słyszymy od 

przedsiębiorcy. - Najpierw trzeba prze-
prowadzić niezbędne prace remonto-
we. Naprawić dach, baszty, odnowić 
drewniane bale. Później przyjdzie czas 

na zwiększenie 
p o -

Założyciel zoo kupił kasztel 

Kasztel rycerski ma niedługo stać się znów atrakcyjny 
dla turystów

wierzchni użytkowej. Mam 
na myśli głównie zwiększenie 

liczby pomieszczeń w których 
mogliby odpoczywać turyści. Inwe-

stycja jest dla mnie wyzwaniem. Zro-
bię wszystko, aby odnowiony kasztel 
odniósł sukces. 

tekst i fot. (stop)

uniejóW też ma Diabła 

Blokada na chodnikach
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Szerokim echem 
odbiła się nasza 
publikacja doty-

cząca nieszczęśliwego wypadku 
17-letniej anny p. (nazwisko do 
wiadomości red.), która na tere-
nie jednego z ośrodków kolonij-
nych w Księżych Młynach doznała 
poważnego urazu kręgosłupa. 

W tej sprawie odebraliśmy wiele 
e-maili i telefonów. Z redakcją 
skontaktowała się najbliższa ro-
dzina zawodniczki z Wartkowic, 
która karate uprawiała przez kilka 
lat w klubie w Uniejowie. Ostre 
oskarżenia padają pod adresem 
Macieja Grubskiego, organizatora 
ekstremalnego szkolenia z karate 
– combat.

- Ania spadła z wysokości pierw-
szego piętra, gdy odczepiła się 
od liny zawieszonej pomiędzy 
budynkiem a drzewem – mówi 
Emilia P., bratowa poszkodowanej 
dziewczyny. - W momencie tego 
niby szkolenia nie było żadnego 
instruktora czy też trenera. Zabra-
kło zabezpieczenia i materaców 
na ziemi, które ochroniłyby przed 
skutkiem upadku. To poważne 
uchybienia organizatorów. Nie będę 
ukrywać, że rodzina ma ogromny 
żal i uzasadnione pretensje do Ma-
cieja Grubskiego. 

Jak się dowiedzieliśmy Ania P. w 
dalszym ciągu przebywa w szpita-
lu. Jej uraz kręgosłupa jest poważny. 
Uszkodzony został rdzeń kręgowy. 
17-latka jest sparaliżowana od pasa 
w dół.

- Rokowania lekarzy, na razie, 
nie napawają optymizmem – sły-
szymy od pani Emilii. - Medycy 
twierdzą, że jest 15 procent szansy 
na to, że Ania będzie chodzić. Za 
pośrednictwem facebooka zbiera-
my pieniądze na rehabilitację Ani i 
dostosowanie domu pod potrzeby 
osoby niepełnosprawnej. 

W Uniejowie rozmawialiśmy z 
mieszkańcami, którzy są lub byli 
blisko związani z klubem karate. 
Nasi rozmówcy krytykowali trene-
ra Grubskiego.

- Ten facet nie ma absolutnie 
podejścia pedagogicznego. Sam 
byłem wielokrotnie świadkiem jak 
pan Grubski krzyczał na dzieci. 
Z tego powodu niektórzy rodzice 
podejmowali decyzje o rezygnacji z 
zajęć – mówi nasz rozmówca. - Mam 
nadzieję, że M. Grubski odpowie za 
to, że dziewczyna jest sparaliżowa-
na. Jak można wypowiadać się w 
gazecie, że nadal będzie prowadził 
zajęcia. To skandal. 

Do tematu powrócimy. 
(stop)

Stacja paliw, która działała od 
wielu lat, została zamknięta pod 
koniec 2013 roku. Mieszkańcy 
wówczas odetchnęli. Mieli na-
dzieję, że w bliskiej odległości 
od ich domów już nie będzie 
rozlewane paliwo. Bardzo się 
mylili. Batalia koncernu i ajenta 
o powrót stacji paliw ruszyła ze 
zdwojoną siłą. 

Mieszkańcy nie mogą się nachwa-
lić decyzji nowego proboszcza 
parafii, który postanowił, że 
drzwi zabytkowego kościoła 
wniebowzięcia najświętszej Ma-
rii panny będą otwarte w ciągu 
całego tygodnia. 

- Tak powinno być – mówi jedna z 
parafianek. - Można wejść do środka 
i w spokoju się pomodlić. 
Jak się dowiedzieliśmy, kościół ma 
być niedługo ogrzewany. Parafianie 
chętnie dają datki na ten cel. 

(stop)

Dramat zaWoDniczKi 
i jej najbliżSzych 

poddębice,
 uniejów 

 uniejów 

poddębice

Otwarty kościół w Uniejowie BęDzie nowy mostek?
Władze miejsco-
wości starają się o 

wsparcie unijne na realizację 
projektu związanego z rewitali-
zacją centrum wraz z nadbrzeż-
nymi terenami Warty. Koncepcja 
zakłada również budowę dru-
giego mostku łączącego część 
mieszkalną Uniejowa z częścią 
rekreacyjną na której mieszczą 
się m.in. baseny termalne. 
- Gdyby udało się zrealizować 
projekt, to jedna kładka mo-

głaby pełnić funkcję przejazdu 
dla rowerzystów a drugi szerszy 
mostek przeznaczony byłby 
tylko dla pieszych – mówi Ma-
ciej Bartosiak z uniejowskiego 
magistratu. - Koncepcji moderni-
zacyjnych jest bardzo dużo. Oby 
tylko znalazły się na wszystkie 
plany pieniądze. 

(stop)

Teraz z jedynej wąskiej 
kładki korzystają zarówno 

piesi, jak i rowerzyści

nie chcemy tu piekła! – mówią mieszkańcy na dniach zapaść 
ma decyzja w 

sprawie stacji paliwowej przy ul. 
Łódzkiej – na obrzeżach miasta. 
od dwóch lat okoliczni miesz-
kańcy toczą boje o to, aby stacja 
nie była rozbudowana i nie roz-
poczęła ponownie działalności. 
Zdaniem właścicieli pobliskich 
domów z powodu stacji na osie-
dlu wzrosła umieralność. gdy 
stacja działała, powietrze było 
zanieczyszczone a paliwa i oleje 
zatruwały grunty – słyszymy 
od ludzi sprzeciwiających się 
planowanej inwestycji. 

- Jak można myśleć o tym, aby w 
tym miejscu rozbudować stację pa-
liw. Wiele rodzin z ul. Parzęczew-
skiej, znajdującej się blisko 
stacji, sprzeciwia się 
takim planom – 
mówi Teresa 
Beda. - Ludzie 
umierają na 
r a k a ,  b o 
przez lata 
na osiedlu 
d z i a ł a -
ła stacja 
p a l i w . 
I  znów 
c h c ą 
nam za-
f u n d o -
wać pie-
kło. Nie 
godzimy 
się na to. 

Da n iela 
Kurzyńska 
j e st  kole jną 
m i e s z k a n k ą 
osiedla sprzeciwia-
jącą się planom mo-
dernizacji i rozbu-
dowy stacji paliw. 

- Jak sobie przy-
pomnę ten smród paliw, to aż mi 
się robi niedobrze. Ludzie chcą mieć 
tu spokój. Posadzili w ogródkach 
wiele roślin, kwiatów. Nie chcemy 
tej stacji. W imię czego mamy być 
truci? - pyta pani Daniela. 

Zbulwersowana jest też Beata 
Wielkopolan. 

- Boimy się o nasze i dzieci zdro-
wie. Przecież nie jest tajemnicą, że 
stacja paliw zatruwa okolice a wy-
ziewy są szkodliwe dla mieszkań-

ców. Na pewno zrobimy wszystko, 
aby stacja tutaj nie powstała – sły-
szymy.

Co na to burmistrz Piotr Sęcz-
kowski?

- Pole manewru jest bar-
dzo małe. Chodzi o to, 

że miejskie władze nie 
mogą zablokować 

inwestyc ji,  która 
spełnia wszelkie 
wymogi prawne i 
standardy zwią-
zane z ochroną 
ś r o dow i sk a  – 
twierdzi włodarz 
Poddębic.

Burmistrz musi 
w sprawie stacji 
podjąć decyzję do 
końca tego miesią-

ca. Jeśli 
z g o d z i 

s i ę  n a 
rozpoczę-

cie prac, 
w y w o ł a 
na osiedlu 
falę kry-
tyki.

-  P o 
m o i m 

t r upie,  j a k  co ś 
zaczną znowu tu 
kombinować ze sta-
cją. Odwołamy się 
od decyzji do SKO, 
a jeśli to nie pomoże 
pójdziemy do sądu – 
mówi wzburzona T. 
Beda. - Mieszkańcy 
będą walczyć o spo-
kojne życie na osiedlu.

tekst i fot. (stop)

Teresa Beda przy bramie, którą na stację mają wjeżdżać od 
strony ul. Parzęczewskiej auta 

Pani Daniela chce w spokoju 
wypoczywać w pięknym 
ogrodzie

B. Wielkopolan 
boi się o zdrowie 
najmłodszych 

Stacja paliw ma 
zostać rozbudowana i 
przesunięta w stronę 
domów 
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Oryginalne potrawy 
i porady kulinarne

•

Rozwiązanie krzyżówki z numeru 149: Mała strata, krótki żal.

uŚmiechnij SiĘ

Ź
ró

d
ło

: b
is

tr
o2

4.
pl

/g
ot

ow
an

ie
/p

rz
ep

is
y/

* Przychodzi babcia do urzędu skarbo-
wego, złożyć PIT.  
Urzędniczka sprawdza i mówi:  
- Właściwie wszystko jest dobrze tylko 
brakuje Pani podpisu  
- Ale jak ja mam się podpisać?  
- No tak jak się Pani zawsze podpisuje.  
Babcia bierze długopis i pisze:  
- Całuję was gorąco babcia Aniela. 

* * * 
* Po zakończonym meczu piłkarskim wszyscy spokojnie 
opuszczają stadion, tylko jeden z kibiców próbuje przesko-
czyć ogrodzenie. 
- Panie! - woła porządkowy - Nie może pan wyjść tą samą 
drogą, którą pan przyszedł? 
- Właśnie to robię! 

* * * 
* Przychodzi pacjent do lekarza. 
- Co panu jest? - pyta doktor. 
Pacjent nie odpowiada, tylko siada na podłodze. Kładzie 
głowę twarzą do podłogi i zakłada prawą nogę na kark. 
Następnie wygina lewa nogę i tak samo kładzie ją na karku. 
- Widzi pan, doktorze? - stęka - Kiedy tak to robię, to mnie 
wszędzie boli! 

* * * 
* Pewien turysta wraz z żoną oglądają słynną studnię życzeń 
w Kornwalii, oboje pogrążeni we własnych myślach. Po chwili 
żona wychyliła się, aby zajrzeć w głąb, straciła równowagę i 
wpadła do środka. 
- Niesamowite!!! To naprawdę działa!!! - krzyczy mąż.

* * * 
* 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? 

* * * 
* Wchodzi blondynka do swojego mieszkania i słyszy odgło-
sy z sypialni. Odgłosy są jednoznaczne. Ale dla potwier-
dzenia otwiera drzwi i widzi swojego męża z obca babą. 
Wybiega z sypialni, otwiera schowek męża, wyjmuje pistolet, 
przeładowuje, przykłada sobie do skroni, i w tym momencie 
mąż mówi: 
- Ależ kochanie, nie rób tego, ja Ci wszystko wytłumaczę! 
Blondynka patrząc na niego groźnie, krzyczy: 
- Zamknij się!!! Ty będziesz następny!!! 

ChŁoDniK po liTewSKu
Składniki:
• 1 L kefiru
• 1 L maślanki
• 250 ml soku z domowych ogórków 
małosolnych
• 1 pęczek botwinki
• 1 pęczek rzodkiewek
• 1 pęczek szczypiorku
• 4 średniej ogórki gruntowe
• 1 pęczek koperku
• 2 ząbki czosnku
• 1 łyżka soku z cytryny
• sól i pieprz
• 8 jajek 
etapy przygotowania: Myjemy liście 
botwinki i obieramy buraki. Liście 
i łodygi siekamy. Buraki trzemy na 
tarce lub drobno kroimy. Następnie 

przekładamy wszystko do większego 
garnka. Posiekaną botwinkę i buraki 
zalewamy niewielką ilością wody i 
dodajemy trochę soli z sokiem z cy-
tryny. Wszystko gotujemy przez 12 
minut na małym ogniu. Ważne, aby 
wywar się zagotował. Studzimy. Koper 
i szczypiorek siekamy i wkładamy 
do miski. Dodajemy sól. Mieszamy 
i zostawiamy na jakiś czas. Ogórki 
i rzodkiewkę obieramy, Składniki 
grubo ścieramy na tarce lub kroimy 
w kostkę. Wszystko przekładamy 
do miski. Ogórków małosolnych nie 
obieramy. Do naczynia z wystudzoną 
botwinką i burakami dolewamy kefir 
i maślankę. Dorzucamy wcześniej 
pokrojony koper, szczypiorek, rzod-
kiewkę i ogórki. Dodajemy zgnieciony 

czosnek. Wszystko razem mieszamy. 
Kiedy chłodnik wyda nam się za gęsty 
można dodać więcej kefiru lub ma-
ślanki. Jeżeli uznamy, że jest za rzadki 
dosypujemy ogórki i rzodkiewkę lub 
koper i szczypiorek. Pod koniec do-
prawiamy chłodnik pieprzem i solą. 
Przed podaniem najlepiej schłodzić 
go w lodówce przez ok 1-2 godziny. 

MaKaron Z poMiDorowyM 
SoSeM BeZ goTowania
Składniki:
• Makaron, np. Lubella (1 opakowanie)
• Pomidory malinowe (4 szt.)
• Żółte pomidorki koktajlowe (6 szt.)
• Pomidorki truskawkowe (6 szt.)
• Bazylia (10 listków)
• Oliwa z oliwek (6 łyżek)
• Sok z połowy cytryny 
• Otarta Skórka z cytryny
• Cukier (1 łyżka) 
• Sól, pieprz
etapy przygotowania: Pomidory sie-
kamy na dość drobną kostkę, dodaje-
my sok z cytryny, startą skórkę cytry-
ny, posiekaną bazylię, cukier, szczyptę 
soli  oraz pieprzu i odstawiamy.  
Makaron gotujemy wg zaleceń pro-
ducenta. Gorący, odcedzony makaron 
dodajemy do pomidorów i mieszamy. 

Odstawiamy, by trochę nasiąkł. Poda-
jemy posypany listkami bazylii.

DrożDżówKi Z SereM
Składniki:
Ciasto:
• 250 g mąki
• 1 łyżka cukru
• 7 g drożdży instant
• 125 ml ciepłego mleka
• 1 łyżka cukru waniliowego
• 1 łyżka masła
• 1 szt jajko + 1 do posmarowania
Masa:
• 150 g tłustego twarogu
• 15 g masła
• 40 g cukru
• 1 żółtko 
etapy przygotowania:
Masa: Twaróg zmiksować blende-
rem na gładką masę, dodać cukier i 
masło. Dokładnie wymieszać. Ciasto: 
Rozpuścić masło i dostawić. Do let-
niego mleka dodać 1 łyżkę cukru, 2 
łyżeczki mąki, drożdże i wymieszać. 
Całość przykryć ściereczką i odstawić 
do wyrośnięcia w ciepłe miejsce na 
ok. 15 minut. Pozostałą mąkę prze-
siać do misy miksera, dodać cukier 
waniliowy, jajka i wyrośnięte drożdże. 
Wyrabiać ciasto mikserem z hakiem, 

stopniowo dodając roztopione masło. 
Gotowe ciasto przykryć ściereczką 
i odstawić do wyrośnięcia w ciepłe 
miejsce na ok. 60 minut. Wyrośnięte 
ciasto przełożyć na blat oprószony 
mąką i rozwałkować na prostokąt 
o grubości ok. 2 cm i przy pomocy 
szklanki wycinać kawałki o średnicy 
ok. 8 cm. Krążki ułożyć na blasze 
wyłożonej papierem do pieczenia, 
przykryć ściereczką i odstawić w 
ciepłe miejsce na ok. 20 minut. Po 
tym czasie w każdej bułeczce zrobić 
wgłębienie i napełnić je masą serową. 
Ponownie odstawić do wyrośnięcia 
na ok. 15 minut. Przed upieczeniem 
bułeczki posmarować roztrzepanym 
jajkiem (oprócz sera). Piec w 180°C 
przez 20 minut. Wyjąć i przestudzić. 
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Za nami kolejna, siódma już edycja imprezy pod nazwą indiańskie 
lato. plac pod uniejowskimi termami na dwa dni zamienił się w praw-
dziwą wioskę indiańską. już z daleka widać było rozstawione tipi, 
słyszalne były również dźwięki muzyki – najpierw meksykańskiej w 
wykonaniu grupy Mariachi „los amigos”, później andyjskiej zapre-
zentowanej przez „leyenda”. nowe i do tej pory nieznane doświad-
czenia oraz ciekawa kultura czerwonoskórych przyciągnęły turystów. 
Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się koszulki z nadrukami 
starych indian (którzy symbolizują dużą mądrość i wiedzę plemienną) 
oraz coraz popularniejsze łapacze snów (uważa się, że zatrzymują 
one złe sny, i pozwalają śnić tylko dobre historie). Dzieci najczęściej 
wybierały drewniane łuki i inne niecodzienne zabawki. indiańska 
zabawa przeniosła przybyłych w dawne czasy Dzikiego Zachodu.

tekst i fot. Małgorzata Robaszkiewicz

indiański weekend pod termami
Pamiątkowe zdjęcie 
z muzykami

Mariachi Los Amigos zagrali 

meksykańskie rytmy

Strzelanie z łuku do 
tarczy - podstawa 

przetrwania

Maluchom przypadły 
do gustu indiańskie 

zabawki

Pocahontas 
w Uniejowie

W sprzedaży nie mogło zabraknąć łapaczy snów

Indiańskie 
gadżety to w 
większości 
rękodzieła

Jarosław 
Wojtczak - 
autor książki 
poświęconej 
wojnie 
meksykańskiej

Bogato zdobione 
stroje świadczyły o 
sile wojownika

Armata chatakterystyczna 
dla Dzikiego Zachodu
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ozorków 

Promocja „Przytul odsetki” jest dostępna dla Klientów, którzy nie mają lub nie mieli kredytu gotówkowego, konsolidacyjnego lub pożyczki gotówkowej w Banku BPH w dniu wnioskowania lub w okresie 180 dni 
poprzedzających ten dzień. Promocja trwa od 1.06 do 31.08.2015 r. i dotyczy umów o kredyt gotówkowy (z wyłączeniem kredytu konsolidacyjnego) od 12 do 24 miesięcy na kwotę netto od 1000 zł do 20 000 zł 
(tj. bez kwoty prowizji i ewentualnego kosztu ubezpieczenia). Klientom, którzy terminowo spłacą pierwsze 12 rat kredytu, Bank zwróci odsetki za ten okres. Przyznanie i wysokość kredytu zależy od zdolności 
kredytowej Klienta. Promocja nie jest dostępna u Agentów współpracujących z Bankiem. Regulamin promocji, Taryfa Opłat i Prowizji są dostępne w Placówkach Banku oraz na bph.pl. Pośrednik kredytowy jest 
upoważniony do zawierania w imieniu Banku BPH SA umów o kredyt konsumencki oferowany przez Bank BPH SA oraz umów niezbędnych do ustanowienia prawnego zabezpieczenia, a także do dokonywania 
czynności faktycznych związanych z zawarciem tych umów. W powyższym zakresie pośrednik kredytowy jest upoważniony do udzielania dalszych pełnomocnictw osobom pozostającym z nim w stosunku pracy.
Bank BPH SA, ul. płk. J. Pałubickiego 2, 80-175 Gdańsk.

Weź kredyt gotówkowy,  
spłacaj go terminowo,  
a po roku zwrócimy Ci  
wszystkie zapłacone odsetki. 
Sprawdź, czy możesz wziąć udział w promocji.

Zapraszamy do Placówki Partnerskiej Banku BPH: 

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

reklama

Promocja „Przytul odsetki” jest dostępna dla Klientów, którzy nie mają lub nie mieli kredytu gotówkowego, konsolidacyjnego lub pożyczki gotówkowej w Banku BPH w dniu wnioskowania lub w okresie 180 dni 
poprzedzających ten dzień. Promocja trwa od 1.06 do 31.08.2015 r. i dotyczy umów o kredyt gotówkowy (z wyłączeniem kredytu konsolidacyjnego) od 12 do 24 miesięcy na kwotę netto od 1000 zł do 20 000 zł 
(tj. bez kwoty prowizji i ewentualnego kosztu ubezpieczenia). Klientom, którzy terminowo spłacą pierwsze 12 rat kredytu, Bank zwróci odsetki za ten okres. Przyznanie i wysokość kredytu zależy od zdolności 
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okazuje się, że tro-
pikalna temperatura 

jest sprzymierzeńcem robienia 
zakupów na składach węgla. 
Klienci korzystają z pogody i ku-
pują węgiel, który teraz nie jest 
zawilgocony a zatem z lepszymi 
parametrami kalorycznymi. Do-
datkowym wabikiem jest cena 
opału, która w tym okresie na 
pewno jest niższa niż zimą. 

Odwiedziliśmy kilka składów 
węgla w Ozorkowie. Wszędzie 
spotykaliśmy sporo klientów ku-
pujących opał na zimę. Na terenie 
składu węgla GS Ozorków ruch 
był tak duży, że kierowniczka z 
trudem znalazła chwilę czasu na 
rozmowę z reporterem. 

- Nie pamiętam, żeby o tej 
porze, w porównaniu z ro-
kiem ubiegłym, było 
tylu kl ientów. 
Mniej więcej 
o dw ie d z a 
nas teraz 
20  –  50 
o s ó b 
d z i e n -
n i e . 
Urywa-
ją się te-
lefony z 
pytania-
mi o ceny 
o p a ł u  i 
asortyment. 
Ukrop leje się z 

nieba i w pracy uwijamy się jak 
w ukropie – mówi z uśmiechem 

Małgorzata Sobczuk, kie-
rownik składu opału 

przy ul. Prostej. 
Skład GS-u jest 
jednym z popu-

l a r n i e j s z y c h 
miejsc w mie-
ście na zakup 
węgla i innego 
opału. Czarne 
złoto jest wciąż 
najchętniej ku-

powane. Nowe 
p a l i wo  –  j a k 

chociażby pellet 
– dopiero zdoby-
wa rynek. Klienci 
oblegają składy, 
bo wiedzą, że z 

każdym dniem może 
być drożej. 

- Trudno przewidzieć, jakie 
będą ceny. Ale jedno jest pewne. 
Klient kupuje dobrej jakości wę-
giel z polskich kopalń. Niektórzy 
już teraz robią zakupy na cały 
sezon zimowy. Zaopatrują się 
zazwyczaj w 3 tony węgla. Naj-
lepiej schodzi ekogroszek a także 
tradycyjny węgiel, czyli kostka. 
Klient może płacić kartą, jeśli 
chce, to rozkładamy mu płatność 
na raty. Dużym udogodnieniem 
jest też możliwość kupna opału 
w workach 20-30 kg – mówi M. 
Sobczuk. 

Wielu mieszkańców ma jeszcze 
zapasy węgla z poprzedniego 

Upały napędzają klientów składom węgla 

CenniK
Kostka „Piast”, Ziemowit” - 810 zł brutto/t

Kostka „Piekary”, „Bobrek” - 830 zł/t
Orzech „Piast”, „Ziemowit” - 740 zł/t
Orzech „Piekary”, „Bobrek” - 765 zł/t

Orzech „Piekary”, „Bobrek” - 25 zł/szt. (worek – 30 kg)
Pieklorz Ekogroszek „Piekary” - 890 zł/t

Pieklorz Ekogroszek „Piekary” - 960 zł/t (workowany)
Pieklorz Ekogroszek „Piekary” - 24 zł/szt. (worek – 25 kg)

Pieklorz Ekogorszek oryginał – 994 zł/t (workowany)
Kostka Pokój – 780 zł/t

Ekoret – 870 zł/t
Groszek „Chwałowice” 5-25 – 745 zł/t

Retopal „Piast” - 720 zł/t
Groszek – 715 zł/t

Groszek „Ziemowit” 5-25 – 680 zł/t
Ekomiał Rokita – 630 zł/t

Pellet – 13,70 zł/szt. (worek – 15 kg)
Drewno rozpałkowe – 15 zł/szt. (worek – 10 kg)

Workowany węgiel jedzie do następnego klienta 

Na składach ożywienie. 

Suchy węgiel cieszy się 

powodzeniem 

Sylwester Pietruszewski zdecydował się na zakup 3 ton miału 

sezonu. Klienci mają nadzieję, że 
w nadchodzącym sezonie grzew-
czym nie będą musieli wydawać 

zbyt dużo pieniędzy na opał. Być 
może zima będzie łagodna.

(stop) 
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robotnicy na ul. Kon-
stytucji 3 Maja – przy 

ul. Zachodniej – w połowie ubie-
głego tygodnia zerwali wcze-
śniej położony asfalt na wyre-
montowanej drodze. okoliczni 
mieszkańcy zachodzili w głowę, 
dlaczego prace są ponownie wy-
konywane. Tym bardziej, że dwa 
tygodnie wcześniej droga została 
już wyasfaltowana. 

Próbowaliśmy porozmawiać z 
robotnikami.

- Nie będę się wy-
powiadał, co 
robimy 
– 

usłyszeliśmy od tajemniczych pra-
cowników. 

Lokatorzy pobliskich budynków 
zatykali uszy od głośno pracującego 
sprzętu. Dziwili się, że roboty w tym 
miejscu ponownie są prowadzone. 

- Przecież już położyli asfalt – mó-
wiła zaskoczona lokatorka domu 
stojącego naprzeciwko koparki. - 
Poszłam do robotników zapytać o 
powód ponownych prac. Usłyszałam, 
że wcześniej nie została położona pod 
asfaltem podbudowa. 

Kto jest za to odpowiedzialny? 
Z rozmowy z obsługującym 

koparkę wynika, że po-
przednia ekipa. 

- Droga w tym 
miejscu się za-

padła, bo pod 
a sfa ltem za -
miast kamieni 
był sam piach. 
M u s i e l i ś m y 

j e s z c z e  r a z 
rozkopać ulicę i 

dać podbudowę – 
mówi kierowca ko-

parki. 

O sprawie wie burmistrz Jacek 
Socha. 

- Firma, która jest odpowiedzialna 
za inwestycję wykazała się czujnością. 
To bardzo dobrze, że wadliwy odci-
nek ulicy został szybko naprawiony.

(stop)

najpierw położyli asfalt, później go zerwali 
ozorków 

Robotnicy położyli kamienną 
podbudowę asfaltu 

Mocne i dosadne sło-
wa padają z ust bezro-

botnych pod adresem pośredniaka. 
Krytykowany jest również ośrodek 
pomocy społecznej. Czy biurokra-
tyczne przepisy sprawiły, że ludzie 
wylądowali na dnie? Samotne mat-
ki obawiają się o zdrowie swoich 
dzieci, bo zostały bez ubezpieczenia 
i pieniędzy. 

Z naszym dziennikarzem spotkali 
się bezrobotni i byli podopieczni Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Społecznej. 
Sprawa bulwersuje tym bardziej, że 
dotyczy nie tylko samych dorosłych.

- Mój kilkuletni synek Przemek 
ma alergię pokarmową. Musi przyj-
mować leki i być pod stałą opieką 
lekarza. Niestety, nie mam pie-
niędzy, ani ubezpieczenia. 
Jestem załamana – mówi 
Dominika F. (nazwisko 
do wiadomości red.), 
matka trójki dzieci. 

Pani Dominika – jak 
wielu bezrobotnych - 
została ostatnio wyreje-
strowana z Powiatowe-
go Urzędu Pracy, tylko 
za to, że nie przyszła na 
giełdę pracy. 

- W urzędzie nie 
miałam wcześniej żad-
nej informacji, że jak 
nie przyjdę na giełdę, 
to zostanę wykreślona – 
twierdzi ozorkowianka. 

- Giełda dotyczyła pracy sezonowej i 
w dodatku mało płatnej. Nie poszłam 
tam, bo uważałam, że to nie ma sensu. 
Potrzebuję pracy stałej i takiej, 
dzięki której będę mogła 
utrzymać rodzinę. Po 
tym jak nie poszłam na 
giełdę, przyszła z urzę-
du pracy informacja, że 
nie jestem już zarejestro-
wana w pośredniaku i że 
straciłam ubezpieczenie. 
Pośredniak, moim zdaniem, w 
podobnych sytuacjach bardzo 
krzywdzi ludzi.

O tym, że urząd pracy wyreje-
strowuje za nieuczestniczenie w 

giełdach, powiedziała nam też 
Bogumiła P. 

- Ja także nie zostałam 
poinformowana w 

urzędzie pracy, że 
jak nie przyjdę 
na giełdę, to 
zostanę wy-
rejestrowana 
– słyszymy 
o d  p a n i 
Bogumiły. 
- A później 
okazuje się, 
że zostaje-

my na lodzie 
tylko dlatego, 

że nie były-
śmy na giełdzie, 

która na dobrą 
sprawę i tak nie 
stwarza żadnych 

perspektyw dla osób 
bezrobotnych. 

O komentarz po-
prosiliśmy w miejsco-
wej filii Powiatowego 
Urzędu Pracy w Zgie-
rzu. Iwona Nowa-
kowska, koordynator 
w urzędzie pracy, nie 
kryła zaskoczenia.

- Pracownik za-
wsze daje do podpi-
sania bezrobotnemu 
dokument z informa-

cją o obowiąz-
ku uczestnic-
twa w gieł-

dzie pracy 
– mówi 

I. Nowakowska. - W dokumencie jest 
również adnotacja o tym, że nie sta-
wienie się w wyznaczonym termi-
nie na giełdzie i niepowiadomienie 
w okresie tygodnia o uzasadnionej 
przyczynie tego niestawiennictwa 
powoduje utratę statusu od dnia 
niestawienia się na okres 120 dni, 
180 dni lub 270 dni – w zależności 
od liczby niestawiennictwa. 

Czy nasze rozmówczynie podpisa-
ły taki dokument? 

- Podpisałyśmy dokument, że 
zostałyśmy poinformowane o gieł-
dzie pracy. Ale w urzędzie nikt z 
nami nie rozmawiał i dokładnie 
nie poinformował, jakie są skutki 
nieuczestniczenia w spotkaniu. 
Takich osób, jak my, jest bardzo 
dużo. Urzędniczka daje jakiś papier 
do podpisu i wie pan, jak to jest. 
Podpisuje się... 

Koordynator Iwona Nowakowska 
zaprasza do urzędu nasze Czytel-
niczki. 

- Sprawdzę, czy nie ma możliwo-
ści ponownej rejestracji. Przyjrzę się 
również temu, dlaczego panie nie 
zostały ubezpieczone przez MOPS – 
usłyszeliśmy. 

Z ostatniej chwili: 
dowiedzieliśmy się, że panie zostały 

ponownie zarejestrowane w urzędzie 
pracy. 

tekst i fot. (stop)

zostaliśmy wykiwani...
ozorków 

ozorków 

Koordynatorka 

PUP w Ozorkowie 

zainteresowała 

się sprawą

Dominika F. i Bogumiła P. poskarżyły się 
na działanie urzędu pracy i MOPS

Mały Przemek ma alergię 
pokarmową

od 1 września ucznio-
wie Szkoły podsta-

wowej nr 5 przy ul. Cegielnianej 
będą ćwiczyć w wyremontowanej 
sali gimnastycznej. w lipcu roz-
poczęły się prace termomoderni-
zacyjne, polegające na naprawie-
niu i ociepleniu dachu, ociepleniu 
ścian budynku sali i łącznika. 
Teraz ekipa pracuje wewnątrz, 
przy kładzeniu nowych tynków 
w sali, łączniku i pomieszczeniach 
nauczycieli wf-u. na koniec całość 
zostanie pomalowana.

Na remont przeznaczono w budże-
cie miasta 80 tys. zł, jednak kwotę tę 
trzeba było zwiększyć do 130 tys. zł, 
kiedy okazało się, że elementy kon-
strukcyjne sali, znajdujące się pod zie-
mią, są w fatalnym stanie i wymagają 
gruntownej naprawy i odgrzybienia. 

Budynek szkoły został kilka lat 
temu ocieplony, wymieniono w nim 
okna i instalację grzewczą, jednak 
sala gimnastyczna była wyłączona z 
tych prac. Tegoroczny remont popra-
wi warunki prowadzonych tu zajęć i 
obniży koszty ogrzewania.

remont sali gimnastycznej  
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ZAWODY SPORTOWO - PO¯ARNICZE 

OCHOTNICZYCH STRA¯Y PO¯ARNYCH

ZAWODY STRA¯ACKIE

STADION SPORTOWY LKS ORZE£

23 sierpnia 2015 / NIEDZIELA

godz. 10.00 / PARZÊCZEW

WÓJT GMINY PARZÊCZEW ZAPRASZA NA

ZAPRASZAMY

Goœcinnie wyst¹pi OSP ¯elechlinek

DRU¯YNY:

OSP PARZÊCZEW
OSP OPOLE
OSP OR£A
OSP CHOCISZEW
OSP MODLNA
OSP OZORKÓW

OSP SOLCA WIELKA
OSP CZERCHÓW
OSP LEŒMIERZ

Kazimierz Mazur-
kiewicz postanowił 

zmierzyć dziury i wystające stu-
dzienki na ul. Spokojnej. niety-
powa akcja członka spółdzielni 
mieszkaniowej jest wyrazem 
krytyki wobec braku zapowie-
dzianego remontu drogi. 

- O remoncie ulicy mówił prze-
wodniczący rady miejskiej podczas 
czerwcowego spotkania w spół-
dzielni. Obiecał, że modernizacja 
drogi zostanie przeprowadzona 
w ekspresowym tempie. Niestety, 
nic nie jest robione – mówi pan 
Kazimierz.

Zdaniem naszego Czytelnika 

ul. Spokojna już dawno powinna 
zostać wyremontowana z powo-
du zagrożenia jakie stwarza dla 
kierowców.

- Blisko ulicy są latarnie. Miej-
scowi kierowcy już wiedzą, że 
w niektórych miejscach na ul. 
Spokojnej należy zachować szcze-
gólną ostrożność. Ale ten kto 
tego nie wie, może wylądować 
z powodu dziur i wystających 
studzienek na słupie – uważa 
K. Mazurkiewicz. 

Burmistrz Jacek Socha za-
pewnia, że ul. Spokojna zosta-
nie wkrótce wyremontowana.

- Pamiętam o tym zadaniu. 

z centymetrem i poziomicą na ulicę 
ozorków 

ozorków 

Studzienka wystaje na ponad 15 cm. Stwarza duże zagrożenie

Na pewno dziury zostaną w dro-
dze zlikwidowane a wystające 
studzienki naprawione.

(stop)

Pan Kazimierz wybrał się 
na ulicę z centymetrem i 

poziomicą 

To był bal. Mieszkań-
cy ul. Spornej do dziś 

wspominają imprezę zorganizo-
waną przez młodego ozorkowia-
nina, w czasie, gdy w domu nie 
było jego rodziców. 

- Bawili się bardzo głośno. Na 
dodatek wystrzelili w nocy petardy. 
Nie wiedzieliśmy co się dzieje – 
usłyszeliśmy od jednej z lokatorek 
domu przy ul. Spornej. 

Impreza miała spektakularny i 
dramatyczny finał. Pijani zapro-
szeni goście, nie patrząc na obo-
wiązującą od dawna ciszę nocną, 
gwarnie opuszczali dom. Jeden z 
nich uszkodził samochodem słup 
oświetleniowy. Na szczęście niko-
mu nic się nie stało. 

Teraz mieszkańcy czekają na 

energetyków i naprawę ściętej 
latarni.  

(stop)

Starych nie ma, chata Wolna...

Na Spornej do dziś mówi się o zabawie młodzieńców

Na zdjęciu ścięta latarnia 
przez jednego z pijanych 
zmotoryzowanych 
imprezowiczów 
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poddębice 

gm.poddębice 

po raz pierwszy z takim roz-
machem zorganizowano w 
ozorkowie miejskie obchody 
Święta wojska polskiego oraz 
95 rocznicy Cudu nad wisłą.
Na plac Jana Pawła II przyje-
chali mundurowi z kompanii 
honorowej I Dywizjonu Lot-
niczego Wojska Polskiego z 
Leśnicy Wielkiej oraz grupa 
rekonstrukcyjna Szwadronu 
Kolarzy 2 Pułku Szwoleżerów 
Rokitniańskich. W uroczystości 
udział wzięli również przedsta-
wiciele władzy samorządowej, 
państwowej straży pożarnej 
oraz policji. Po uroczystym 
rozpoczęciu obchodów i 
wciągnięciu na maszt flagi 
państwowej, odprawiona zo-
stała msza święta polowa. Po 
niej nastąpiły okolicznościowe 
przemówienia zaproszonych 
gości, Apel Pamięci Poległych 
oraz złożenie kwiatów. Na 
sobotnie święto w Ozorkowie 
zaproszona została Orkiestra 
Dęta z Aleksandrowa Łódzkiego, 
która dźwiękami swojej muzyki 
dopełniła charakter uroczysto-
ści. Mieszkańcy zgromadzeni na 
placu Jana Pawła II mogli podzi-
wiać również defiladę wojskową, 
którą zakończono miejskie 
obchody święta.

tekst i fot. Małgorzata 
Robaszkiewicz 

Święto Wojska Polskiego

nawet do 5 lat wię-
zienia grozi trzem 

grafficiarzom zatrzymanych przez 
policjantów z poddębic. Sprawcy po-
malowali sprejem wiatę przystanku 
autobusowego i elewacje wielu bu-
dynków w poddębicach. wstępnie 
straty oszacowano na ponad 5.000 
zł. wszyscy są mieszkańcami Łodzi 
w wieku 19, 21 i 23 lat. 

11 sierpnia tuż przed godziną 1.00 
w nocy, policjanci patrolujący teren 
miasta Poddębic, na ulicy Przejazd 
zauważyli kilku młodych mężczyzn, 
którzy na widok radiowozu zacho-
wywali się bardzo nerwowo. Policjan-
ci postanowili ich wylegitymować 
i jednocześnie skontrolować samo-
chód osobowy, którym przyjechali. 
Wewnątrz renault Clio policjanci 
ujawnili kilkanaście puszek spreju o 
różnych barwach, dwie kominiarki 
oraz lateksowe rękawiczki. Ponadto 
obok kontrolowanego pojazdu, na 
jednej ze ścian elewacji budynku 

ujawniono świeże ślady naniesionej 
farby. Podczas penetracji sąsiedniej 
ulicy, na przystanku PKS oraz 12 
innych budynkach ujawniono kolejne 
napisy. Dzięki analizie zebranego ma-
teriału cała trójka została zatrzymana. 
Wszyscy są mieszkańcy Łodzi w wie-
ku 19,21 i 23 lat. Z dotychczasowych 
ustaleń wynika, że młodzi mężczyźni 
przyjechali samochodem osobowym 
marki Renault Clio na teren Poddębic 
i postanowiło „ozdobić” miejskie 
budynki. Po północy zaparkowali 
samochód w pobliżu ulicy Przejazd 
i tam malując sprejem tzw. „graf-
fiti” uszkodzili elewacje budynków 
mieszkalnych oraz przystanku PKS. 
Przestępcze trio zostało zatrzymane 
i osadzone w areszcie. Wstępna suma 
strat spowodowana uszkodzeniem 
elewacji budynków na szkodę Urzę-
du Miasta w Poddębicach wyniosła 
ponad 5.000 złotych. Teraz sprawcom 
za uszkodzenie mienia grozi kara do 
5 lat pozbawienia wolności. 

8 sierpnia o go-
dzinie 14.30 w 

miejscowości Dominikowice doszło 
do wypadku drogowego, gdzie 
pijany 32-latek kierując motorowe-
rem uderzył w peugeota. Sprawca 
“podróżował” dodatkowo wraz z 
dwoma pasażerami. ponadto oka-
zało się, że miał orzeczony zakaz są-
dowy prowadzenia pojazdów. Teraz 
odpowie za spowodowanie wypad-
ku i prowadzenie pojazdu w stanie 
nietrzeźwości wbrew orzeczonemu 
zakazowi sądowemu za co grozi 
mu kara do trzech lat pozbawienia 
wolności. 

Kierujący motorowerem marki Inca 
32-letni mieszkaniec powiatu, jadąc 
wraz z dwoma pasażerami przy lewej 
krawędzi jezdni, przed manewrem 
wymijania z nadjeżdżającym z prze-
ciwka samochodem marki Peugeot, 
nagle wykonał manewr skrętu w pra-
wo i doprowadził do czołowego zde-
rzenia z tym samochodem. W wyniku 

zdarzenia 31-letni pasażer motoroweru 
doznał urazów stopy oraz licznych ran 
szarpanych w wyniku czego został 
przetransportowany pogotowiem 
lotniczym do szpitala w Łodzi. Drugi 
z pasażerów 19-letni poddębiczanin ze 
stłuczeniem nogi został przetransporto-
wany do szpitala w Poddębicach, gdzie 
po udzieleniu pomocy ambulatoryjnej 
został zwolniony do domu. 32-letni 
sprawca doznał jedynie powierzchow-
nych zadrapań. Kierujący peugeotem 
bez obrażeń. Jak się okazało sprawca 
zdarzenia znajdował się w stanie nie-
trzeźwości mając 1,6 promila alkoholu 
w organizmie, ponadto kierował bez 
kasku ochronnego. Po sprawdzeniu 
w bazie danych okazało się, że męż-
czyzna kierował motorowerem mając 
orzeczony zakaz sądowy. Teraz 32-latek 
odpowie za spowodowanie wypadku 
i prowadzenie pojazdu w stanie nie-
trzeźwości wbrew orzeczonemu zaka-
zowi sądowemu. Teraz grozi mu kara 
do trzech lat pozbawienia wolności.

Wandale bazgrali na murach Pijany jechał motorowerem

12 sierpnia po godzinie 8.00 
kryminalni z poddębic zatrzymali 
39-letniego mieszkańca Kutna, 
który sprzedawał na targowisku 
miejskim papierosy i tytoń 
bez polskich znaków akcyzy. 
policjanci zabezpieczyli w sumie 
5,5 kg tytoniu oraz 69 paczek 
papierosów różnych marek. Za 
to przestępstwo Kodeks Karny 
Skarbowy przewiduje karę 
pozbawienia wolności do lat 3. 

„lewy” tytoń” na rynku w Poddębicach

wypadek drogowy 
w mazewie 

gm. Daszyna 

poD paragrafeM

11 s ie rpn ia 
około 17.50 w 

Mazewie doszło do zdarzenia 
drogowego, w którym obrażeń 
ciała doznali dwaj nastolatko-
wie podróżujący motorowe-
rem.
Policjanci pracujący na miejscu 
zdarzenia wstępnie ustalili, że 
kierujący samochodem osobo-
wym marki BMW, 29 – latek z 
powiatu kutnowskiego wykonu-
jąc manewr wymijania na łuku 
drogi zjechał na przeciwległy pas 
ruchu i doprowadził do czołowe-
go zderzenia z nadjeżdżającym z 
przeciwka motorowerem. Nasto-
latkowie podróżujący skuterem 
zostali hospitalizowani. Uczestni-
cy zdarzenia byli trzeźwi. Wszyst-
kie okoliczności wypadku wyjaśni 
postępowanie prowadzone pod 
nadzorem łęczyckiej prokuratury.
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OGŁOSZENIA DROBNE

ogłoszenia

Kupon na bezpłatne ogłoszenie
Treść ogłoszenia:

 

Telefon:

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszenia
Ogłoszenie bezpłatne powinno zawierać maksymalnie 10 słów

Oryginalny kupon należy dostarczyć do biura redakcji 
w Łęczycy, ul. Kaliska 42



POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁĘCZYCY,  ul. Sienkiewicza 31, 99-100 Łęczyca, ( 24 721-29-14, fax 024 721-32-78 

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

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

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

operator koparki 
mile widziane prawo jazdy kat. C, 
obsługa koparki
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

 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

Kierowca ciągnika siodłowego
Prawo jazdy kat. C+E, karta do 
elektronicznego tachografu (karta 
kierowcy).
JASZYM Sławomir Ważny
ul. Zamkowa 18
62-635 Przedecz
tel. 604 903 531, 604 073 531

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

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

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

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

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

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

Sprzedawca
Wykształcenie średnie, prawo jazdy 
kat. B.

MEBLE SIADACZKA 
Czesław Siadaczka
Al. Jana Pawła II 7
99-100 Łęczyca
tel. 24 721 63 84

Kontroler jakości
Wykształcenie średnie techniczne/
mechaniczne, wykształcenie min. 
średnie chemiczne
Zakład Aparatury Elektrycznej  
ERGOM Sp. z o.o.
Topola Królewska 46E
99-100 Łęczyca
tel. 605 121 292
e-mail: tdomanski@ergom.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ślusarz
Wykształcenie zasadnicze 
zawodowe mechanik lub ślusarz, 
umiejętność obsługi tokarek, 
frezarek – mile widziane tokarz, 

doświadczenie zawodowe jako 
ślusarz , monter ok. 1-2 lata.
Adecco Poland Sp. z o.o.
ul. Wólczańska 128 m. 134
90-527 Łódź
tel. 609 083 000
e-mail: dorota.kalwas@adecco.com 
Miejsce pracy: Łęczyca

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

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

Kierowca kat. C – magazynier
Chęć do pracy, prawo jazdy kat. B 
oraz C
Piotr Galent 
Gozdków 26
99-335 Witonia
tel. 609 592 185 lub 667 876 777

pracownik fizyczny
Chęć do pracy.
FROZEN FOODS Sp. z o.o.
ul. Lawinowa 64
92-010 Łódź
Miejsce pracy: Grabów, ul. 
Reymonta 7a
tel. 603 077 769

wózkowy
Uprawnienia do obsługi wózków 
widłowych.
FROZEN FOODS Sp. z o.o.
ul. Lawinowa 64
92-010 Łódź
Miejsce pracy: Grabów, ul. 
Reymonta 7a

1ZŁ Za 1Kg auToSKup 
wSZySTKie, Tel. 888 460 461
Odstąpię TBS w Łęczycy przy 
ul. Konopnickiej 4D – parter, 2 
pokoje, kuchnia w zabudowie, 

duża łazienka. 
Tel.: 698-626-694

oZorKów -28,5 m². iV p. 
własność notarialna, w bloku 

– sprzedam. Tel.: 798-223-160. 
7.00-9.00 i po 19.00

Sprzedam działkę budowlaną 
2200 m² tanio – prąd, blisko 

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

Sprzedam wiśnie – zbiór we wła-
snym zakresie. Cedrowice Parcele 

32. Tel.:  883-284-136

Sprzedam pompę głębinową 
elektryczną. 

Tel.: 511-997-458

Sprzedam szatkownicę elektrycz-
ną do kapusty. 

Tel.: 511-997-458

Sprzedam słupki metalowe do 
ogrodzenia. 

Tel.: 511-997-458

ogłoszenie

„SpoŁeM” powSZeChna SpóŁDZielnia SpożywCów 
„MaZur” w ŁęCZyCy wyDZierżawi 

plaC wraZ Z KonTenereM prZy ul. TuMSKiej 1 
oraZ poMieSZCZenia na pięTrZe 

o powierZChni 91,4 M² w BuDynKu 
prZy ul. KaliSKiej 3

inforMaCji uDZiela ZarZąD SpóŁDZielni
nr Tel.: 24 721 24 82 luB 506 856 382
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reklamareklama

przed spotkaniem odbyła się 
miła uroczystość – puchar za 
awans do iii ligi wręczył be-
niaminkowi z poddębic prezes 
ŁZpn edward potok.

Termy NER Poddębice 0-0 Legia 
II Warszawa

Skład Termy NER Poddębice:
Krzyżostaniak- Owczarek, 

Gdniadzik, Grzybowski, Pab-
jańczyk- Bogołębski, Bujalski, 
Skupiński, Łągiewczyk (59’ 
Kania) , Paluch- Okoński (78’ 
Woźniak)

Rezerwowi: Ostrowski, Karbo-
wiak, Kobiera, Kubiak, Sosin

Trener: Piotr Szarpak. Drugi 

trener: Krzysztof Woźniak. Kie-
rownik: Kacper Walczyk

Skład Legia II Warszawa:
Malarz- Skowron,Kochański, 

Najemski, Rakowski - Kozak 
(Szymański), Zawal, Kopczyński, 
Suchanek (Nawotka) - Trąbka 
(Madeński), Anczewski

Rezerwowi: Leleń, Małachow-
ski, Szrek, Karbowy

Trener: Krzysztof Dębek. Drugi 
trener: Aleksandar Vukowić. Kie-
rownik: Marcin Muszyński.

Żółte kartki: Kochański, Zawal 
obaj Legia, Skupiński, Bujalski obaj 
Termy NER

info:nerpoddebice.futbolowo.pl

Tegoroczne spotkanie oldbojów 
z klubów piłkarskich gminy 
ozorków odbyło się na boisku w 
Czerchowie. 

Tym razem było bardzo uroczy-
ście, a mianowicie, doroczny mecz 
oldbojów został połączony z wrę-
czeniem wyróżnień sportowych 
na okoliczność 25-lecia LZS/LKS 
Czerchów. W tym historycznym 
dniu spotkali się na boisku - Prezes 
Łódzkiego Związku Piłki Nożnej 
Edward Potok i Wójt Gminy Ozor-
ków Tomasz Komorowski. Część 

w ostatnio rozegranym 
meczu sparingowym 
lepsze od drużyny z witoni 
okazały się rezerwy Sokoła 
aleksandrów, pomimo iż 
do przerwy utrzymywał 
się wynik bezbramkowy to 
rywale schodzili z boiska 
zwycięsko. na wyniku 
zaważyły indywidualne 
błędy zawodników, słaba 
skuteczność oraz mało liczna 
kadra.
TS Sokół Aleksandrów- LKS 
Witonianka Witonia 4-0 (0-0)
Witonianka; Barański- Dorociak, 
Czekalski, Magnuski, Trzeciak- 
Pacałowski J, Pacałowski B, 
Wojtczak, Jujka A- Szymczak, 
Tabaczyński; zagrali również: 
Włodarczyk P, Załuga J
info: Ludowy Klub Sportowy 
‘’Witonianka” Witonia 

w grabowie odbyły się gminne 
Zawody Sportowo-pożarnicze. 
Zawody rozpoczęły się od zbiórki 
wszystkich uczestniczących w 
nich jednostek na placu przed re-
mizą oSp w grabowie. następnie 
przed godziną 14.00 przy dźwię-
kach gminnej orkiestry Dętej 
nastąpił uroczysty przemarsz or-
ganizatorów, zaproszonych gości 
oraz zawodników na stadion lKS 
Victoria grabów, na którym od-
była się rywalizacja. ostatecznie 
do udziału w zawodach przystą-
piło 6 drużyn z następujących 
jednostek:

OSP Besiekiery- 2 drużyny 
OSP Byszew 
OSP Pieczew 
OSP Sławęcin 
OSP Stara Sobótka 
Należy podkreślić, iż w tegorocz-

nych zawodach po raz pierwszy od 
kilku lat udział brała również drużyna 
żeńska z OSP Besiekiery.

Zawody rozpoczęły się od odśpie-
wania hymnu. Następnie Komendant 
Gminny Janusz Nikodemski przekazał 
meldunek wójtowi gminy Grabów 
Tomaszowi Pietrzakowi o gotowości 
zawodników.

Zawody sportowo-pożarnicze zło-
żone były z dwóch części:

I część – Konkurencje sportowo-po-
żarnicze, w skład których wchodziły:

Sztafeta pożarnicza 7x50 m z prze-
szkodami 

Ćwiczenia bojowe 
II część – Musztra, obowiązkowa dla 

wszystkich jednostek uczestniczących 
w rywalizacji pożarniczej.

Dla wszystkich jednostek biorących 
udział w zawodach zostały przewi-
dziane dyplomy oraz nagrody pie-
niężne. Dodatkowo miejsca na podium 
oraz zwycięstwo w Musztrze strażac-
kiej zostały nagrodzone pucharami. 
Po bardzo emocjonującej rozgrywce 
wyłoniono zwycięskie drużyny. Po-
niżej przedstawiono klasyfikację po 
dwóch konkurencjach sportowo-po-
żarniczych według czasów drużyn;

Stara Sobótka – 115,53 
Byszew  – 124,93 
Pieczew  – 133,26 
Sławęcin  – 134,49 
Besiekiery – 154,09 
Drużyna Żeńska Besiekiery – 159,44 
Laureaci Gminnych Zawodów 

Sportowo-Pożarniczych 
I miejsce zajęły: drużyna żeńska z 

OSP Besiekiery oraz OSP Stara Sobót-
ka, które będą reprezentować Gminę 
Grabów w Powiatowych Zawodach 
Sportowo-Pożarniczych w Piątku. Dla 
zwycięskich drużyn przewidziano 
puchary, pamiątkowe dyplomy oraz 
nagrody pieniężne w wysokości 300 
zł dla OSP Besiekiery oraz 500 zł dla 
OSP Stara Sobótka.

Za zajęcie II miejsca OSP Byszew 
otrzymała puchar, dyplom oraz 400 zł.

III miejsce zajęła OSP Pieczew, która 
oprócz dyplomu i pucharu otrzymała 
300 zł.

Dla pozostałych jednostek, które 
zajęły miejsce poza podium – OSP 
Sławęcin oraz OSP Besiekiery prze-
widziano pamiątkowe dyplomy oraz 
nagrody pieniężnej po 200 zł. dla każ-
dej jednostki.

Puchar Wójta Gminy Grabów w 
Musztrze Strażackiej trafił w ręce 
strażaków z utytułowanej w tej kon-
kurencji Ochotniczej Straży Pożarnej 
z Byszewa.

Info: UG Grabów
„WitonianKa” Witonia

Bezbramkowy remis na inaugurację Rywalizowali 
stRażacy

zasłużeni 
oldboje 

jubileuszowa imprezy miała miejsce 
przed meczem oldbojów, w tym 
krótkie wspomnienie o działalności 
klubu. W otoczeniu wszystkich zgro-
madzonych z sołtysem wsi Czerchów 
włącznie, uczczono 25 lat działalności 
klubu, co niewątpliwie w tej miejsco-
wości zostało przyjęte z życzliwością. 
Doniosłą chwilą spotkania było uho-
norowanie osób zasłużonych dla klu-
bu LKS SANTOS Czerchów, czego 
dokonali zaproszeni oficjele. Odznaki 
ŁZPN otrzymały następujące osoby: 
Zbigniew Błachowicz – Złota Odzna-
ka „Zasłużony dla ŁZPN”, Włodzi-
mierz Granosik, Sławomir Karolak, 
Dariusz Stefański - srebrna Odznaka 
„Zasłużony dla ŁZPN”. Wyróżniono 
także dyplomem byłego sołtysa i 

radnego wsi Czerchów p. Józefa 
Granosika, który ćwierć wieku temu 
wspomagał powstanie Ludowego 
Zespołu Sportowego w Czerchowie. 
Prezes Potok wręczył również dwie 
zaległe odznaki sportowcom z LKS 
Wróblew - Paweł Jeliński i Zbigniew 
Świercz otrzymali srebrne Odznaki 
„Zasłużony dla ŁZPN”. Do zgro-
madzonych na boisku miłośników 
piłkarstwa przemawiali obecni 
oficjele i zarówno Prezes Potok jak 
i wójt Komorowski zadeklarowali 
pomoc w rozwoju tej podstawowej 
dyscypliny sportu – piłki nożnej. Po 
części oficjalnej oldboje sprawdzili 
się w boju, rozpoczął się mecz piłki 
nożnej.

Info: UG Ozorków
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największa ilość sprzedanych 
smartfonów

Gry planszowe wciąż modne Przystanek Woodstock 2015

Na stadionie PGE ARENA w Gdańsku odbyła się próba 
ustanowienia nowego rekordu Polski w kategorii „naj-
więcej osób grających w grę planszową jednocześnie„. W 
specjalnych wydzielonych barierkami strefach wzdłuż linii 
boiska poustawiano stoły do gry, do których w następnej 
kolejności zasiedli przybyli na wydarzenie uczestnicy. Sto-
jącym przed nimi wyzwaniem było wspólne zagranie w 
grę planszową Doble. Zgodnie z wytycznymi, minimalny 
czas grania wynosił 10 minut. Po policzeniu uczestników 
i zweryfikowaniu, czy wszystkie reguły zostały spełnione, 
sędzia mógł ogłosić oficjalny wynik. Od teraz nowy re-
kord Polski w kategorii „najwięcej osób grających w grę 
planszową jednocześnie” wynosi 346. Fajnie, gdyby gry 
planszowe znów stały się świetną zabawą dla całej rodziny 
i zepchnęły na boczny tor gry komputerowe. Planszówki 
rozwijają wyobraźnię, uczą rywalizacji i doskonalą pamięć.

Czy mówi wam coś nazwa Xiaomi? Ten chiński producent 
smartfonów pobił rekord Guinnessa w największej ilości 
sprzedanych smartfonów. Rosnący w siłę koncern z Chin, 
który być może już niedługo stanie się wschodnią konku-
rencją dla takich gigantów, jak Apple czy Samsung, sprzedał 
największą ilość smartfonów w ciągu jednego dnia. Dodaj-
my, że w poczet rekordu Guinnessa zostały wliczone wyniki 
z… zaledwie jednego sklepu tej firmy. Do kupujących powę-
drowało aż 2,11 miliona urządzeń. Platforma dystrybucyjna 
mi.com, na której były one sprzedawane, zanotowała tego 
dnia rekordową liczbę wyświetleń. A wynik ten został osią-
gnięty w ciągu 12 godzin sprzedaży. Co spowodowało taki 
boom na produkty tej firmy? Xiaomi miało świetny plan: z 
okazji pięciolecia działalności zorganizowało Mi Fan Festi-
val. Pod tą enigmatyczną nazwą kryje się pozbawiona ja-
kichkolwiek ograniczeń, 
szybka wyprzedaż star-
szych modeli sprzętu, 
które proponowane są 
kupującym w niezwykle 
korzystnych cenach. 
Dodajmy, że Xiaomi 
sprzedało nawet sprzęt, 
którego jeszcze nie mia-
ło na stanie, przyjmując 
liczne zamówienia od 
klientów. 

Przystanek Woodstock jak zwykle upłynął w radosnej 
atmosferze relaksu i wspaniałej muzyki, które przypieczę-
towała próba ustanowienia nowego rekordu Guinnessa w 
malowaniu ciała.
Zaangażowano uczestników do połączenia sił w gru-
powym body paintingu. W rekordzie na najwięcej osób 
jednocześnie malujących sobie ciało chodziło przede 
wszystkim o zebranie jak najliczniejszej grupy. Po koń-
cowym podliczeniu okazało się, że w zbiorowym body 
paintingu udział wzięło aż 497 osób, czyli o 99 więcej niż 
wynosił poprzedni rekord w tej samej kategorii ustano-
wiony podczas ubiegłorocznego festiwalu Przystanek 
Woodstock 2014.

Arabscy akrobaci

Przy okrągłym stole

Ekstremalny surfing

I jak go tu zdjąć z tej 
huśtawki?

Specyficzna mimika


