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Dlaczego Rafał Rzucił się z okna?
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przy ul. westerplatte. 
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Na placu tadeusza 
Kościuszki pamięć 

poległych żołnierzy upamięt-
nili przedstawiciele służb mun-
durowych, samorządowcy, 

kombatanci i mieszkańcy łę-
czycy. 

Po ceremonii wojskowej i 
wciągnięciu na maszt biało
-czerwonej f lagi, w ofic jal-

właściciele firm dzia-
łających przy ulicy 

Lotniczej przyszli w ubiegłym 
tygodniu na sesję miejską licząc, 
że radni wyrażą zgodę na wyku-
pienie przez miasto drogi dojaz-
dowej do ich zakładów. wizyta 
w magistracie skończyła się du-
żym rozczarowaniem, kwestia 
wciąż nie została rozwiązana. 

Sprawa wykupienia przez 
miasto drogi od prywatnego 
właściciela austriackiej firmy 
była już omawiana podczas 
komisji gospodarki i mienia. 
Podczas ubiegłotygodniowej 
sesji miała być podjęta uchwała 
w tej sprawie. Radny Wojciech 
Wojciechowski, powołując się 
na nowe fakty, które miałyby 
dotrzeć do radnych od czasu 
zwołanej komisji, zaproponował, 
by z porządku obrad zdjąć punkt 
dotyczący wykupu drogi. Przed-
siębiorcy rozczarowani opuścili 
salę konferencyjną. Dyskusja 
przeniosła się na korytarz.

- To, co dziś się wydarzyło, to 
skandal. Ile można chodzić i pro-
sić, żeby miasto w końcu zrobiło 
coś dla przedsiębiorców. To nie 
jest tak jak mówił ktoś z rady, że 
najwyżej pracę stracą dwie osoby. 
Przy spornej drodze nie funkcjo-
nuje przecież jeden zakład – mówił 
Robert Dańda. - Przez te wszyst-
kie lata miasto zainkasowało mi-
liony z podatków, które płacimy, a 
teraz jest problem, żeby zapewnić 
nam drogę dojazdową do naszych 
zakładów.

Droga prowadząca do firm 
nie jest odśnieżana ani równana. 
Właściciele robią to we własnym 
zakresie, by można było przeje-
chać samochodem.

- Nie dość, że płacimy podatki, 
to jeszcze wydajemy własne pie-
niądze na równanie tej drogi, to 
niedorzeczne – komentuje Piotr 
Sobiński. - Nie oczekujemy wiele, 
ale zwykłego szacunku dla przed-
siębiorcy.

Niektórzy chcą rozwijać firmy i 
zatrudniać więcej pracowników, 
warunkiem jest dojazd.

- Moja firma obecnie zatrudnia 
20 osób. Od tego miesiąca wyna-
jęliśmy dodatkową powierzchnię 
i ruszyliśmy z produkcją, mamy 
dalsze plany, ale bez drogi nic nie 
zrobię. Mieszkam w Łodzi, dojeż-
dżam codziennie, w Łęczycy nic 
mnie nie trzyma – usłyszeliśmy 
od Wojciecha Pawliszewskiego. 
- Mieścimy się na samym końcu 
ulicy, chcemy mieć zapewniony 
przyzwoity dojazd.

Sprawa wykupienia drogi do-
jazdowej do firm ma być ponow-
nie rozważana podczas komisji 
gospodarki i mienia. Przedsię-
biorcy na pewno po raz kolejny 
przyjdą do magistratu. Oby tym 
razem nie doświadczyli kolejnego 
rozczarowania. 

    
  ***

Podczas tej samej sesji, odbyły 
się wybory nowego przewodni-
czącego RM. Po odwołaniu z tej 
funkcji Zenona Koperkiewicza 
w połowie lipca, rada miejska nie 
miała swojego szefa, obowiązki 
przejęła wiceprzewodnicząca 

RM Marta Arkuszewska. Wśród 
dwóch zaproponowanych kandy-
datur na stanowisko przewodni-
czącego znaleźli się Paweł Kulesza 
oraz Wojciech Wojciechowski. 
Radny Wojciechowski nie wyraził 
zgody, by jego kandydatura była 
brana pod uwagę. Głosowano 
więc „za” lub „przeciwko” jed-
nemu kandydatowi. W proporcji 
9 głosów „za”, 5 „przeciwko” i 
jednym głosem „pustym” radny 
Paweł Kulesza ponownie objął 
funkcję przewodniczącego.

- W ostatnich miesiącach, tygo-
dniach wiele instytucji reprezen-
tujących Łęczycę utraciło zaufanie. 
To dotknęło również nas, mówię 
o radzie miasta. Zdecydowałem 
się na kandydowanie na prze-
wodniczącego tej rady, żebyśmy 
razem z państwem odbudowali to 
zaufanie, które zostało w pewnym 
stopniu nadwyrężone. Zaufanie 
traci się bardzo szybko, odbudo-
wać czasami w ogóle się go nie da. 
Czeka nas ciężka praca – mówił 
radny Paweł Kulesza. - Służę 
swoim doświadczeniem i jedno 
obiecuję, nie będę wam przeszka-
dzał w rządzeniu tym miastem.

(ms)

O bezprawnie za-
montowanym znaku 

zakazu wjazdu poinformował 
nas czytelnik mocno zaskoczo-
ny tym, że w łęczycy można sa-
memu stawiać znaki drogowe, 
gdzie się komu podoba. 

- Takie rzeczy tylko w Polsce – 
usłyszeliśmy. - Na ulicy Kaliskiej 
przed wiaduktem w bocznej 
uliczce ktoś postawił sobie znak 
zakazu wjazdu. To ciekawe, że 
można robić jak się komu podoba. 
Watro to sprawdzić. 

Sprawdziliśmy. Znak rzeczywi-
ście jest mało wiarygodny, choć 
trzeba przyznać, że jego wyko-
nanie jest całkiem niezłe. Totalną 
prywatę zdradza jednak sposób 
przykręcenia znaku, miejsce, 
gdzie został zamocowany, czyli 
latarnia uliczna, oraz informacja 
pod znakiem, która powinna być 
napisana na metalowej blaszce. 

Rozmiar znaku również wy-
kracza poza ustaloną granicę w 
dodatku jest z lewej strony drogi 
a znaki w Polsce ustawia się po 
prawej strony. O sprawie poinfor-
mowaliśmy policję.

(ms)

UlicZna samowolka

lokatorski problem

obchody 76 rocznicy bitwy nad bzurą
nych przemówieniach przypo-
minano historię największego 
starcia kampanii wrześniowej. 
Przedstawiciele lokalnej władzy 
podkreślali heroizm  polskich 
patriotów, którzy mieli jeden cel, 
obronę ojczyzny. 

Po złożeniu kwiatów pod po-
mnikiem Bohaterów 
Bitwy nad 

Bzurą 
odpra-

w i o n a 
z o s t a ł a 

polowa msza 
święta w intencji 

ojczyzny i żołnierzy poległych 
we wrześniu 1939 r. Celebrowali 
ją ojciec Leszek Walkiewicz i 
ksiądz Dariusz Szeląg. Po mszy, 
na cmentarzu parafialnym od-
czytano apel poległych i oddano 
salwę honorową. 

(ms)

Przedsiębiorcy krytykują władze

Rozmowa z przedsiębiorcami toczyła się na korytarzu

drobna usterka okna 
w bloku przy ulicy za-

chodniej stała się powodem nie 
małych nerwów lokatorów. po 
naszej interwencji została szybko 
usunięta. 

Zadzwoniła do nas Czytelniczka, 
której okno niemalże spadło na głowę. 

- Jak mamy wietrzyć klatkę schodo-
wą skoro nie można otworzyć okna, 
bo to strach. Ostatnio chciałam wy-
wietrzyć, to okno wypadło, dobrze, 
że zdążyłam odskoczyć a szyba się 
nie zbiła – relacjonuje Teresa Książek. 
- Zgłaszaliśmy wraz z innymi miesz-
kańcami sprawę do spółdzielni, ale 
zostaliśmy zlekceważeni. To dowód 
jak się dba o lokatorów. Możemy się 
tu dusić a nikt nic nie zrobi. 

Po naszym telefonie do spółdzielni, 
na miejsce od razu został wysłany 
pracownik techniczny. 

- Do SM „Łęczycanka” z całą 
pewnością nie wpłynęło zgłoszenie 
od mieszkańców bloku przy ul. Za-
chodniej 3 w związku z oknem na 

klatce schodowej. Okazało się, że w 
jednym z okien na klatce schodowej 
wypięty został ogranicznik uchyłu 
okna, usterka została natychmiast 
usunięta – wyjaśnia Jarosław Pachol-
ski, prezes „Łęczycanki”. - Gdybyśmy 
otrzymali informację od mieszkań-
ców, nasza reakcja byłaby identyczna. 
W październiku przeprowadzane 
są okresowe przeglądy zasobów 
Spółdzielni. Mieszkańcy, którzy mają 
jakiekolwiek uwagi powinni zgłosić 
je przed lub podczas prowadzonych 
prac, aby można było wyeliminować 
wszelkie usterki.

(ms)
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Salon niskich cen!

MEBLE SIADACZKA
Łęczyca ul. Aleje Jana Pawła II 7 (24) 721 63 84
Łowicz ul. Blich 32 c (46) 837 95 16
Gostynin ul. Kutnowska 14 (24) 235 27 27
Krośniewice ul. Targowa 8 (24) 25 23 507
Kutno ul. Józefów 7 (24) 355 76 40
www.meblesiadaczka.pl

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

Łęczyca, al. Jana Pawła II 7STUDIOKUCHENNEMEBLENA KAŻDYWYMIAR

SUPEROFERTAnarożników

SALON MEBLOWY SIADACZKA występujący w roli pośrednika kredytowego sporządza i zawiera umowy o kredyt na 
zakup towarów i usług w imieniu i na rzecz Santander Consumer Bank S.A., wydaje Formularz Informacyjny, przyjmuje 
oświadczenia o odstąpieniu od umowy kredytu na zakup towarów i usług oraz udziela wyjaśnień dotyczących treści 
wymienionych dokumentów. O szczegóły pytaj sprzedawcę lub sprawdź na www.santanderconsumer.pl

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

KUCHNIE OD
499 zł

KUPUJESZ TERAZ, 
A SPŁACASZ DOPIERO 
OD 2016 r.!

TYLKO TERAZ

oferta ważna do 30 września!
ODSETKI0zł

NAROŻNIKI OD

889 zł

1)

Gm. daszyna

Gm. łęczyca

już we wszystkich 
gminach powiatu 

łęczyckiego rolnicy obchodzili co-
roczne Święto plonów. Kolorowe 
korowody dożynkowe z wieńca-
mi, msze św. i zabawa na świeżym 
powietrzu są elementami ludo-
wego święta połączonego z ob-
rzędami dziękczynny-
mi za ukończenie 
żniw i prac 
polowych.

W 
t y m 
r o k u 
g m i -
na Da-
s z y n a 
d o -
ż y n kowe 
uroczystości 

zorganizowała w miejscowości 
Stary Sławoszew. Przedstawi-
ciele wszystkich sołectw przy-
gotowali dożynkowe wieńce, by 
w korowodzie przy dźwiękach 
orkiestry dętej zanieść je do 
kaplicy. Podczas mszy świętej 
dziękowano za tegoroczne zbio-

ry. Po wspólnej 
m o d l i t w i e 

przyszedł 
czas na 
p r o -
g r a m 
a r t y -
s t y c z -

n y  i 
z a b a w ę 

p r z y  m u -
zyce.

(ms)

wójt jacek rogo-
ziński złoży dziś 

odwołanie od decyzji starosty 
w sprawie wydanej zgody na bu-
dowę sklepu powierzchniowego 
na terenie topoli Królewskiej. 
problemem jest wjazd na teren 
sklepu zaplanowany z drogi we-
wnętrznej gminnej przy szkole. 
Oprócz odwołania do wojewody 
łódzkiej, sprawa trafi do proku-
ratury rejonowej w łęczycy. 

- Nie mamy nic przeciwko bu-
dowie sklepu, ale nie będzie zgody 
gminy na korzystanie z drogi 
wewnętrznej i blokowanie ruchu 
przy szkole. Obecnie w 99% z 

drogi gminnej korzystają autobusy 
dowożące dzieci do szkoły, rodzi-
ce i nauczyciele. W poniedziałek 
składamy odwołanie od decyzji 
starosty łęczyckiego, następnie 
do prokuratury zostanie złożone 
zawiadomienie o możliwości po-
pełnienia przestępstwa w związku 
z zaniedbaniami poprzedniej wła-
dzy – wyjaśnia Jacek Rogoziński, 
wójt gminy Łęczyca. - Poza zgodą 
jednostkową poprzedniego wójta, 
nie było zgody radnych na udo-
stępnienie drogi gminnej pod 
wjazd do sklepu. Konsultowałem 
to zagadnienie z prawnikiem. W 
takiej sprawie powinna zostać 

dożynki gminne za namiWójt iDzie Do PRokuRatuRy
podjęta uchwała rady gminy, któ-
rej nie było.

Mogłoby się wydawać, że bu-
dowa marketu spożywczo-prze-
mysłowego to dobra informacja 
dla mieszkańców i na pewno nie 
wszyscy w tym przypadku brali-
by pod uwagę problem zwiększo-
nego ruchu na drodze przy szkole. 
Jeżeli odwołanie złożone przez 
gminę nie zostanie pozytywnie 
rozpatrzone, sklep i tak powstanie. 

- W sytuacji, kiedy decyzja sta-
rosty zostanie podtrzymana przez 
wojewodę, to jestem ciekaw, kto 
weźmie odpowiedzialność za tra-
gedię, która może się wydarzyć. 
W tak bliskiej odległości od szkoły 
podstawowej i gimnazjum nie po-
winno być wjazdu do marketu – ko-
mentuje radny Grzegorz Góra. - Ja 
sobie nie przypominam, żeby rada 
w poprzedniej kadencji wyrażała 
zgodę na korzystanie z drogi we-
wnętrznej gminy Łęczyca i z tego co 
zdążyłem się zorientować, niewielu 
radnych wie o tym fakcie. Nie po 
to wydaliśmy tyle milionów na 
szkołę, żeby teraz narażać uczniów 
na niebezpieczeństwo.

Budowa minimarketu zaplano-
wana jest na wolnej działce przed 
terenem szkoły. Działka graniczy 
z jednej strony ze sporną drogą 
gminną, z drugiej zaś strony z 
drogą krajową nr 60. Na wjazd 
od krajówki również inwestor nie 
dostał zgody. 

(ms)
Wójt Jacek Rogoziński zapewnia, że gmina nie wyrazi zgody na 
wjazd do marketu z drogi przy szkole
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Święto plonów w Krainie Mleka 
było doskonałą okazją do uhono-
rowania gminnych rekordzistów 
w zakresie produkcji mleka. trzej 
najlepsi hodowcy bydła mlecznego 
otrzymali statuetki i wyróżnienia 
od wójta gminy 
Grabów.

Andrzej Grabski, Grzegorz Wa-
siak oraz Paweł Nikodemski są nie-
wątpliwie najprężniej działającymi 
producentami mleka, którzy w 
2014 r. do OSM w Kole łącznie od-

stawili prawie milion litrów 
mleka. 

Uroczystości dożynkowe po-
łączone z gminnym Świętem 
Mleka rozpoczęła msza św., 
którą odprawił ksiądz proboszcz 
Jacek Marciniak. Msza św. zo-
stała zakończona procesją. Po 
godzinie 13 korowód dożynko-
wy na czele z gminną orkiestrą 
udał się na stadion LKS Grabów. 
Wieńce dożynkowe przygotowali 
mieszkańcy 15 sołectw. Przyby-
łych gości powitali wójt gminy 
Grabów Tomasz Pietrzak oraz 
przewodniczący Rady Gminy 
Michał Sobiński. Starostami do-
żynek zostali: Justyna Szewczyk 
oraz Włodzimierz Jesionowski. 
Starostowie przekazali władzom 
chleb oraz miód, którymi zostali 
poczęstowani zebrani. Justyna 
Szewczyk wraz z mężem Ma-
riuszem prowadzą 27-hektarowe 
gospodarstwo nastawione na 
hodowlę i produkcję mleka. Na 
gruntach rolnych uprawiane 
są przede wszystkim zboża i 

kukurydza. Włodzimierz 
Jesionowski wraz z żoną 
Anną prowadzą 36-hekta-
rowe gospodarstwo rolne. 
Na polach uprawiane są 
buraki, zboża i kukurydza. 

Jednak to produkcja mleka 
jest głównym źródłem utrzy-

mania rodziny. W gospodar-
stwie znajduje się 40 sztuk bydła. 
To kolejny dowód na to, że gmina 

Grabów przoduje w produkcji 
mleka. Nic więc dziwnego, że 
Święto Plonów w Krainie Mleka 
zastąpiło Dzień Cebuli.

Niedzielne uroczystości uświet-
niły występy dzieci i młodzieży 

oraz zespołu Pod Gruszą. Od 
godziny 15:00 scenę zajęli Piękni i 
Młodzi, Lancer, duet Pablo&Mario. 
Z całą pewnością dużo radości 
dzieciom dostarczył występ iluzjo-
nisty Macieja Pola.

grabów krainą Mleka

za fałszowanie dowodów reje-
stracyjnych nieuczciwy diagnosta 
może trafić do więzienia nawet na 
5 lat. dość powszechny proceder 
podpisywania badania technicz-
nego pojazdu bez sprawdzenia 
stanu samochodu tym razem 
wyszedł na jaw. 

- 45-letni diagnosta potwier-
dził w dokumentach przeprowa-
dzenie badań diagnostycznych, 
których faktycznie nie dokonał. 
Policjanci prowadzący działania 
skierowane przeciwko korupcji 
podejrzewali, że na jednej ze stacji 
diagnostycznych znajdujących się 
na terenie powiatu łęczyckiego 
może dochodzić do przestępstwa 
poświadczania nieprawdy w 
dokumentach uprawniających 
dopuszczenie pojazdów do ru-
chu – informuje łęczycka policja. 
- Pracownik stacji diagnostycznej 
usłyszał zarzut, który stanowi, że 
jako osoba uprawniona do wy-

stawienia dokumentu w ramach 
wykonywania zawodu diagnosty, 
w celu osiągnięcia korzyści mająt-
kowej poświadczał nieprawdę w 
ten sposób, że w dowodach reje-
stracyjnych czterech samochodów 
potwierdził przeprowadzenie 
okresowych badań technicznych 
dopuszczających pojazdy do ru-
chu, pomimo iż faktycznie takiego 
badania nie przeprowadził. 

Przystawianie stempla w dowo-
dzie rejestracyjnym bez przepro-
wadzenia badania pojazdu jest, 
niestety często praktykowanym zja-
wiskiem. Zaświadczenie o dobrym 
stanie pojazdu, który w rzeczywi-
stości wymaga niezbędnych napraw 
może doprowadzić do tragedii na 
drodze. Szkoda, że nie myślą o tym 
ani właściciele samochodów, którzy 
chcą załatwić sobie przegląd „na 
boku”, ani diagności podbijający 
kartę w dokumencie. 

(ms)

Załatwiał „lewe” przeglądy

zarządca budynku 
przy ul. wojska pol-

skiego 16 wysłał pismo do miej-
scowej policji z prośbą o pomoc. 
Mieszkańcy mają już dosyć częste-
go przebywania pod blokiem lub w 
klatce schodowej chuliganów. ich 
głośne i niekulturalne zachowanie, 
zwłaszcza wieczorami trwa już zbyt 
długo. problem polega na tym, że 
w obawie o własne bezpieczeń-
stwo, mieszkańcy nie chcą ujaw-
niać personaliów wandali, nawet w 
rozmowie z mundurowymi.

- Tu nikt nic nie powie i nie ma 
się co dziwić. Jeszcze wybiją okno 
lub pomażą farbą drzwi. Wszyscy 
wiedzą kto tu przychodzi i do kogo, 
ale o tym się nie mówi. Zwrócić im 
uwagi też nie można, bo od razu po-
jawiają się wyzwiska – usłyszeliśmy 
od jednego z mieszkańców. - Każdy 
chce mieć spokój, dlatego nie będzie 
z nikim zadzierał. 

Bez podania nazwisk osób zakłó-
cających mieszkańcom ciszę i spokój, 
oraz bez współpracy z policją, niewie-
le się zmieni.

W piśmie wysłanym do komendy, 
PGKiM prosi o pomoc w załatwieniu 
sprawy.

- Pismo wymienionej spółki wpły-
nęło do miejscowej komendy 1 wrze-
śnia. Dotyczyło zakłócenia ładu i 
porządku publicznego mieszkańców 
przy ulicy Wojska Polskiego. Wy-
mieniony w piśmie rejon jest objęty 

stałym nadzorem służb prewencyj-
nych oraz operacyjnych. Niemniej 
jednak dla większego komfortu 
mieszkańców w zapewnieniu bez-
pieczeństwa, ładu i porządku publicz-
nego postaramy się, aby policjanci 
znacznie częściej patrolowali ten rejon 
miasta. Dzielnicowy już rozmawiał z 
prezesem spółki na temat spraw bul-
wersujących mieszkańców, podobne 
rozmowy będą kontynuowane z 
zainteresowanymi. Ich celem będzie 
między innymi ustalenie sprawców 
aktów wandalizmu wymienionych 
w piśmie – informuje asp. sztab. 

Agnieszka Ciniewicz z KPP w 
Łęczycy. - W okresie od 1 lipca do 10 
września odebraliśmy tylko jedno 
zgłoszenie od anonimowej osoby z 
terenu ulicy Wojska Polskiego 16, w 
którym informowano nas o zakłóce-
niu ładu i porządku publicznego. Pa-
trol, który niezwłocznie skierowano 
na miejsce nie potwierdził zgłoszenia. 

Jak się dowiedzieliśmy przybloko-
we spotkania są niemalże codzien-
nością. Mieszkańcy nie chcą o tym 
mówić, boją się też dzwonić na policję 
prosząc o interwencję. 

(ms)

strach na Wojska Polskiego 
łęczyca

Chuligani upodobali sobie blok przy ul. Wojska Polskiego 16
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Kostka brukowa, któ-
rą wyłożony jest pl. 

tadeusza Kościuszki, już nie raz 
wymagała naprawy. Fragmen-
ty jeszcze objęte gwarancją 
poprawiał wykonawca, pozo-
stałe miejsca, w których kostki 
zaczęły się ruszać naprawiali 
pracownicy zieleni Miejskiej. Na 
ulicy 18 stycznia problem jest 
poważniejszy. 

Mieszkańcy zwrócili naszą uwa-
gę na początkowy odcinek ul. 18 
Stycznia i miejsce łączenia odcinka 
asfaltowego z kostką brukową. 

- Wiele lat mieszkałem w ka-
mienicy przy tej ulicy. Kiedy był 
zwykły, stary bruk droga była w 
lepszym stanie niż teraz. Zrobili 
kostkę, która ciągle wypada, 
co to za wizytówka dla miasta. 
Przecież właśnie tędy wjeżdżają 
turyści z całej Polski, którzy od-
wiedzają zamek. Zgłaszałem już 
ten problem, nic nie jest robione – 
mówi pan Andrzej. - Co jakiś czas 
widzę, że pracownicy Zieleni 
Miejskiej poprawiają kostkę, jak 
ta już całkowicie wypadnie, ale to 

nie jest rozwiązanie. Wystarczy, 
że przejedzie kilka samochodów 
i jest tak samo. Należałoby ją bar-
dziej osadzić lub jakoś zabezpie-
czyć, ale do tego trzeba odrobinę 
pomyśleć. W tym mieście nikt o 
nic nie dba. 

Początkowy odcinek ul. 18 
Stycznia, ten na którym znajduje 
się asfalt, należy do Generalnej Dy-
rekcji Dróg Krajowych i Autostrad, 
dalsza część ulicy jest własnością 
miasta. Miejsce łączenia asfaltu z 
brukiem jest niewątpliwie źle wy-
konane, dlatego kostki notorycznie 
wypadają.

- Minął już okres gwarancji 
na przedmiotową inwestycje. 
Zniszczony fragment ulicy jest 
własnością generalnej dyrekcji 
dróg. Na chwilę obecną nie mamy 
żadnej informacji od GDDKiA 
o planowanym na tym odcinku 
remoncie – informuje Krzysztofa 
Łuczak z łęczyckiego magistratu. 
- Tym niemniej, ze swojej strony w 
miarę możliwości postaramy się 
rozwiązać ten problem. 

(ms)

rozpoczęła się rekruta-
cja do ogólnopolskiego 

programu szlachetna paczka, 
który co roku przed Bożym Naro-
dzeniem organizuje pomoc dla naj-
bardziej potrzebujących. łęczyca 
również ma swojego lidera, który 
szuka pomocników. 

Wolontariuszem może zostać każ-
dy, kto chce bezinteresownie poma-
gać drugiemu człowiekowi, kto czuje 
i rozumie ideę Szlachetnej Paczki. 

- Sama też jestem wolontariuszką 
a od tygodnia liderem rejonu Szla-
chetnej Paczki w Łęczycy. Teraz 
najważniejszym zadaniem jest re-
krutacja wolontariuszy, która potrwa 
do 30 września. Szukamy osób, które 
chcą nieść mądrą pomoc, wsparcie i 
przyjaźń potrzebującym rodzinom. 
Wolontariuszem może zostać osoba 
w każdym wieku, warunkiem jest 
tylko to, żeby była pełnoletnia – wy-
jaśnia Urszula Wilczek, lider rejonu 
łęczyckiego. - Na dwa tygodnie przed 
świętami rodziny objęte progra-
mem otrzymują pomoc. Mówimy 
o wszystkich osobach, które na tę 
pomoc czekają, które znalazły się w 
niezawinionej biedzie i trudno jest im 
sobie poradzić. 

Żeby pomagać innym, trzeba mieć 
odpowiednią motywację, wielkie 
serce i przede wszystkim widzieć 
sens pracy społecznej. 

takich ilości pustych 
butelek po alkoholu 

próżno szukać w jakimkol-
wiek innym miejscu. Niestety, 
wszystko wskazuje na to, że 
teren przy miejskim zalewie 
stał się centrum pijackich spo-
tkań. Śmieci widać z daleka. co 
gorsza, zostały wyrzucone na 
prywatnej działce, miasto więc 
tego nie posprząta. 

Najwięcej jest pustych butelek 
po wódce i piwie, do tego inne 
śmieci, ślady po ognisku oraz 

plastikowe kubki do picia. Widok 
fatalny.

Jak się okazuje, wrzucenie butelek 
do kosza na śmieci wcale nie jest takie 
proste. W pobliżu zalewu nie ma ani 
jednego pojemnika na nieczystości. 
Najbliższy znajduje się obok bloków 
przy ul. Belwederskiej lub na osiedlu 
przy ul. Dworcowej. Brak kosza 
nie tłumaczy jednak braku kultury 
osobistej. Jeśli można było przynieść 
pełne butelki, tak samo można je 
zabrać ze sobą po alkoholowej libacji.

(ms)

Mieszkańcy jednej z ka-
mienic przy pl. tadeusza 

Kościuszki są zdruzgotani decyzją 
nowego właściciela budynku, który 
wypowiedział dotychczasową staw-
kę czynszu i ustalił nową, o wiele 
wyższą. 

Kamienica, w której mieszka 11 
rodzin, jest w opłakanym stanie. Na-
daje się do kompleksowego remontu. 
Tym bardziej lokatorom trudno jest 
zrozumieć podnoszenie czynszu. Nie 
chcą płacić więcej dopóki nie będzie 
remontu, a remont ma być dopiero po 
zebraniu pieniędzy. 

- Mieszkam tu wraz z mamą, 
nie pamiętam, żeby kiedykolwiek 
coś było w tej kamienicy robione. 
To skandal, żeby za takie warunki 
mieszkaniowe jeszcze żądać wyższej 
stawki czynszu. Mieszkanie ma 47 
mkw., do tej pory płaciliśmy 2 zł/
mkw., od grudnia stawka będzie 
wynosić 6 zł/mkw. Nowy właściciel 
jeszcze nam powiedział, że powinni-
śmy się cieszyć, bo w Łodzi płaci się 
minimum 10 zł/mkw. – komentuje 
Andrzej Gierowski. - Wszyscy sąsie-
dzi są zdenerwowani. Nikt nie chce 
płacić więcej za taką ruderę. Okna są 
stare, drzwi od 50 lat się nie domykają, 
ludzie nie chcą tu mieszkać, ale wiele 
osób nie ma wyjścia. 

Wyższy czynsz już od lipca płaci 
Janina Kowalczyk. Choć podwyżka 
nie była tak wysoka, bo z 4 zł na 6 zł/
mkw., została wprowadzona wcześniej 
niż u pozostałych lokatorów.

- Miałam tego pecha, że w czerwcu 
kończyła mi się umowa najmu. Nowa 
umowa, którą podpisaliśmy od lipca 
była już ze stawką 6 zł/mkw. Zgodzi-
łam się, bo nie miałam wyjścia, ale jest 
to dla mnie krzywdzące. Nie dość, że 

wcześniej i tak płaciłam 2 razy więcej 
niż niektórzy, choć mam małe miesz-
kanie, bo tylko 36 mkw., to jeszcze tak 
szybko mam wprowadzony wyższy 
czynsz, inni będą mieli podwyżkę 
dopiero od grudnia – mówi J. Kowal-
czyk. - Jeżeli polepszyłyby się warunki 
i stan tej kamienicy, to można płacić 
wyższy czynsz. Teraz boimy się, że po 
zrobieniu remontów, czynsz znowu 
pójdzie w górę.

W rozmowie ze współwłaścicielem 
kamienicy, który od kwietnia przejął ją 
od swojego ojca, dowiedzieliśmy się, że 
remonty rzeczywiście są przewidziane 
a podwyżka czynszów była konieczna. 

- Stawka czynszu w tej kamienicy 
nie była aktualizowana przez kilka-
dziesiąt lat. Domyślam się, że komuś 
może się nie podobać podwyżka, bo 
przyzwyczaił się do mieszkania za 
pół darmo na czyiś koszt, ale dalej 
tak nie będzie. Dążę do tego, aby ure-
gulować tę sprawę. Chcę, by wszyscy 

lokatorzy płacili stawkę 6 zł/mkw. To 
i tak nie jest dużo – wyjaśnia Damian 
Stasiak. - Nie planuję czerpać żad-
nych zysków z tej kamienicy przez 
dłuższy czas, wszystkie pieniądze 
będą przeznaczane na jej remont a 
potrzeby są ogromne i na pewno nie 
uda się wszystkiego zrobić od razu. 
Uważam że to wstyd, żeby przy 
łęczyckim zamku stał taki budynek.  
Myślę, że w przyszłości uda się zrobić 
również remont elewacji, ale w pierw-
szej kolejności są inne potrzeby. Spe-
cjaliści, którzy przyjadą na miejsce w 
przyszłym tygodniu pomogą ocenić 
skalę prac priorytetowych. Żeby móc 
doprowadzić budynek do lepszego 
stanu potrzebne są pieniądze, stąd 
podwyżka czynszu.

Lokatorzy woleliby najpierw re-
mont, a dopiero później wyższą 
opłatę. Taka kolejność w grę jednak 
nie wchodzi. 

(ms)

„kocie łby” do wymiany 

Śmiecą nad zalewem
PotRzebni WolontaRiusze 

Urszula Wilczek zachęca, by zostać wolontariuszem Szlachetnej 
Paczki

- Od wielu lat przyglądałam się 
Szlachetnej Paczce i analizowałam, 
czy idea niesienia pomocy rzeczywi-
ście jest realizowana. Zobaczyłam, że 
udział w tym projekcie naprawdę ma 
sens, angażuje się wiele młodych osób 
a jeszcze więcej ludzi potrzebujących 
zostaje objętych wsparciem – mówi 
U. Wilczek. - Mam nadzieję, że uda 
mi się zebrać grupę wspaniałych 
wolontariuszy, którzy będą aktywnie 

działać na rzecz Szlachetnej Paczki. 
Szukamy osób nie tylko z terenu Łę-
czycy, ale całej gminy i miejscowości 
ościennych.

Aby zostać wolontariuszem wy-
starczy wejść na stronę internetową 
www.superw.pl i zgłosić swoją kan-
dydaturę. Następnie lider rejonu 
osobiście skontaktuje się z zaintere-
sowanym. 

(ms)

Podwyżka czynszu ma umożliwić remont sypiącej się kamienicy

Czynsz w górę o 200%!
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materiał promocyjny

tytuł Najbardziej apetyczne-
go Miejsca ii Uniejowskiego 
Festiwalu smaków 2015 zdo-
była restauracja zorbas z liczbą 
głosów 69 za danie festiwalowe 
„Uniejowskie jadło chłopa”. Na 
drugim miejscu znalazła się re-
stauracja termalna Bistro&café 
z liczbą głosów 54 za potrawę 
„Gąska z uniejowskiej łąki z 
ziemniakami księżnej”. trzecie 
miejsce przypadło restauracji 
w Gościńcu nad wartą, która 
otrzymała 48 głosów za danie 
„Uniejowskie cepeliny z mięsem 
i kapustą myśliwską”.

W tym roku impreza odbyła 
się pod hasłem „Szlakiem unie-
jowskich  restauracji”, ponieważ 
główną atrakcją była możliwość 
odwiedzenia aż dziesięciu fe-
stiwalowych restauracji. Każ-
da z nich proponowała danie 
przygotowane specjalnie na tę 
okazję, które w swojej nazwie 
nawiązywało do Uniejowa bądź 
termalnej solanki. Goście tłumnie 

spacerowali po mieście z Pasz-
portami Degustatora w dłoniach i 
opracowywali swój własny szlak 
restauracji. Kulinarny weekend 
w Uniejowie przełożył się na 
dobrą promocję uniejowskiej 
gastronomii, a przy okazji przy-
bliżył wszystkim to, co u nas 
najsmaczniejsze. 

Gwoździem programu II Unie-
jowskiego Festiwalu Smaków 
były pokazy kulinarne Urszuli 

Czyżak – szefowej 
kuchni w Medical 
Spa Hotel**** Lawen-
dowe Termy, które 
odbyły się w sobotę 
i niedzielę. Pani Ur-
szula przygotowała 
wyjątkowe potrawy 
na bazie uniejow-
skiej wody termalnej. 
Gastronomicznymi 
atrakcjami Festiwalu 
Smaków były plene-

rowe stoiska kilku uniejowskich 
restauracji. Przy deptaku przed 
kompleksem termalno-baseno-
wym „Termy Uniejów” można 
było odwiedzić również stoiska 
regionalnych producentów zdro-
wej żywności oraz wystawców 
prezentujących rękodzieło. 

Oprawę muzyczną II Uniejow-
skiego Festiwalu Smaków zapew-
nił Zespół Śpiewaczy „Włościan-
ki” z Wielenina, który wystąpił 
w niedzielne popołudnie. Goście 
mogli doświadczyć wrażeń nie 
tylko artystycznych, lecz także 
i kulinarnych, ponieważ Panie 
z Zespołu Śpiewaczego przygo-
towały do skosztowania pyszne 
domowe ciasta. 

Mamy nadzieję, że w przy-
szłym roku będziemy mieć rów-
nie dobrą okazję do poznawania 
Uniejowa od kuchni i kosztowa-
nia najsmaczniejszych walorów 
naszej gminy.

tradycją mieszkańców ziemi 
uniejowskiej  jest ,  oprócz 
upamiętniania rocznicy wy-
buchu ii wojny światowej w 
dniu 1. września, zaznaczanie 
naszej pamięci o dniu 

8 września 1939 r., kiedy to 
doszło do rzezi mieszkańców 
wsi z terenu gminy Uniejów.

Uroczystości patriotyczno 
– religijne związane z tą rocz-
nicą odbyły się w dniu 

9 września br. przed pomni-
kiem w Czekaju.

Uroczystości zgromadziły 
dużą grupę przedstawicieli 
społeczności lokalnej, wśród 
której znaleźli się przedsta-
wiciele samorządu lokalnego, 
oświat y,  i nst yt uc j i ,  stowa-
rzyszeń, organizacji i partii 
politycznych działających na 
terenie miasta i gminy Unie-
jów. Najważniejszymi uczest-
nikami uroczystości w Cze-
kaju były rodziny ofiar mordu 
sprzed 76 lat.

Mszę świętą poprowadził 
i kazanie wygłosił ks. prałat 
Andrzej Ziemieśkiewicz.

Po m sz y św.  g łos  zabra ł 
Tomasz Wójcik (autor Apelu 
Pamięci), który przypomniał 
fakty 

z  h i stor i i  dot yczące  w y-
darzeń w Czekaju. Następ-
nie ułan Zdzisław Pi larsk i 

odczytał  Apel  Pam ięci,  po 
c z y m  o db yło  s ię  z łoż e n ie 
w ią z a nek  b ia ło  –  c z er wo -
n y c h  k w i a t ó w  p r z e z  p o -
szczególne delegacje.

Szczególną oprawę uroczy-
stości nadała obecność Repre-
zentacyjnego Oddziału Konne-
go Towarzystwa b. Żołnierzy 
i Przyjaciół 15. Pułku Ułanów 
Poznańskich.

Oprawę muzyczną uroczy-
stości zapewniła Harcersko 
– Strażacka Orkiestra Dęta w 
Uniejowie pod batutą Jakuba 
Pięgota.

Ustawione przed pomnikiem 
w dwóch szpalerach poczty ze 
sztandarami Kombatantów, 
szkół, Ochotniczych Straży 
Pożarnych i  ZHP wzmogły 
podniosłość uroczystości, w 
której uczestniczyliśmy.

Ułani z Reprezentacyjnego 
Oddziału Konnego Towarzy-
stwa b. Żołnierzy i Przyjaciół 
15.  Pułku Ułanów Poznań-
skich już po raz siedemna-
sty odwiedzili Uniejów, aby 
wziąć udział  w uroczysto -
ściach patriotycznych. Wcze-
śniej spotkali się z dziećmi i 
młodzieżą z Zespołu Szkół w 
Uniejowie, gdzie są przyjmo-
wani jak prawdziwi przyja-
ciele szkoły.

Małgorzata Komajda

dobre smaki w Uniejowie Pamięć historii
 żyje w nas

do redakcji dzwonią 
mieszkańcy, którzy 

nie są zadowoleni z faktu, że w 
odnowionym za wiele milionów 
parku miejskim spacerują właści-
ciele ze swoimi psami. jak łatwo 
się domyślić powodem zdenerwo-
wania są psie odchody. Najwięcej 
głosów oburzenia płynie ze strony 
rodziców dzieci bawiących się na 
nieogrodzonym terenie placu 
zabaw. 

Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, 
że w urzędzie miasta rozpoczęła 
się dyskusja w jaki sposób rozwią-
zać problem. Można ogrodzić plac 
zabaw, postawić w parku tzw. psie 
pakiety lub pomyśleć nad radykal-
nym rozstrzygnięciem... zakazem 
wchodzenia do parku z psami. 

Halina Gortat, która w parku 
spacerowała z psem, nie chce nawet 
myśleć o zakazie.

- Dlaczego miałabym nie wcho-
dzić do parku ze swoim pupilem? 
Suczka jest cały czas na smyczy – 
usłyszeliśmy. - Zresztą przychodzę 
z nią do parku, jak już załatwi swoje 
potrzeby. 

Mieszkańcy krytykujący spacery 
z psami po parku nie przyjmują 
takiego tłumaczenia.

- Pies to pies. Robi kupę tam 
gdzie mu pasuje. Nie chce nawet 
mówić ile razy wdepnęłam w psie 

cezary Krzyżaniak pozostał wier-
ny swoim marzeniom z dzie-
ciństwa. jako mały chłopiec 
uwielbiał strzelać z własnoręcznie 
wykonanego łuku. pasja łucznicza 
pozostała. zmieniły się jedynie 
łuki, które teraz są profesjonalne 
i drogie. Używany łuk kosztuje 3 
tysiące zł. Koszty są głównym po-
wodem tego, że w Uniejowie nie 
powstał jeszcze klub łuczniczy. 
Być może niedługo się to zmieni. 

- Zamierzam o swoim pomyśle 
stworzenia klubu łuczniczego po-
rozmawiać z panem burmistrzem. 
Będę namawiał włodarza gminy do 
sponsorowania klubu. Nie stać mnie 
na zakup większej liczby łuków. 

Myślę, że byliby chętni na taki sport. 
Lepiej pobawić się w Robin Hooda, 
niż stać pod blokiem i się nudzić – 
mówi z uśmiechem C. Krzyżaniak. 

Pan Cezary jest aktualnym wi-
cemistrzem Polski w kategorii 
open. Zwycięstwa w zawodach nie 
niosą za sobą żadnej gratyfikacji 
pieniężnej. 

- Ten sport uprawia się dla przy-
jemności – słyszymy. - Sprawia mi 
ogromną frajdę trafienie w dziesiątkę 
tarczy kilka razy pod rząd. Zdarza się, 
że wystrzelona strzała trafi dokładnie 
w strzałę, która już jest w tarczy. Strze-
la się z 18, 30 i 50 metrów a później 
liczy się punkty. To proste.

(stop)

RoBin Hood z Uniejowa Magistrat myśli nad rozwiązaniem. 
będzie zakaz?

odchody na alejkach parkowych. 
Moim zdaniem park nie jest miej-
scem dla psów – twierdzi Maria 
K. (nazwisko do wiadomości 
redakcji). 

Nie udało nam się niestety po-
rozmawiać z burmistrzem Piotrem 
Sęczkowskim. Do sprawy powró-
cimy. 

(stop)

Pani Halina nadal chciałaby spacerować ze swoją suczką po 
parku. O ewentualnym zakazie nawet nie chce myśleć

Urszula Czyżak gotowała i częstowała na deptaku przy 
Termach

Zwycięska restauracja zasłuzyła na tytuł - 
w dniu festiwalu pękała w szwachw
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Krótkie terminy przyjęć, szybka 
dostępność do badań i spe-
cjalistów, opieka psychologa, 
odpowiednio dobrana dieta – to 
tylko niektóre czynniki decy-
dujące o ogromnym zaintere-
sowaniu onkologią kliniczną w 
poddębickim centrum zdrowia. 
Oddział, który funkcjonuje od 
2 lat, jest w stanie przyjąć 40 
pacjentów dziennie.

Oddział od chwili powstania 
zwiększył dwudziestokrotnie ilość 
przyjmowanych chorych.

Zapotrzebowanie na szybką dia-
gnostykę i terapię onkologiczną w 
województwie jest ogromne.

- Chorzy onkologicznie, podob-
nie jak wszyscy pacjenci naszego 
szpitala, mają dostęp do badań 
diagnostycznych. Ich płynność, 
pomimo wzrostu ilości hospitali-
zacji, jest utrzymywana na stałym 
poziomie. Praktycznie badania te 
przeprowadzane są od ręki. Po-
dobnie jest z czasem oczekiwania 
na kwalifikację do leczenia oraz na 
termin przyjęcia do szpitala. Ter-
miny te są bardzo krótkie - mówi 
dr Wojciech Małecki, koordynator 
pododdziału onkologii klinicznej 
w PCZ.

Pacjenci doceniają to, że na przy-
jęcie na oddział nie czeka się długo.

Terminy przyjęć są krótkie, co 
jest niezwykle ważnym aspektem 
związanym z leczeniem chorych 

na nowotwór. Pacjenci mają kom-
fortowe warunki, poczynając od 
tych medycznych i bytowych, a 
kończąc na leczeniu żywienio-
wym.

W szpitalu dostępna jest więk-
szość potrzebnych badań diagno-
stycznych, zarówno laboratoryj-
nych, jak i obrazowych oraz endo-
skopowych. Konieczne badania, 
których nie można wykonać w 
placówce, przeprowadzane są we 
współpracy z innymi szpitalami.

- Chory po zakwalifikowaniu do 
chemioterapii otrzymuje termin 
przyjęcia do oddziału nie później 
niż w ciągu tygodnia. Dostępność 
do badań diagnostycznych oraz 
krótki czas oczekiwania na che-
mioterapię są naszym atutem w 
kształtowaniu działania oddziału 
onkologii klinicznej. Zdajemy 
sobie sprawę, że umożliwiając 
pacjentom  szybką diagnostykę i 
terapię zwiększamy ich szanse – 
mówi koordynator pododdziału 
onkologii klinicznej w PCZ.

Warto dodać, że szpital w Poddę-
bicach posiada pracownię cytosta-
tyków (leków do walki z nowotwo-
rami),  gdzie w komorze laminarnej 
przygotowywane są na miejscu 
preparaty chemioterapeutyków.

Zakupiony został nowoczesny 
sprzęt  w celu lepszej diagnostyki 
najczęstszych schorzeń onkolo-
gicznych. Otwierana jest pracow-

nia bronchoskopowa - w ramach 
oddziału onkologii klinicznej dia-
gnozowane będą nowotwory płuc.

Co wyróżnia ośrodek?
- Pomimo stale rosnącej liczby 

pacjentów onkologicznych oraz 
coraz większego zainteresowania 
naszym ośrodkiem nadal kame-
ralny klimat oraz cisza i spokój, bez 
kolejek i tłoku, wyróżniają szpital 
i są bardzo cenionym walorem 
dla ciężko chorych pacjentów, nie 
zawsze radzących sobie w przy-
tłaczających warunkach wielkich 
centrów onkologicznych – mówi 
dr Wojciech Małecki.

Pacjenci, z którymi rozmawia-
liśmy, chwalą sobie atmosferę w 
szpitalu i szpitalną strawę na od-
dziale onkologicznym.

- Posiłki serwowane w poddę-
bickim szpitalu są bez porówna-
nia smaczniejsze niż w innych 
szpitalach – mówi pan Zbigniew 
W. (nazwisko do wiadomości 
red.). - Jestem po raz pierwszy na 
onkologii w Poddębicach. Moja 
znajoma poleciła mi ten szpital i 
jestem naprawdę zadowolony. Dla 
mnie było dużą nowością to, że 
szpitalne jedzenie wzbogacane jest 
na przykład sokami.

Kolejni pacjenci podkreślają, że 
pobyt na oddziale jest komforto-
wy i nie tylko z powodu dobrego 
jedzenia.

- Człowiek czuje się tu po prostu 

dobrze. Sale są 2 i 3 osobowe z 
łazienką, oddział jest nowoczesny 
– słyszymy. - Leczenie jest prowa-
dzone w sposób profesjonalny.

Dr W. Małecki nie ukrywa, że 
cieszy się z pozytywnych opinii 
pacjentów.

- Staramy się, aby onkologia 
kliniczna w Poddębickim Cen-
trum Zdrowia wyróżniała się na 
tle innych szpitali. Myślę, że nam 
się to udaje – mówi koordynator 

pododdziału onkologii klinicznej.
Chorzy po leczeniu operacyjnym 

lub chemioterapii mogą korzystać 
również z szerokiego dostępu do 
stacjonarnego oddziału rehabi-
litacji w pełni przygotowanego 
do rehabilitacji pacjentów onko-
logicznych. Centrum Zdrowia 
w Poddębicach jest już uznaną 
placówką, w której do leczenia 
chorych wykorzystuje się ciepłe 
wody geotermalne. 

komPleksowe lecZenie 
w sZPitalU w Poddębicach

wśród ponad 500 
absolwentów LO, 

którzy 18 września zawitają po-
nownie w murach szkoły, będą 
osoby znane w całej polsce. jak 
udało nam się dowiedzieć z okazji 
70-lecia liceum im. M. Konopnickiej 
do poddębic przyjechać mają m.in.: 
Monika Głodek - żona roberta 
janowskiego.

IV zjazd absolwentów jest dla szko-
ły dużym wydarzeniem. 

- Praktycznie wszystko jest już 
zapięte na ostatni guzik – informuje 
Andrzej Cieślak, wicedyrektor 
liceum. - Wśród absolwentów będą 
nawet osoby, które zdawały maturę 
w 1948 roku. Były to pierwsze matury, 
które odbywały się w naszym liceum. 
Program zjazdu jest moim zdaniem 
atrakcyjny. Zrezygnowaliśmy jednak 
z pierwotnych planów dotyczących 

ustawienia na boisku namiotów. 
To byłyby zbyt duże koszty. Bal 
zorganizowany zostanie w jednej z 
poddębickich restauracji. 

Wśród absolwentów są znane 
osoby – rektor Wojskowej Akademii 
Technicznej, ambasador Polski w 
Chinach   a także celebryci. Czy przy-
jedzie również Monika Głodek ze 
swoim mężem Robertem Janowskim, 
znanym z prowadzenia popularnego 
programu telewizyjnego „Jaka to 
melodia”? Organizatorzy zjazdu 
liczą na to, że wszyscy zaproszeni 
absolwenci przyjadą do szkoły. W 
tym roku liczba byłych uczniów LO 
jest i tak o połowę mniejsza niż 10 lat 
temu. Wówczas na zjazd przyjechało 
prawie tysiąc absolwentów. 

Szkoła od kilku dni intensywnie 
przygotowuje się do zjazdu. Na 
początku ubiegłego tygodnia rozpo-

częły się prace związane z odnowie-
niem elewacji. Na ten cel starostwo 
wyasygnowało kwotę ponad 17 
tysięcy złotych. 

- Nie udało nam się przeprowadzić 
remontu w okresie wakacyjnym 
z różnych przyczyn – informuje 
Jarosław Terlecki, dyrektor LO w 
Poddębicach. - Głównym problemem 
był fakt, że w wakacje praktycznie 
większość firm budowlanych miała 
już zlecenia. Poza tym środki finan-
sowe na odmalowanie frontowej 
elewacji otrzymaliśmy od starostwa 
w okresie wakacyjnym. Procedu-
ra przetargowa spowodowała, że 
remont rozpoczął się na początku 
września. 

Jak przebiegał zjazd absolwentów 
LO poinformujemy w kolejnym wy-
daniu Reportera. 

(stop)

Msza w parafii pw. 
św. Katarzyny w świę-

to Matki Bożej siewnej zgroma-
dziła wielu mieszkańców. 
w procesji uczestni-
czyli m.in. strażacy 
ochotnicy, którzy 
nieśli oryginalny 
wieniec dożyn-
kowy przed-
s t a w i a j ą c y 
polskę i orła 
w koronie. jak 
zwykle na placu 
przed kościołem 
swoje kramy roz-
stawili handlowcy. 

- Zawsze uczestniczę 
w mszy odprawianej 8 wrze-

śnia ku czci narodzin Maryi – mówi 
Zofia Wróbel. - Później z wnuczka-
mi idziemy na odpust.

W tym roku – jak usłyszeliśmy 
od sprzedających – zain-

teresowanie odpusto-
wym towarem nie 

było duże.
- Ludzi kupują-

cych jest jak na le-
karstwo – narzekał 
Stanisław Matu-
sik. - Pogoda nie 
dopisała. Myślę też, 

że mieszkańcy mają 
po prostu coraz mniej 

pieniędzy. Poddębice nie 
są bogatym miastem. 

(stop)

odpUst paRafialny 

Strażacy niosą wieniec dożynkowy 

czy przyjadą Monika głodek i Robert janowski?

Liceum przygotowuje się do zjazdu. W ub. tygodniu malowana była frontowa elewacja szkoły 

Na zdjęciu dr Wojciech Małecki, koordynator pododdziału 
onkologii klinicznej w PCZ
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Oryginalne potrawy 
i porady kulinarne

Rozwiązanie krzyżówki z numeru 153: Nic w naturze nie ginie.
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* Pijany facet wchodzi do autobusu i 
zasypia. Po kilku minutach budzi się i 
pyta się pasażera siedzącego obok: 
- Przepraszam gdzie jesteśmy? 
Pasażer odpowiada: 
- W Łodzi. 
- A dokąd płyniemy? 

* Rodzina siedzi przy stole. Mały Tomek pyta się taty:  
- Tatusiu dlaczego ożeniłeś się z mamą?  
Tata odkłada widelec i patrząc na żonę mówi:  
- Widzisz, nawet dziecko tego nie rozumie... 

* Przychodzi facet z sanepidu na kontrolę do szpitala 
psychiatrycznego, a tam wszyscy z kierownicami biegają. 
Idzie więc do ordynatora i pyta:  
- Co się stało, że tam wszyscy z kierownicami biegają?  
Ordynator wyjmuje z szuflady kierownicę i mówi:  
- Jedziemy sprawdzić! 

* Mąż zabiera żonę do klubu.  
A tam na parkiecie koleś co wywija tańce, break dan-
ce, moon walking, robi salta, kupuje drinki dla ludzi no 
prawdziwy lew parkietu.  
Nagle żona mówi do męża:  
- Widzisz tego kolesia, 25 lat temu oświadczył mi się ale 
dałam mu kosza  
Na co mąż odpowiada:  
- Wygląda na to, że nie przestał jeszcze świętować. 

* Siedzi dwóch dziadków na ławce w parku a obok prze-
chodzą ładne dziewczyny.  
Jeden z nich mówi:  
- To jak, podrywamy dupcie?  
- Nie, posiedzimy jeszcze trochę. 

* Małżonek wraca ze szpitala, gdzie odwiedzał bardzo 
chorą teściową i wkurzony do granic mówi do żony:  
- Twoja matka jest zdrowa jak ryba, niedługo wyjdzie ze 
szpitala i zamieszka z nami.  
- Nie rozumiem - mówi żona - wczoraj doktor powie-
dział mi, że mama jest w stanie agonalnym.  
- Nie wiem co on tobie powiedział, ale mnie radził przy-
gotować się na najgorsze. 

zUpa pOMidOrOwa z MOzzareLLą
składniki:
• 1 bulionetka Bulion wołowy
• 1 średnia cebula
• 3 ząbki czosnku
• 3 łyżki oliwy z oliwek
• 2 puszki pomidorów pelati
• 200 ml śmietany 22%
• cukier, pieprz
• kilka gałązek świeżej bazylii
• 1 opakowanie mini mozzarelli

etapy przygotowania:
Rozpuść bulionetkę Bulion wołowy w litrze 
wody. Podsmaż obraną cebulę z czosnkiem 
na oliwie, zalej całość pomidorami z puszki 
i duś pod przykryciem około 3 minut. 
Dodaj bulion, a następnie rozdrobnij zupę 
za pomocą miksera, całość gotuj jeszcze 
około 10 minut. Dodaj na koniec śmie-

tanę i dopraw całość cukrem i pieprzem 
do smaku.

risOttO z pieczONą BOtwiNKą
składniki:
• 2 pęczki botwinki
• 300 g ryżu arborio (do risotto)
• 1-2 lampki białego wina wytrawnego
• 2 czerwone cebule
• 2 ząbki czosnku
• 1 litr bulionu warzywnego lub cielęcego
• 150 g parmezanu
• 50 g masła
• sól i pieprz do smaku
• oliwa do smażenia 

etapy przygotowania:
Czosnek i cebulę obieramy i siekamy. 
Botwinkę dokładnie myjemy, odcinamy 

łodygi, a same buraczki rozkładamy w 
żaroodpornym naczyniu. Skrapiamy oliwą, 
posypujemy szczyptą soli i pieczemy w 
rozgrzanym piekarniku do 200 stopni C 
przez ok. 25 minut. Na rozgrzanej patelni 
z oliwą podsmażamy posiekaną cebulę i 
czosnek. Kiedy cebula zmięknie, dodajemy 
ryż i przesmażamy aż będzie szklisty. Dole-
wamy wino, zmniejszamy ogień i mieszamy 
aż ryż wchłonie wino. Kiedy to nastąpi, do-
lewamy bulionu i mieszamy. Kiedy bulion 
zostanie wchłonięty przez ryż, dolewamy 
kolejną porcję aż ryż będzie miękki i kleisty 
z zewnątrz. Pieczone buraczki wyjmujemy 
z piekarnika, ostrożnie kroimy w kostkę 
(uwaga gorące!) i dodajemy do risotto. Od-
cięte łodygi wraz z liśćmi kroimy w drobną 
kosteczkę i również dodajemy do risotto. 
Całość mieszamy. Doprawiamy solą, doda-
jemy masło i parmezan. Pozostawiamy na 
małym ogniu pod przykryciem na ok. 8-10 
minut. Podajemy z tartym parmezanem i 
lampką schłodzonego wina. 

tarta MaLiNOwO-BOrówKOwa z 
MUseM z Białej czeKOLady
składniki:
Ciasto kruche:
• 200 g mąki
• 100 g masła
• 50 g cukru pudru

• 4 łyżki wody
• szczypta soli
Mus z białej czekolady:
• 300 ml śmietany 30 %
• 150 g białej czekolady
Owoce do dekoracji:
• 1 opakowanie malin
• 1 opakowanie borówek

etapy przygotowania:
KRUCHE CIASTO: Mąkę, cukier puder i 
szczyptę soli mieszamy w malakserze. 
Dodajemy dobrze schłodzone i pokro-
jone w kostkę masło. Całość ponownie 
dokładnie miksujemy. Wlewamy wodę i 
znowu łączymy wszystkie składniki. Go-
towe ciasto formujemy w kulę, zawijamy w 
folię i na godzinę zostawiamy w lodówce. 
Kiedy się już dobrze schłodzi posypujemy 
stolnicę mąką i rozwałkowujemy. Ważne, 
żeby ciasto uzyskało wielkość formy, w 
której chcemy ją piec. Smarujemy blachę 
ciastem i nakładamy na nią ciasto (najlepiej 
powoli nawinąć je na wałek i przenieść na 
miejsce do pieczenia). Ugniatając dopaso-
wujemy ciasto do formy, jeżeli pojawi się 
jego nadmiar na brzegach usuwamy go 
delikatnie wałkiem. Przygotowane ciasto 
wkładamy na około 30 minut do lodówki. 
Po tym czasie wyjmujemy i układamy na 
jego wierzchu folię aluminiową, na której 

kładziemy fasolę lub ciężarki. Następnie 
wkładamy wszystko do piekarnika i 
pieczemy w temperaturze 180ºC przez 
około 10 minut. Wyjmujemy ciasto z 
piekarnika i usuwamy fasolę lub ciężarki. 
Pieczemy następne 10-12 minut. Po tym 
czasie wyjmujemy i pozostawiamy ciasto 
do wystudzenia.
MUS: Białą czekoladę ostrożnie rozpusz-
czamy w około 50 ml śmietany. Składniki 
powinny się połączyć i uzyskać jednolitą 
masę. Resztę śmietany ubijamy na sztyw-
no i dodajemy wcześniej wystudzoną 
białą czekoladę. Powoli wszystko łączymy. 
Równomiernie rozprowadzamy mus na 
wierzchu wystudzonego ciasta. Tartę na 
minimum godzinę wkładamy do lodówki. 
Owoce układamy tuż przed podaniem. 
Na koniec możemy posypać je cukrem 
pudrem. 
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Koncert alicji Majewskiej i włodzimierza Korcza  był jednym z głównych punktów programu podczas 
niedzielnej zabawy w alejach jana pawła ii. Mieszkańcy licznie przybyli, żeby posłuchać muzyki zna-
nych gwiazd. w oczekiwaniu na występy, konkursy, dobra zabawa i zacięta rywalizacja nie opuszczały 
mieszkańców. Kto dalej rzuci patelnią, kto szybciej rozwiesi pranie, komu pierwszemu uda się ubić 
pianę na sztywno? to tylko niektóre konkursy. Na rozstawionych kramach mogliśmy znaleźć rękodzieła 
mieszkańców naszego regionu, lokalne smakołyki i własnoręczne wypieki. 

Tekst i fot. Małgorzata Stolińska

barwy jesieni w łęczycy 

Wieszanie prania na czas
Uliczny artysta

Własne wyroby cieszyły się 
dużym uznaniem mieszkańców 

Kto dalej rzuci patelnią

Tradycyjne 
smakołyki

Smakowita nalewka 
Diabła Boruty

Ludowy zespół 
z łęczyckiego 
Domu Kultury

Konkurs w 
toczeniu opony

Na scenie Alicja 
Majewska i 
Włodzimierz 
Korcz
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Ozorków

reklama

- jak można w cza-
sie lekcji namawiać 

uczniów do podpisywania umów na 
ubezpieczenie grupowe – nie kryje 
emocji jeden z rodziców uczennicy 
gimnazjum w Ozorkowie, który w tej 
sprawie zadzwonił do redakcji. pro-
blem związany z naciskiem pedago-
gów na zawieranie ubezpieczeń jest 
poważny i rodzi wiele kontrowersji. 
chodzi bowiem o to, że ubezpie-
czenia NNw nie są obowiązkowe. 
dlaczego więc niektóre szkoły nie 
informują o tym rodziców? 

- Jestem zbulwersowany zacho-
waniem nauczycielki 
ozorkowskiego gim-
nazjum (nazwisko do 
wiadomości redakcji), 
która w czasie lekcji 
mówiła o obowiązku 
zawierania umów na 
ubezpieczenie. Po-
wiedziała mi o tym 
incydencie córka. Na-
uczycielka przekony-
wała do podpisywania 
umów nawet wtedy, 
gdy jeden z uczniów 
wstał i stwierdził, że 
nie są one obowiąz-
kowe. Chłopak argumentował, że w 
programie telewizyjnym mówiono 
o umowach i o tym, że rodzice nie 
muszą ich podpisywać. Wówczas 
nauczycielka skarciła ucznia i kazała 
mu siedzieć cicho – usłyszeliśmy od 
rodzica z którym rozmawialiśmy o 
problemie dotyczącym umów NNW.

Rodzice, którzy skontaktowali się 
z redakcją, są zbulwersowani podej-
ściem szkoły. Py-

tają, dlaczego jest tak 
duży nacisk na pod-
pisywanie nieobo-
wiązkowych umów 
grupowych. Tym 
bardziej, że szkoła i 
tak jest ubezpieczo-
na. Po co więc kolejne 
umowy? Czy ubez-

pieczyciel w pakiecie za podpisane 
umowy z rodzicami uczniów oferuje 
dodatkowe korzystne ubezpieczenia 
dla nauczycieli lub też inne korzyści 
dla szkoły?

- Przecież nikt nie jest głupi. Ten, kto 
namawia na podpisanie umowy, musi 
mieć z tego jakiś zysk – słyszymy od 
kolejnego rodzica ucznia gimnazjum 
w Ozorkowie. - Pamiętam, że w ubie-

głym roku szkoła również naciskała na 
podpisywanie takich umów. Już wtedy 
nie było takiego obowiązku, ale mało 
kto o tym wiedział. Teraz temat stał się 
bardzo medialny. I bardzo dobrze, że o 
tym się mówi. 

Rodzice podkreślają również to, że 
po zawarciu umowy nie mają wglądu 
w ogólny regulamin. Na dobrą sprawę 
nie wiadomo, ile pieniędzy zostanie 
wypłaconych. Umowy mogą też być 
tak zawarte, że w razie wypadku (na 
przykład uszkodzenia ręki podczas 
przepychanki na szkolnym korytarzu) 
odszkodowanie wcale nie zostanie 
wypłacone. 

Ewa Skrupska, dyrektor gimna-
zjum, zapewniła naszego dziennika-
rza, że porozmawia z nauczycielami 
o ubezpieczeniach i wątpliwościach 
rodziców.

- Nauczycielka, która w czasie lekcji 
mówiła o obowiązku podpisywania 
umów ubezpieczeniowych, popełniła 
błąd. Nie wiem z czego on wynika. 
To młody pedagog. Być może jeszcze 
nie wie, że nie ma już obowiązku 
zawierania takich umów. Podczas 
rady pedagogicznej zwrócę uwagę 
nauczycielom, aby w sposób właściwy 
przekazywali informacje o umowach. 
W poniedziałek mamy spotkanie z 
rodzicami, podczas którego także 
poruszę temat umów NNW – usły-
szeliśmy od dyrektorki gimnazjum 
im. Jana Pawła II. 

Jak się dowiedzieliśmy, podpisanych 
zostało już 15 procent umów. Do gim-
nazjum uczęszcza 458 uczniów. Koszt 
rocznej umowy to 47 złotych. 

(stop)

Poszukiwana podpalaczka 

Ozorków tylko dzięki szybkiej 
reakcji pracowników 

zakładu tubądzin nie doszło 
do spalenia kilku samochodów 
zaparkowanych pod firmą, przy 
ul. armii Krajowej. pod osłoną 
nocy podłożony został ogień na 
górce znajdującej się w pobliżu 
parkingu i lasu. 

- Zobaczyliśmy płomienie, które 
niebezpiecznie zaczęły się zbliżać 
w kierunku aut. Wyskoczyliśmy 
z zakładu i dosłownie w ostatnim 
momencie odjechaliśmy samo-
chodami w inne miejsce – usły-
szeliśmy od pracownika firmy 
produkującej płytki ceramiczne. 

Ogień błyskawicznie zajął kil-
kanaście metrów kwadratowych 
wysuszonej trawy. Płomienie 
zbliżały się nie tylko w kierunku 
aut, ale również pobliskiego lasu. 

Zagrożenie było bardzo duże. Kto 
zdecydował się na celowe podpale-
nie i jaki miał w tym powód?

Zakładowy monitoring zareje-
strował podpalaczkę. Póki co nie 
wiadomo kim jest kobieta i jaki 
był motyw jej działania. Niektórzy 
pracownicy twierdzą, że podpale-
nie mogło być z zazdrości.

- Kobieta być może została 
zdradzona i dlatego chciała 
puścić z dymem wóz swojego 
byłego ukochanego – mówi 
kolejny pracownik z którym 
rozmawialiśmy. 

W sprawie podpalenia trwa po-
licyjne śledztwo. Sprawą zajęła się 
też prokuratura. Dyrekcja zakładu 
wyznaczyła nagrodę dla informa-
tora, który mógłby pomóc w ujęciu 
podpalaczki. 

(stop)

Śledztwo w sprawie podpalenia prowadzi policja wraz z 
prokuraturą 

Ogień został 
podłożony na górce w 

bliskim sąsiedztwie 

parkingu 

Kierowcy cieszą się 
z rozpoczętych prac 

związanych z łataniem dziur na 
miejskich ulicach. I nie ma się temu 
co dziwić, bowiem w niektórych 
miejscach dziury były ogromne. 
Na ul. Bema robotnicy z firmy 
ze Zgierza zlikwidowali w ub. ty-
godniu kilka największych dziur. 
Dobra wiadomość jest taka, że 
prace mają być kontynuowane. 
Magistrat zleca roboty na najbar-
dziej zniszczonych ulicach. Szkoda 
jedynie, że prace mają jedynie cha-
rakter doraźny. Na kompleksowy 
remont ulic trzeba będzie jeszcze 
poczekać. 

(stop)

Ozorków

Łatanie na bema 

Wielka wrzawa w sprawie ubezpieczeń

informacja o ubezpieczeniu NNw 
Umowa ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci 

i młodzieży szkolnej jest dobrowolną umową ubezpieczenia. Bardzo 

często zawierana jest w formie umowy ubezpieczenia grupowego na 

cudzy rachunek. Inaczej mówiąc często umowę z ubezpieczycielem 

zawiera szkoła, która jest stroną umowy (ubezpieczającym), a ubez-

pieczonymi, na których rachunek zostaje ona zawarta są uczniowie. 

Warto dodać, że do Rzecznika Ubezpieczonych zgłaszane są sprawy 

związane z odmową wypłaty świadczenia z powodu braku objęcia da-

nego wypadku ochroną ubezpieczeniową, np. nie bez znaczenia może 

okazać się to, czy ubezpieczony doznał skręcenia, zwichnięcia czy też 

złamania kończyny. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje bowiem 

wszelkich urazów spowodowanych nieszczęśliwym wypadkiem. Dlatego 

trzeba przed podpisaniem umowy zawsze dokładnie ją przeczytać. 

Doświadczenia Biura Rzecznika Ubezpieczonych dowodzą także, że w 

przypadku młodzieżowych ubezpieczeń NNW dominują niskie sumy 

ubezpieczenia. Prowadzi to do rozczarowań związanych z wysokością 

przyznanych świadczeń. Zbyt niskie sumy ubezpieczenia skutkują wy-

płatą niskich, czasem wręcz symbolicznych odszkodowań. 

Na zdjęciu dyrektor 
Ewa Skrupska 
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MIEJSKI  OŚRODEK KULTURY W OZORKOWIE 
ul. Wyszyńskiego 43 a, 95-035 Ozorków, tel. 42 710 31 18 / 19 

zapraszamy dzieci i młodzież  
na zajęcia artystyczne w sezonie 2015/2016 

NAUKA ŚPIEWU I EMISJI GŁOSU 

NAUKA GRY NA INSTRUMENTACH KLAWISZOWYCH 

TANIEC NARODOWY 

ZESPÓŁ FOLKLORSTYCZNY  „OZORKOWIANIE” 

WARSZTATY TWÓRCZE 

OZORKOWSKIE SPOTKANIA Z HISTORIĄ 

więcej na www.mokozorkow.pl 

CHÓR APASJONATA 

Na nietypowy pomysł 
walki z podrzucaniem 

nieczystości wpadły władze Ozor-
kowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. 
Przy kilku punktach z kontenerami na 
śmieci zamontowane zostały kamery. 
- Odkąd jest monitoring problem 

do burmistrza przy-
szedł lokator jednej 

z kamienic na pl. jana pawła ii, 
który w imieniu okolicznych miesz-
kańców zaprotestował przeciwko 
działalności ogródka piwnego. 
włodarz miasta sceptycznie odnosi 
się do protestu. dlaczego? 

- Owszem, rozmawiałem z miesz-
kańcem, który twierdził, że repre-
zentuje innych lokatorów kamie-
nic stojących w pobliżu ogródka. 
Jednak ten pan nie przedstawił nic 
na potwierdzenie swoich słów. Nie 
miał żadnej petycji z nazwiskami 
osób sprzeciwiających się działal-
ności ogródka piwnego. Poza tym, 
jak do tej pory, nie miałem żadnych 
negatywnych informacji o tym 
ogródku. Oczywiście, po rozmowie 
z mieszkańcem, bliżej zaintere-
suję się sprawą. Zapytam policję, 
czy były jakiekolwiek interwencje 
związane z zakłócaniem ciszy noc-
nej lub pijackimi burdami – mówi 
burmistrz Jacek Socha. 

Czego domaga się – jak siebie 
sam określa – przedstawiciel miesz-
kańców?

- Ten ogródek to dla nas same 
problemy. Głośna muzyka gra 
jeszcze po godzinie 22. Pijani 
młodzi ludzie bluźnią i awan-
turują się tuż pod oknami. Chce-
my mieć na placu spokój. Czy 
to tak trudno zrozumieć? - pyta 
ozorkowianin. - Domagamy się, 
aby w przyszłym roku już nie 
było takiej działalności na pl. 
Jana Pawła II. 

(stop) 

Trwają rozmowy między 
magistratem a spółdziel-

nią mieszkaniową ws. planowanej 
przy al. Unii Europejskiej budowy 
skateparku (miejsce przeznaczone do 
uprawiania sportów ekstremalnych: 
( jazda na deskorolce, hulajnodze, 
rowerach czy na rolkach). Każda 
ze stron wyłożyć ma na inwestycję 
określoną sumę pieniędzy. Oczy-
wiście rozmowy o pieniądzach nie 
są łatwe. Miłośnicy skateparku – o 
którym w mieście mówi się już od 

Protest ws. ogródka 
Ozorków

Ozorków

Ozorków

Mieszkaniec poskarżył się w 
urzędzie na ogródek piwny 

Kamera obserwuje... śmieci 

wyBUdUją sKatepaRK 

Dlaczego Rafał wyskoczył z okna? 
Ozorków do dziś mówi się o 

tragedii jaka wyda-
rzyła się przy ul. westerplatte. z 
okna na trzecim piętrze wysko-
czył 35-letni rafał O. (nazwisko 
do wiadomości redakcji). zginął 
na miejscu. co pchnęło go do 
tego desperackiego kroku? 

Mieszkańcy bloku z którymi 
rozmawialiśmy powiedzieli nam, 
że 35-latek był spokojnym i kultu-
ralnym lokatorem. Rafał mieszkał 
sam. Dowiedzieliśmy się, że dwa 
dni przed tragedią zmarła jego 
babcia. Natomiast dzień przed 
desperackim krokiem wyjechała 
z Ozorkowa za granicę matka 
samobójcy.

- Chłopak po prostu się zała-
mał – mówi sąsiadka Rafała O. 
- Bardzo dobrze znałam Rafała. 
Dobrze wychowany, niestety 
miał problem z alkoholem. Był 
słabej konstrukcji psychicznej. 
Praktycznie od dziecka zajmowa-
ła się nim babcia. Matka od kilku 
lat przebywała na Węgrzech. 
Przyjechała jedynie na pogrzeb, 
aby znów wrócić za granicę. 

Rafał O. nie był na pogrzebie 
swojej babci. Tego dnia – jak 
udało nam się ustalić – ponownie 
sięgnął po alkohol. 

- Wiem, że Rafał nie pił prawie 
od pięciu lat – dodaje kolejna 

W bloku przy ul. Westerplatte doszło do tragedii

lokatorka bloku przy ul. Wester-
platte. - Śmierć babci go załamała. 
Zaczął pić. Widziałam go jak leżał 
nieprzytomny na chodniku, przy 
ul. Lotniczej. Już wtedy podejrze-
wałam, że może to się skończyć źle. 

Ozorkowianka twierdzi, że Rafał 
O. od kilku lat był świadkiem Jeho-
wy. Może właśnie z tego powodu 
ograniczył picie. Wiara nie prze-
szkodziła mu jednak targnąć się na 
swoje życie. W czwartek wyskoczył 
z okna na trzecim piętrze. Pogrzeb 
Rafała odbył się na cmentarzu 

rzymsko-katolickim. Policja za-
kończyła już dochodzenie w tej 
sprawie. 

(stop)

dawna – mają nadzieję, że urząd miasta 
szybko porozumie się ze spółdzielnią i 
inwestycja zostanie zrealizowana w jak 
najkrótszym terminie. 

(stop)

znacznie się zmniejszył – mówi Piotr 
Piętka, prezes spółdzielni mieszka-
niowej. - Kamery nie są widoczne, 
ale na elewacjach bloków zawiesili-
śmy tabliczki z informacją, że teren 
jest monitorowany. To wystarczyło. 

(stop)
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Zainteresowane osoby z terenu gminy Ozorków mogą wziąć udział w 
warsztatach ceramicznych i artystycznych. Projekt, którego koordynatorem 
jest Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę Oddział Łódzki 
w Ozorkowie, skierowany jest do osób starszych i samotnych. Aby wziąć 
udział w zajęciach trzeba być mieszkańcem gminy Ozorków. W ramach 
projektu instruktorzy stowarzyszenia prowadzić będą zajęcia ceramiczne i 
artystyczne. Miejscem spotkań będzie siedziba stowarzyszenia – Ozorków, 
ul. Kościuszki 31. Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie 
„Aktywny talent – jako forma działalności w zakresie opieki nad samotnymi 
i starszymi mieszkańcami Gminy Ozorków” proszone są o kontakt z koor-
dynatorem tego przedsięwzięcia - pod numerem telefonu 42 277-17-73. 
Pierwsze zajęcia odbędą się już 22 września. Projekt współfinansowany jest 
ze środków gminy Ozorków.

Info: UG

stanisław czerwiń-
ski, pensjonariusz 

domu pomocy społecznej, wy-
słał do redakcji dramatyczny 
list w którym poskarżył się na 
dyrekcję placówki. zdaniem na-
szego czytelnika kierownictwo 
dps bezprawnie potrąca mu 
70 procent z zasiłku pielęgna-
cyjnego.

- Rozmawiałem z komornikiem 
i dowiedziałem się, że potrącanie 
pieniędzy z mojego zasiłku jest 
niezgodne z przepisami. Wielo-
krotnie próbowałem dowiedzieć 
się czegokolwiek więcej w tej 
sprawie w DPS, jednak konkretnej 
odpowiedzi nie otrzymywałem – 
twierdzi S. Czerwiński. 

Podopieczny Domu Pomocy 
Społecznej jest inwalidą. W ub. 
roku amputowano mu nogę. 
MOPS przyznał panu Stanisławo-
wi zasiłek pielęgnacyjny w kwocie 
153 zł. 

O komentarz poprosiliśmy Jo-
annę Stopczyk, dyrektor DPS w 
Ozorkowie. 

- Przyznam szczerze, że jestem 
zaskoczona tym, że w tej sprawie 
nasz podopieczny napisał do 
redakcji – usłyszeliśmy. - Żadna 
krzywda panu Stanisławowi się 
nie dzieje. Odpłatność ze świad-
czenia pielęgnacyjnego pobierana 
jest zgodnie z ustawą o pomocy 
społecznej. Jasno jest to sprecyzo-
wane, że musi to być 70 procent. 

Małgorzata Popczyk, pracow-

nik socjalny, twierdzi, że próby 
wytłumaczenia podopiecznemu 
zasad pobierania odpłatności w 
DPS podejmowane były wiele razy.

- Nie wiem, czy to coś da, że 
pójdę z panem do podopiecznego. 
Tłumaczyłam już jakie są zasady 
związane z odpłatnością za pobyt 
w naszej placówce. Ale nic to nie 
dało. Pensjonariusz wciąż się upie-
ra, że jest oszukiwany. Nie potrafi 
zrozumieć, że z każdego dochodu 
pobierane jest 70 procent na rzecz 
DPS-u. Problem polega na tym, 
że podopieczny ma spore długi i 
spłaca kredyty. 

- To prawda – przyznaje pan Sta-
nisław. - Do 2018 roku będę spłacał 
w sumie trzy pożyczki. Na miesiąc, 
po wszystkich spłatach, pozostaje 
mi niespełna 50 złotych. Wiem, że 

w Domu Pomocy Społecznej mam 
wikt i opierunek, ale chciałbym 
także posiadać jakieś pieniądze 
na własne potrzeby. Nadal nie 
zgadzam się z tym, że zgodnie z 
prawem placówka zabiera mi 70 
procent z zasiłku pielęgnacyjnego. 

Stanisław Czerwiński zapo-
wiada, że o problemie zamierza 
porozmawiać w magistracie.

- Udam się do urzędu i powiado-
mię o sprawie prawnika.

Dyrektor DPS nie obawia się wi-
zyty pensjonariusza u prawnika.

- Niestety, nie mam wpływu na 
zachowanie niektórych naszych 
podopiecznych. Jedno jest pewne. 
Nikogo nie oszukujemy. To irracjo-
nalne, że ktoś może myśleć inaczej 
– mówi J. Stopczyk. 

(stop) 

jednym z tema-
tów rozmów w 

urzędzie gminy pomiędzy sołty-
sami a wójtem tomaszem Komo-
rowskim była kwestia zadaszenia 
na przystankach. 

- Zdaję sobie sprawę z tego, że wia-
ty przystankowe na terenie naszej 

gminy są bardzo potrzebne. Rozma-
wialiśmy o tym podczas ostatniego 
spotkania w urzędzie. Analizujemy 
ile będzie potrzeba na ten cel środków 
finansowych i które przystanki w 
pierwszej kolejności będą zadaszone 
– mówi wójt T. Komorowski. 

(stop)

dlaczego zabierane są moje pieniądze? - pyta podopieczny 
Ozorków

Gm. Ozorków 

Na zdjęciu pracownik 

socjalny i Stanisław 

Czerwiński 

warsztaty artystyczne w gm. ozorków 

miesZkańcy cZekają na wiaty 

Przystanek w Leśmierzu, blisko szkoły, również wymaga 
zadaszenia 
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OGŁOSZENIA DROBNE

ogŁoszeNia

Kupon na bezpłatne ogłoszenie
Treść ogłoszenia:

 

Telefon:

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ślusarz
Wykształcenie zasadnicze 
zawodowe mechanik lub 
ślusarz, umiejętność obsługi 
tokarek, frezarek – mile 
widziane tokarz, doświadczenie 
zawodowe jako ślusarz , 
monter ok. 1-2 lata.
Adecco Poland Sp. z o.o.
ul. Wólczańska 128 m. 134
90-527 Łódź

tel. 609 083 000
e-mail: dorota.kalwas@adecco.com 
Miejsce pracy: Łęczyca

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

wózkowy
Uprawnienia do obsługi wózków 
widłowych.
FROZEN FOODS Sp. z o.o.
ul. Lawinowa 64
92-010 Łódź
Miejsce pracy: Grabów, ul. 
Reymonta 7a
tel. 603 077 769

1zł za 1KG aUtOsKUp 
wszystKie, 

teL. 888 460 461
Towarzystwo Ubezpieczeń 

Wzajemnych „TUW” unieważnia 
zagubione druki pokwitowań:  

AA 2592704-2592705

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 2030 
m² tanio – prąd, blisko wodociąg, 
ok/ Ozorkowa. Tel.:  511-509-716

Sprzedam działkę budowlaną w 
centrum Witoni, ogrodzona, media 
w drodze. Tel.: 604-733-429

Sprzedam działkę budowlaną 1800 
m² blisko stacji CPN Leszcze (me-
dia). Tel.: 698-514-708

Wynajmę 2-pokojowe mieszkanie 
w Łodzi, ul. Lutomierska – 43 m², 
pełne wyposażenie. Tel.: 792-247-
559

Wynajmę warsztat samochodowy. 
Tel.: 24-721-59-67 lub 695-212-036

Sprzedam szczeniaka rasy ber-
neński pies pasterski – piesek. Tel.: 
792-247-559

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

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

Sprzedam zbiornik aluminiowy na 
stojaku, poj. 220 l. Tel.: 511-997-458

Sprzedam sprężarkę. Tel.: 511-997-
458

Sprzedam  szatkownicę do kapusty. 
Tel.: 511-997-458

Sprzedam części do trabanta. 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

ogłoszenie

apt randstad 
pOszUKUje 

pracOwNiKów prOdUKcji 
oraz OperatOrów wózKów widłOwych 

do pracy III, IV zmianowej Łódź - Widzew. 
Oferujemy bezpłatny transport z Łęczycy, Ozorkowa, Zgierza. 

Osoby zainteresowane prosimy o składanie CV Randstad 
Łódź ul. Papiernicza 7,ris.bsh.lodz@randstad.pl, 

42 272 86 72 (nr licencji 47)
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reklama
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reklama

siatkarze drugoligowej Bzury 
pod okiem trenerów przemy-
sława prawdy i józefa jurka 
przygotowują się do swojego 
31-go sezonu na poziomie cen-
tralnych rozgrywek.
Ze składu odeszli Marcin Sadecki 
i Michał Krymarys, którzy zakoń-
czyli karierę zawodniczą. Reszta 
siatkarzy pozostała. Poza tym 
do składu dołączył dwumetrowy 
atakujący z Wifamy Łódź Łukasz 
Kaczan, a także doświadczony 
rozgrywający Rafał Grabarczyk
-wychowanek Bzury, który ostatni 
sezon spędził w Hajnówce, a 
wcześniej grał w Avii Świdnik, 
Cuprum Lubin, Czarnych Rząśnia, 
AKS- ie Łódź i Lechii Tomaszów. 
Formą przygotowania do rozgry-
wek drugoligowych będzie turniej 
Primavera Cup, który odbędzie się 

19 września, od godz. 16 w hali 
przy ulicy Traugutta 2. Zaproszo-
ne zespoły to MKS Kalisz, LUKS 
Dobroń oraz AZS UŁ Łódź. To już 
trzecia edycja turnieju, dwa lata 
temu Bzura wygrała, a w zeszłym 
roku była trzecia.
skład seniorów Bzury 2015/2016
rozgrywający: Rafał Grabarczyk, 
Marek Kacprzak
przyjmujący:Przemysław An-
tosiak, Rafał Piasecki, Bartosz 
Gajdzicki
Środkowi:Mateusz Ciesielski, 
Maciej Chałupnik, Jakub Sikora, 
Tobiasz Klimczak
atakujący: Seweryn Pisera, Łu-
kasz Kaczan
Libero: Szymon Molenda
Do składu być może dołączą jesz-
cze juniorzy.

Info:mksbzura.pl

Na boisku Orlik przy ul. zachod-
niej w łęczycy odbył się iii Orli-
kowy turniej Open piłki Nożnej, 
którego organizatorem był Ks 
hUrtap łęczyca. 

Do rywalizacji o najwyższe tro-
fea zgłosiło się 6 młodzieżowych 
drużyn w wieku 14-18 lat. Zespoły 
rywalizowały ze sobą w dwóch gru-
pach systemem “każdy z każdym” 
a wszystkie spotkania trwały po 12 
min. Zwycięzcy z obu grup mieli 
spotkać się w finale walcząc o tytuł 
Mistrza, drugie zespoły z grup 
mogły mieć już chrapkę jedynie na 
puchar za trzecie miejsce. Przegrani 
w grupach mogli jedynie bronić ho-
noru i grać o przedostatnie miejsce 
w klasyfikacji ostatecznej.

Grupa a:
HURTAP Łęczyca

Górnik 1956 Łęczyca I
HURAGAN AZBEST

Grupa B:
Górnik 1956 Łęczyca II

KS KUTNO I
KS KUTNO II

wyniki spotkań:
Gr. a

HURTAP Łęczyca - H
RAGAN AZBEST 1:2

Górnik 1956 Łęczyca I - HURAGAN 
AZBEST 1:1

HURTAP Łęczyca - Górnik 1956 Łęczyca 
I 0:1
Gr. B

Górnik 1956 Łęczyca II - KS KUTNO I 0:1
Górnik 1956 Łęczyca II - KS KUTNO II 0:2

KS KUTNO I - KS KUTNO II 0:2
Ze względu na jednakową ilość punk-
tów dwa zespoły grupy A musiały 
zmierzyć się w rzutach karnych. O 
pierwsze miejsce w grupie A wal-
czył Górnik Łęczyca oraz Huragan 
Azbest, z których pierwszy okazali 
się skuteczniejsi.

Mecz o 5 miejsce:
HURTAP Łęczyca - Górnik Łęczy-

ca I 4:0
Mecz o 3 miejsce:

HURAGAN AZBEST - KS Kutno I 
0:2

FiNał: 
Górnik Łęczyca II - KS Kutno II 0:0

Tu również nie zabrakło emocji i do-
piero rzuty karne wskazały Mistrza 
turnieju. Po bardzo wyrównanej wal-
ce w karnych skuteczniejszy okazał 
się GÓRNIK 1956 ŁĘCZYCA I.
HURTAP Łęczycę reprezentowali: 
Patryk Sobczak, Adam Fogiel, To-
biasz Pajęcki, Krzysztof Mirowski, 
Brajan Kazimierczak, Daniel Sobczak, 
Bartek Kiendzierski, Bartek Pacałow-
ski, Bartek Polit, Dawid Stankowski, 
Daniel Łuczak, Igor Pajęcki.
Na zakończenie turnieju wszyscy za-
wodnicy otrzymali pamiątkowe dy-
plomy, zawodnicy trzech najlepszych 
zespołów medale oraz puchary, 
które wręczali Radni Miasta Łęczyca: 
Robert Łukasiewicz - Przewodniczą-

Złoty medal na Młodzieżowych 
Mistrzostwach Polski zdobył w 
skoku wzwyż Maciej Kiendzierski. 
To już szósty tytuł mistrzowski 
zawodnika MKLA Łęczyca zdobyty 
w różnych kategoriach wiekowych. 
Biorąc pod uwagę dwa srebrne 
medale zalicza się on do najbar-
dziej utytułowanych lekkoatletów 
w Łęczycy. Twarde warunki rywa-
lizacji postawił będący w bardzo 
dobrej formie Mateusz Baszczyń-
ski z Orkanu Środa Wielkopolska. 
Na wysokości 216 cm Maciek zali-
czył pierwszą zrzutkę w konkursie 
natomiast jego rywal pokonał ją 
w pierwszej próbie i w tym mo-
mencie objął prowadzenie. W tej 
sytuacji zawodnik MKLA przeniósł 
poprzeczkę na 219 cm i uporał się 
z wynikiem równym jego rekordo-
wi życiowemu w pierwszej próbie 
zdobywając tytuł Mistrza Polski. 
Baszczyński był drugi 216 cm a 
trzecie miejsce w rywalizacji zajął 
Bartłomiej Bedeniczuk AZS AWF 
Biała Podlaska 212 cm.

(and)

Drużyna piłki nożnej z ORLIKA przy I 
LO w Łęczycy (chłopcy rocznik 1999 
i młodsi) wygrali rejonowe zawody 
Orlikowej Ligi Mistrzów. Zawody 
rozegrano na Orliku przy Stadionie 
,,Włókniarza” w Zgierzu. Emocje na 
ORLIKU w Zgierzu były nie mniejsze 
niż na meczach ligowych. Młodzi 
piłkarze zaprezentowali się świetnie 
wygrywając wszystkie mecze w swo-
jej grupie i tym samym awansowali 
do rozgrywek wojewódzkich. Oto 
wyniki poszczególnych spotkań:
ORLIK Łęczyca – Włókniarz Zgierz (3:1)

ORLIK Łęczyca – Konstantynów 
Łódzki (3:0)

ORLIK Łęczyca – Ostrowia Ostrowy 
(4:0)

W zwycięskiej drużynie zagrali: 
Jakub Pacałowski, Adam Fogiel, 
Krzysztof Zdończyk, Miłosz Voss, 
Patryk Basiński, Jakub Stegliński, 
Brajan Kaźmierczak, Fabian Kasier-
ski, Mateusz Fogiel, Kamil Stasiak, 
Adrian Smoliński, Adam Miśkiewicz.

Info: leczycki.pl

pRzedsezonowe tURnieje w ozoRKowie

maciej kiendzierski 
mistrzem Polski Orlikowa Liga Mistrzów

iii orlikowy turniej open Piłki nożnej

cy Komisji Sportu i Rekreacji, Marek 
Jóźwiak - Członek Komisji Sportu i 
Rekreacji, Paweł Kurczewski - Czło-
nek Komisji Sportu i Rekreacji. 
W turnieju wyróżniono także trzech 
zawodników, których uhonorowano 
pamiątkowymi statuetkami:
KRÓL STRZELCÓW - Daniel Sobczak 
z HURTAP Łęczyca (zdobywca 3 
bramek w turnieju)
NAJLEPSZY ZAWODNIK - Patryk 
Basiński z Górnika 1956 Łęczyca I
NAJLEPSZY BRAMKARZ - Cezary 
Zielonka z KS KUTNO II

info: hurtap.leczyca.pl
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rekordowe jedzenie w kolenajwiększe domino z opakowań oklejanie samochodu folią

Kiełbaski dla 
całego osiedla

W piątek 28 sierpnia w Rawie Mazowieckiej podjęto próbę 
zabawy w domino. Dość nietypowe, bo ustawione z karto-
nowych opakowań po lekach stało się rekordową konstruk-
cją. Wydarzenie zorganizowano w ramach cyklicznego 
spotkania przedstawicieli działów marketingu i sprzedaży 
w firmie Polpharma. Zgodnie z wytycznymi, kartoniki po 
lekach musiały przewrócić się sposobem domino, jeden 
po drugim za pomocą popchnięcia tylko pierwszego ele-
mentu w ciągu. Obecny na wydarzeniu sędzia nie stwierdził 
żadnych uchybień w tym procesie, zatem tuż po obaleniu 
się ostatniego kartonu, zmierzono ciąg i policzono jego 
elementy. Dwukrotne przeprowadzenie pomiarów nie 
pozostawiło żadnych wątpliwości. Nowy rekord Polski w 
najdłuższym domino z kartonowych opakowań po lekach 
wynosi 61,5 metra. Domino utworzono z 303 klocków.

Na krakowskich targach MOTO SHOW ustanowiono 
nowy rekord Guinnessa w oklejaniu samochodu na czas. 
Nowi Polscy rekordziści osiągnęli czas 39 minut i 26 se-
kund. Do oklejania wybrano samochód marki Audi A6, któ-
ry dzięki specjalnej folii zmienił kolor z czarnego połysku 
na ciemnoniebieską satynę. - Mimo że nie pracujemy ze 
sobą na co dzień byliśmy doskonale zgrani. Komunikacja 
i współpraca pozwoliła nam osiągnąć tak dobry wynik. 
Cieszę się, że mogłem tutaj być – Komentuje Rafał Żmuda, 
członek zwycięskiej ekipy.

Za obsługę formalności związanej z tym eventem od-
powiedzialne było Biuro Rekordów. Zgodnie z wytycznymi 
wydarzenie obserwowali sędziowie – eksperci z branży 
aplikacji folii samochodowych oraz dwóch sędziów spor-
towych odmierzających czas. Mieszkańcy Koła spotkali się na lokalnym stadionie, aby 

ustanowić rekord Polski we wspólnym jedzeniu serka wiej-
skiego. Na imprezę z okazji Wielkopolskiego Święta Mleka 
w powiecie kolskim zapraszała Okręgowa Spółdzielnia 
Mleczarska KOŁO. Tuż po godzinie 18 na stadion zaczęli 
przybywać zainteresowani rekordem goście. Zgodnie 
z wytycznymi, każdy kto chciał wziąć udział w ustano-
wieniu rekordu powinien otrzymać jedno opakowanie 
serka wiejskiego, łyżeczkę oraz zmieścić z jedzeniem w 
regulaminowym czasie 10 minut. Po sygnale oznaczają-
cym koniec wydarzenia, sędzia z radością ogłosił nowy 
wynik: 1809 osób! Trzeba przyznać, że tak wysoka liczba 
uczestników to niezwykła rzadkość w Polsce, zatem tym 
bardziej cieszymy się z osiągnięcia mieszkańców Koła. 
Certyfikat został wręczony na ręce prezesa Okręgowej 
Spółdzielni Mleczarskiej.

Niezbyt 
kulturalna 
panna młoda

Wpadł na 
dobry pomysł

Kolorowa jak 
papugaMłody gangster

Czy nadaje się do reklamy?


