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ZUS „uzdrawia” 
chorych

Żąda przeprosin od starosty

Dyrektor 
„jedynki” 
zakazuje

Utopił się 
w żwirowni

Bunt w szkołach! 
nie chcą takich obiadów...

tego jeszcze nie było! w myśl 
rozporządzenia ministerstwa zdrowia 
ze szkolnych stołówek zniknęły sól, 
cukier i niektóre przyprawy. dzieci 
odmawiają jedzenia niedoprawionych 
posiłków, rodzice zapowiadają 
rezygnację ze szkolnych obiadów. 

więcej str. 5
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Grabów

Łęczyca

Łęczyca

widmo sprzedaż y 
budynku po dawnej 

przychodni zdrowia w Grabowie 
spędzało sen z powiek rodzi-
nom zajmującym lokale w części 
mieszkalnej. Szukania kupca na 
szczęście nie będzie, budynek 
zostanie przeznaczony na cele 
użyteczności publicznej, miesz-
kańcy odetchnęli z ulgą.

- Lokatorzy pozostają w budynku, 
w swoich mieszkaniach na tych 
samych zasadach. Żaden z lokato-
rów nie otrzymał wypowiedzenia. 
Pogram Senior WIGOPR dotyczy 
zaadaptowania i wyposażenia po-
mieszczeń na parterze – informuje 
Barbara Wełnicka z UG w Grabo-
wie. - W ramach dotacji do końca 
roku będą świadczone usługi re-
habilitacyjne dwa razy w tygodniu 
po 2 godziny. Na wyposażeniu sali 
ćwiczeń znajdą się urządzenia, które 
pozwolą seniorom na samodzielne 
ćwiczenia i treningi. Będą to m.in.: 
2 rowerki rehabilitacyjne, zestawy 
do nordic walking, piłki, materace, 
drabinki, ciężarki czy taśmy. 

nie każdy ma ochotę 
wdychać dym papiero-

sowy, gdy idzie załatwiać sprawy 
w biurze spółdzielni mieszka-
niowej. o takiej sytuacji, która 
niestety się powtarza, poinfor-
mowała nas czytelniczka. 

Niektórzy może nie zwracają 
na to uwagi, ale wielu osobom na 
pewno przeszkadza popalanie w 
budynku „Łęczycanki”.

- Będąc w SM „Łęczycanka” 
zauważam już któryś raz z kolei, 
że nie przestrzega się tam zakazu 
palenia papierosów. Na ścianach 
w spółdzielni wiszą dziesiątki pla-
katów o zakazie palenia. A tu, jak 
na ironię, będąc wczoraj w kasie, 
dwie panie pracownice spółdzielni 
ostro popalały w pokoju – czytamy 
w nadesłanym mejlu. - Wcześniej 
także widziałam palące osoby i to 
z Rady Nadzorczej. Niech te osoby 
się zastanowią, że jest to niezgodne 
z przepisami. 

O problemie wskazanym przez 
naszą Czytelniczkę poinformowa-
liśmy zarząd „Łęczycanki”. 

- Z początkiem roku wydaliśmy 
zarządzenie, w którym zabrania 
się palenia papierosów w budyn-
ku spółdzielni. Za niestosowanie 
się do zakazu przewidziana jest 
kara zgodna z Kodeksem Pracy. 
Jeśli pojawił się taki sygnał od 
naszych spółdzielców, zwrócimy 
szczególną uwagę na to zagad-
nienie. Dodatkowo, przeprowa-

dzimy rozmowę dyscyplinującą z 
pracownikami SM „Łęczycanka” 
- komentuje Jarosław Pacholski, 
prezes spółdzielni. - Sprawdzimy 
konkretne przypadki wskazane 
przez mieszkańca naszych zaso-
bów. Nie możemy powiedzieć, 
że z całą pewnością nie doszło 
do naruszenia przepisu zakazu 
palenia w siedzibie spółdzielni, 
zarząd jednak z taką sytuacją się 
nie spotkał. 

O ile pracowników można zdy-
scyplinować do trzymania się 
zarządzenia, trudniejsza sprawa 
jest w przypadku członków Rady 
Nadzorczej. Jeżeli którykolwiek z 
nich miałby ochotę zapalić na kory-
tarzu, uwagi raczej nikt nie zwróci. 
Krzysztof Graczyk, przewodniczą-
cy RN jest jednak zdania, że wszy-
scy członkowie rady wychodzą na 
papierosa przed budynek. 

(ms)

ogólnoświatowy problem z 
uchodźcami nie omija również 
Łęczycy. Jeżeli do polski trafią 
imigranci, czy nasze miasto 
zaleje fala obcokrajowców? 
czy mieszkańcy mają się czego 
obawiać?

Do łęczyckiego magistratu 
wpłynęło pismo z Wydziału Poli-
tyki Społecznej Łódzkiego Urzędu 
Wojewódzkiego z pytaniem do-
tyczącym możliwości przyjęcia 
przez miasto uchodźców. Ocze-
kiwano określenia liczby imigran-
tów, których Łęczyca mogłaby 
przyjąć i udzielić im pomocy.

Odpowiedź miejskiego urzędu 
z pewnością ucieszy większość 
mieszkańców. Obawa przed ob-
cymi najczęściej dotyczy różnic 
kulturowych i religijnych, stra-
chu przed ewentualną agresją i 
przede wszystkim niechęcią do 
udzielania pomocy finansowej.  
- W chwili obecnej władze miasta 
nie widzą możliwości by przyjąć 

do niebez-
piecznego 
potrącenia 
83-letniego ro-
werzysty doszło w al. Jana 
pawła ii. Mężczyzna został prze-
transportowany do szpitala. 

Policjanci pracujący na miejscu 
wstępnie ustalili, że 62 – latek kie-
rujący samochodem osobowym 
marki peugeot wyjeżdżając z ulicy 
Kościelnej nie ustąpił pierwszeń-
stwa przejazdu rowerzyście. Na 
miejscu przeprowadzono oglę-
dziny i zabezpieczono ślady, które 
pozwolą precyzyjnie wyjaśnić 
okoliczności zdarzenia. Kierowca 
samochodu był trzeźwy. Postępo-
wanie prowadzone jest pod nadzo-

rem 
miejsco-

wej prokuratury.
To już kolejne zdarzenie z udzia-

łem rowerzysty. Tydzień temu 
pisaliśmy w Reporterze o śmier-
telnym potrąceniu 70-letniego 
cyklisty w Błoniu. Kierowcy sa-
mochodów powinni zdecydowa-
nie bardziej zwracać uwagę na 
rowerzystów uczestniczących w 
ruchu drogowym. Po zderzeniu 
z samochodem, cykliści mają 
niewielkie szanse, by nie ponieść 
żadnych obrażeń. 

(ms)

potrącenie w alejach

Kto w „Łęczycance” 
Łamie przepisy?

w Łęczycy nie będzie uchodźców?

uchodźców. Nie jest to sprzeciw 
niesieniu pomocy uchodźcom 
co do zasady. W chwili obecnej 
miasto nie jest gotowe by przyjąć 
obcokrajowców. Ten brak goto-
wości widoczny jest chociażby w 
świetle niezaspokojonych potrzeb 
mieszkańców naszego miasta w 
zakresie mieszkań komunalnych i 
niesatysfakcjonującej sytuacji na lo-

kalnym rynku pracy, który miałby 
problem by wchłonąć kolejne osoby 
– odpowiada magistrat. - Ponadto 
ewentualna decyzja o przyjęciu 
uchodźców potencjalnie rodzi tak 
wiele konsekwencji i obaw w społe-
czeństwie, że jej podjęcie powinno 
być poprzedzone konsultacjami z 
mieszkańcami miasta. 

(ms)

Dzienny dom pobytu dla seniorów 

Lokatorzy odetchnęli z ulgą 

W budynku działać będzie Dzienny Dom Pobytu Seniora

Dzienny Dom Pobytu Seniora 
w Grabowie swoją działalność 
rozpocznie 2 listopada. Dla osób 
starszych zostaną przygotowane 
pomieszczenia takie jak sala ćwi-
czeń, sala odpoczynku, bibliotecz-
ka, aneks kuchenny, sala spotkań, 
pokój pielęgniarki oraz pokój 
terapii indywidualnej. Seniorzy 
będą mogli skorzystać z pralki 

oraz pryszniców w specjalnie 
przygotowanych pomieszcze-
niach. Pielęgniarka swoje usługi 
będzie świadczyła każdego dnia 
przez 1 godzinę. W planach jest 
zatrudnienie psychoterapeuty. 
Oferta będzie przeznaczona dla 
osób nieaktywnych zawodowo w 
wieku 60 plus. 

(ms)

Uczniowie Sp nr 
3 w Łęczycy prze-

pytali dorosłych ze znajomo-
ści tabliczki mnożenia.

- Z okazji światowego dnia 
tabliczki mnożenia w naszej 
szkole już po raz trzeci robi-
my dorosłym testy z mnoże-
nia. Nasza dzisiejsza akcja to 
pomysł matematyczki, pani 
Agnieszki Olczyk – mówią 
uczennice Asia Przybysz i 
Zuzia Kowalska – Najlepiej tabliczkę mnożenia znają nasi nauczyciele, 
poszło im bardzo dobrze. Nasi koledzy i koleżanki wypadli trochę gorzej. 

Dzieci przez pierwsze 15 minut zabawy z matematyką sprawdzili wiedzę 
blisko 50 osób. 

(ms)

Zakończyły się badania 
archeologiczne na ulicy 

Poznańskiej, które prowadzone były 
w związku z odnalezieniem fragmentu 
starego bruku ulicznego, podczas prac 
budowlanych związanych z przebudo-
wą ulicy. W trakcie przeprowadzonych 
badań archeologicznych nie znaleziono 
innych elementów architektonicznych, 
ani przedmiotów mogących mieć 
wartość historyczną czy zabytkową. W 
chwili obecnej wykonawca inwestycji 
oczekuje na decyzję konserwatora 
zabytków zezwalającą na kontynuację 
prac budowlanych. 

(ms)

Uczniowie sprawdzili dorosłych
Łęczyca

Łęczyca

na poznańskiej 
bez niespodzianek 
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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 Na terenie żwirow-
ni w miejscowości 

Skrzynki znaleziono w wodzie ciało 
około 60 letniego mężczyzny. Ma-
kabrycznego odkrycia dokonano w 
piątek rano. 
Topielec był pracownikiem ochrony. W 
nocy pilnował terenu żwirowni i sprzę-
tów firmy ze Skierniewic, która w Skrzyn-
kach prowadziła swoją działalność. 
- Tragedia, która wydarzyła się w na-
szej gminie jest wstrząsająca. Z tego 
co wiem, mężczyzna był widziany 
wieczorem poprzedniego dnia, gdy 
przyszedł do pracy. Na ten moment 
jeszcze nie wiemy, co się tak na-
prawdę wydarzyło. Możliwe, że ten 
pan poszedł nad wodę, żeby łowić 
ryby. Miał wędkę, być może w chwili 
nieuwagi obsunął się do wody, może 
zasłabł – mówi zbigniew wojtera, 
wójt gminy Daszyna. - Ochroniarz 
nie był mieszkańcem naszej gminy, 
pochodził z powiatu kutnowskiego. 
Na czas pracy służb w żwirowni 
prace były wstrzymane. Policja pod 
nadzorem prokuratury wyjaśnia 
okoliczności tragedii w Skrzynkach. 

(ms)

Utopił się 
w żwirownichciał być kierownikiem, został doradcą

Łęczyca w urzędzie miejskim 
powstało nowe sta-

nowisko pełnomocnika burmi-
strza ds. komunikacji społecznej 
i promocji. Jakub pietkiewicz 
powołany do tej funkcji nie po-
chodzi z Łęczycy, posadę objął bez 
konkursu a jego wynagrodzenie 
to spora niewiadoma. 

To nie jedyna zmiana personal-
na w łęczyckim magistracie. Od 
1 października pracę rozpocznie 
Sebastian Zaborowski, nowy 
kierownik wydziału promocji, 
oświaty, kultury i sportu. W tym 

przypadku zatrudnienie nie rodzi 
tak wielu pytań. Podstawowe, w 
przypadku doradcy burmistrza, 
brzmi – dlaczego na urzędnicze 
stanowisko nie ogłoszono konkur-
su? Otóż stanowisko doradcy, jak 
się okazuje, nie jest typową, urzęd-
niczą posadą, choć pensja przecież 
płacona będzie z budżetu miasta.

- Na takie stanowisko nie jest 
potrzebny konkurs. Pan Pietkiewicz 
złożył swoje dokumenty aplika-
cyjne w konkursie na stanowisko 
kierownika wydziału promocji, 
oświaty, kultury i sportu. Zdobył 

tyle samo punktów, ile pan Zabo-
rowski. Doszedłem do wniosku, że 
doświadczenie i umiejętności pana 
Pietkiewicza mogą być bardzo cenne 
w zakresie komunikacji społecznej i 
zaproponowałem mu takie stanowi-
sko – wyjaśnia burmistrz Krzysztof 
Lipiński. - Jeżeli chodzi o wynagro-
dzenie pana Pietkiewicza, to musiał-
bym skonsultować z prawnikiem, 
czy jest to informacja jawna. Nie 
chciałbym złamać prawa mówiąc o 
tym publicznie. Jeżeli prawnik uzna, 
że można taką informację podać do 
publicznej wiadomości, to ją podam.

Pojawiające się wątpliwości doty-
czą również zasadności tworzenia 
kolejnego stanowiska w magistracie, 
jeśli za kilka dni pracę rozpocznie 
nowy kierownik wydziału pro-
mocji, oświaty i sportu. Czy jedno 
stanowisko by nie wystarczyło? W 
końcu i jedno i drugie jest całkiem 
kosztowe. Burmistrz tłumaczy, że 
nowy kierownik i doradca będą 
mieli dwie różne role i inne zadania 
do realizacji. Szkoda, że nowi pra-
cownicy nie mieszkają w Łęczycy, 
bezrobocie, również w przypadku 
osób z wyższym wykształceniem 
wciąż jest wysokie a nowych miejsc 
pracy (poza urzędowymi) póki co 
nie widać.

- Pan Pietkiewicz mieszka w 
Konstantynowie Łódzkim, pan 
Zaborowski pochodzi z Łęczycy, ale 
mieszka w Łodzi, jeśli dobrze pamię-

tam. Do konkursu na kierownicze 
stanowisko zgłosili się również łę-
czycanie, ale nie spełniali wymagań. 

Mam nadzieję, że po ponownym 
ogłoszeniu konkursu na dyrektora 
Zieleni Miejskiej, więcej osób z 
naszego miasta złoży swoje doku-
menty. Wbrew temu, co niektórzy 
pewnie myślą, konkurs nie jest 
ustawiony – mówi K. Lipiński. 

Pierwszy konkurs na szefa ZM nie 
został rozstrzygnięty. Dokumenty 
ponownie można składać do 5 paź-
dziernika.

(ms)

Burmistrz Krzysztof Lipiński 
postanowił zatrudnić doradcę

Na zdjęciu Jakub Pietkiewicz
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Dzięki Wam i w Waszych sprawach pełniłem swoje obowiązki senatorskie. W przeciwieństwie do niektórych parlamentarzystów, traktowałem 

swoją pracę przede wszystkim jako służbę rodakom, czego dowodem jest moja aktywność na forum Senatu RP, m.in. wskaźnik mojego udziału 

w głosowaniach:  – czyli  wszystkich głosowań podczas posiedzeń Senatu. Głosowałem w sprawach ważnych dla Polski i za 
4223 95,2% 80 

każdym razem broniłem interesu mojego narodu i rodaków. Miałem wystąpień na posiedzeniach plenarnych. 101 

Dzięki Wam i dla Was w Senacie RP

Bronię Waszego interesu w Senacie RP
Obowiązki Senatora RP to nie tylko głosowania. W Waszych sprawach wystosowałem łącznie 

251 oświadczeń senatorskich, m.in.:

 - Do Prokuratury Generalnej - 
Wiele wątpliwości dotyczy funkcjo-
nowania wymiaru sprawiedliwości. 
Proszono mnie wielokrotnie o nadzór 
i kontrolę Prokuratora Generalnego 
nad nieprawidłowościami dotyczą-
cymi działań instytucji państwowych, 
samorządowych, jak i indywidual-
nych obywateli. 

 - Do Ministerstwa Rolnictwa - 
Jako rolnik ze szczególnym zaintere-
sowaniem obserwowałem działania 
Ministra. Walczyłem w sprawach 
polskich rolników o jak najlepszą po-
zycję i wsparcie dla rolnictwa w no-
wym budżecie UE 2014 – 2020. In-
terweniowałem w tematach zwią-

zanych z funkcjonowaniem i działa-
niem instytucji rolniczych, a także 
przy problemach indywidualnych rol-
ników. Nie umknęły mojej uwadze 
również nieprawidłowości związane 
z obrotem ziemią.

 - Do Prezesa Rady Ministrów - 
Interweniowałem w sprawach naj-
ważniejszych w funkcjonowaniu kra-
ju i obywateli oraz sprawach, które 
nie uzyskały pozytywnego rozstrzyg-
nięcia we wcześniejszych ważnych 
organach administracji państwowej.

 - Do Ministerstwa Sprawie-

dliwości – Jako organu odpowie-
dzialnego za funkcjonowanie wy-
miaru sprawiedliwości i wielu spraw 

dotyczących funkcjonowania sądów. 
Interweniowałem w sprawach oby-
wateli, którzy bezpośrednio doświad-
czyli niesprawiedliwości i paradoksów 
polskiego prawa. 

 - Do Rzecznika Praw Obywa-

telskich – Krzywda ludzka nie jest 
mi obca, dlatego też broniłem oby-
wateli dotkniętych zaniedbaniami in-
stytucji państwowych, wielokrotnie 
walcząc w ich interesie.

 - Do Rzecznika Praw Dziecka - 
Interweniowałem w sprawach pro-
blemów dotyczących naszych naj-

młodszych obywateli, gdzie w wielu 
przypadkach świat dorosłych za-
wiódł.   

Moja aktywność w liczbach

 Z mojej inicjatywy oraz dzięki do-
brej współpracy ze szkołami i różny-
mi ośrodkami udało mi się w ciągu tej 

kadencji zorganizować 43 wyjazdy 
do Warszawy, w których udział wzię-

ło . Ich celem było poka-2050 osób
zanie i przybliżenie funkcjonowania 
parlamentu i pracy parlamentarzys-
tów oraz umożliwienie zwiedzenia 
ważnych historycznie i kulturowo 
miejsc Stolicy.
 Udało mi się także, przy współ-

pracy z rolniczymi związkami zorga-
nizować kolonie letnie i zimowiska 
dla dzieci rolników z mojego okręgu 
wyborczego, których łącznie odbyło 

się , a udział wzięło 12 turnusów

358 dzieci.
 Zorganizowałem wyjazdy na Tar-
gi Rolnicze, gdzie chętni mogli zoba-
czyć wystawy najnowszego sprzętu 
rolniczego i zapoznać się z doradzt-
wem rolniczym, którego porady są 
pomocne i zawsze cenne. Łącznie od-

było się  11 takich wyjazdów,

w których udział wzięło 484 uczest-

ników. 
 Kultura jest niezwykle ważna 
w naszym życiu, dlatego też chętnie 
organizowałem wyjazdy do teatrów. 
Każdy wyjazd jest mile wspominany 
przez uczestników, którzy wyrażają 
chęci i gotowość do kontynuacji za-
początkowanego cyklu. Łącznie, 

w 18 wyjazdach, 742 wzięły udział 

osoby.
 Patriotyzm i poczucie dumy z na-
rodowości polskiej jest cenne. Wraz 
ze swoimi przedstawicielami wzią-

łem udział w aż  ważnych i zna-477
czących wydarzeniach, jakie miały 
miejsce na terenie mojego okręgu, 
dzięki czemu mogłem wzmocnić po-
czucie lokalnego patriotyzmu z mo-
imi wyborcami.

Oprócz obowiązków wynikających z pracy parlamentarnej i pełnienia 

mandatu Senatora RP, cel, jaki przed sobą postawiłem, przez ostatnie 

4 lata, było zaangażowanie się w działalność dla lokalnej społeczności 

oraz jej aktywizację. Kreowanie postaw obywatelskich, przypominanie 

o naszej historii i tożsamości, a także wspieranie rozwoju tradycji 

i kultury to moje główne zadania. 

 Zaprezentowane w licz-
bach efekty mojej pracy, 
oświadczenia czy też inter-
wencje są jedynie cząstką do-
tychczasowej działalności. Jest 
jedna rzecz, której nie sposób 
zliczyć, są to codzienne rozmo-
wy z Wami, gdzie wspólnie de-
batujemy o lepszej przyszłości 
Polski. Nie sposób podsumo-
wać ciepłych słów poparcia, 
bezinteresowności i cennego 
życiowego doświadczenia, któ-
rym dzielicie się ze mną. To 
właśnie Wy motywujecie mnie 
do wykonywania mojej pracy 
z pełnym zaangażowaniem i po-
święceniem, abyśmy już nie-
długo mogli żyć nie przeszło-
ścią, lecz przyszłością. Przy-
szłością, która ma na imię Pol-
ska.
 Za to z całego serca dzię-
kuję i zachęcam do dalszej 
współpracy

Przemysław 

BŁASZCZYK

Działalność dla młodych
 - „Żołnierze Wyklęci Obudźcie 
Polskę” oraz „Żołnierze Wyklęci Nie-
złomni Bohaterowie” – konkurs kie-
rowany do uczniów szkół ponadgim-
nazjalnych; w I edycji (2014 r.) wzięło 

udział  i ponad 11 placówek 160 ucz-
niów, w II edycji (2015 r.) wzięło 

udział 16 placówek i 169 uczniów
 - „Wiedzy o Powstaniu Stycznio-
wym” (2013 r.) z okazji 150-lecia Wy-
buchu Powstania Styczniowego, dla 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych, 

w którym wzięło udział 14 placówek 

i 137 uczniów
 - „Wiedzy o Parlamencie” (2012-
13 r.) dla uczniów gimnazjów, w któ-

rym udział wzięło 10 placówek i 150 

uczniów
 - „List do Ojca” (2013 r.), ogólno-
polski konkurs pod patronatem Se-
natu RP i Senackiej Komisji Rodziny 
Polityki Społecznej, dla uczniów szkół 
podstawowych, w którym udział 

wzięło 6 placówek i 53 uczniów
 - „Jakie są moje korzenie” (2013 
r.), ogólnopolski konkurs pod patro-
natem Senatu RP i Senackiego Zes-
połu ds. Dzieci, skierowany do ucz-
niów szkół podstawowych, w którym 

udział wzięło 20 placówek i 137 
uczniów 
 - „Moja Polska w 2050 roku” 
(2014 r.)- ogólnopolski konkurs pod 
patronatem Senatu RP i Senackiego 
Zespołu ds. Dzieci, skierowany do 

uczniów gimnazjów, szkół podsta-
wowych oraz przedszkolaków, w któ-

rym udział wzięło 58 placówek i 640 
uczniów
 - „Szkoła Marzeń” (2015 r.), ogól-
nopolski konkurs pod patronatem Se-
natu RP i Senackiego Zespołu ds. 
Dzieci, skierowany do gimnazjów, 
szkół podstawowych oraz przedszko-

laków, w którym udział wzięły 42 

placówki i 611 uczniów
 Wspierałem także wiele konkur-
sów o zasięgu lokalnym, szkolnym, 
które były organizowane w moim 
okręgu wyborczym. Na zaproszenie 
dyrektorów szkół oraz nauczycieli 

przeprowadziłem również 37 lekcji 

WOS-u w 18 placówkach w moim 
okręgu.
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Łęczyca

ŁęczycaŁęczyca

Łęczyca

- W DOMU KLIENTA
- DOGODNY SYSTEM SP£AT
- BRAK UKRYTYCH OP£AT

reklama

trwa remont kamienicy 
przy ul. Kaliskiej. Fron-

towa elewacja przejdzie termomo-
dernizację i zyska łososiowy kolor. 
prace rozpoczęły się tydzień temu, 
potrwają jeszcze około dwóch 
tygodni. 

- Idzie całkiem sprawnie, ale to kiedy 
skończymy, tak naprawdę w dużej mie-
rze zależy od pogody. Jak skończymy, 
kamienica na pewno będzie wyglądała 
dużo lepiej. Ma prywatnego właściciela, 
który zdecydował się na odnowienie 
frontowej ściany – mówią pracownicy.

Na piętrach kamienicy znajdują się 
mieszkania, parter zajmują lokale usłu-
gowo-handlowe. 

(ms)

niesłone ziemniaki, 
kompot bez cukru 

czy gotowana ryba bez przy-
praw to tylko niektóre przykłady 
posiłków, które od września są 
serwowane dzieciom w przed-
szkolach i szkołach. najmłodsi 
grymaszą, rodzice narzekają, a 
szkolne kucharki załamują ręce. 
Ministerstwo zdrowia chce od-
chudzać polskie społeczeństwo 
zaczynając od maluchów. wy-
gląda na to, że skutecznie, bo 
dzieci obiadów pozbawionych 
smaku w ogóle nie chcą jeść. 

Od nowego roku szkolnego 
z kuchni zniknęły m.in. sól i 
cukier. Smażone potrawy mogą 
być serwowane maksymalnie 
raz w tygodniu, na minimum 
jeden obiad w tygodniu musi 
być podana ryba, zamiast trady-
cyjnego kompotu do picia dzieci 

otrzymują soki bez cukru i bez 
konserwantów w dodatku w 
ilości nie większej niż 200 ml. 
Niedoprawione obiady dzieciom 
nie smakują. 

- Nie wprowadziliśmy nowych 
przepisów od razu. Staraliśmy się 
stopniować dzieciom ilość soli i cu-
kru, najpierw zmniejszyliśmy je o 
połowę, po czym znów minima-
lizowaliśmy ich ilości. Mimo to 
dzieci narzekały, że potrawy 
są niesłone czy niesłodkie. 
Nie dziwię się, kto chciałby 
jeść nieosolone ziemniaki. 
W naszej szkole z obiadów 
korzysta 284 dzieci. Już po-
jawiają się głosy od rodzi-
ców, że jeśli ich pociechy 
nie będą zjadać obiadów, 
to po prostu z nich zre-
zygnują. Nie widzą sensu 
płacenia za posiłek, który 

dziecko zostawi – wyjaśnia Anna 
Czekalska, zajmująca się m.in. 
układaniem jadłospisu w SP nr 3 
w Łęczycy. - Jak najbardziej popie-
r a m zdrowe 

żywienie dzieci, ale na pewno 
nie zgadzam się z nową ustawą. 
Pewne składniki można ogra-
niczyć, ale ich wyeliminowanie 
jest niemożliwe przy zachowaniu 
smaku potrawy. Ustawa pozba-
wiła nas możliwości podawania 
zróżnicowanych i urozmaiconych 
posiłków. Dzieci najbardziej lubią 
kotlety schabowe i mielone, a jeśli 

tylko raz w tygodniu mogę 
podać smażoną potrawę i 
jest nią zazwyczaj ryba, bo 
nikt nie zje ryby gotowanej, 
to kotletów już usmażyć nie 

możemy. Zabronione jest też 
np. używanie kukurydzy 

konserwowej, bo zawiera 
cukier, a do surówek bardzo 

pasowała. 
W rozmowach z rodzicami 

uczniów, potwierdzają się 
głosy niezadowolenia. Naj-
częściej pojawia się argument 
finansowy. Po co płacić za 

obiad, którego dziecko nie zje, 
bo mu nie smakuje. Do jedzenia 
przecież zmuszać nikt nie bę-
dzie. Obiad w łęczyckiej „trójce” 
kosztuje obecnie 4,20 zł. Nie jest 
wykluczone, że cena może być 
wyższa.

- Produkty wyeliminowa-
ne można zastępować innymi, 
zdrowszymi i oczywiście droż-
szymi. Zamiast zwykłej soli 

dopuszcza się stosowanie w 
niewielkich ilościach soli mor-
skiej. W miejsce cukru na półkę 
można postawić miód. Kupne 
soki również są droższe – pod-
kreśla A. Czekalska. - Póki co 
nie podnosimy ceny obiadu, 
zobaczymy jak będzie później. 
Na razie mamy jeszcze zapasy 
i drobne nadwyżki finansowe, 
ale obawiam się, że podwyżka 
może nastąpić, wówczas część z 
rodziców będzie miała kolejny 
argument, żeby zamiast obiadu 
po prostu dać dziecku do szkoły 
kanapkę.

Szkoda, że ministerialna usta-
wa nie wzięła pod uwagę smaku 
nieprzyprawionych, mdłych po-
siłków. O ile część dzieci zamiast 
obiadu w szkole, może zjeść go 
w domu, o tyle dla uczniów z 
najuboższych rodzin obiad w 
szkole często jest jedynym ciepłym 
posiłkiem. 

(ms)

po wymianie słupa 
energetycznego na 

skrzyżowaniu drogi krajowej 
91 i drogi wojewódzkiej 
703 (w stronę Kwiat-
kówka) pozostawiono 
niemałe utrudnienie 
dla przechodniów. nie 
dość, że chodnik na 
zakręcie i tak szero-
ki nie był, usypany 
piach uniemożliwia 
swobodne przejście 
np. z dziecięcym wóz-
kiem. 

- Słup przewrócił się 
po lipcowej nawałnicy, w 
sierpniu zakład energetyczny 
go wymieniał. Proszę zwrócić 

pod koniec tygodnia 
ruszy sezon grzewczy. 

zapowiadane na początek miesią-
ca ochłodzenie nie powinno więc 
nam mocno przeszkadzać, przy-
najmniej nie w naszych miesz-
kaniach. 

- 1 października będzie rozruch 
technologiczny. Do sezonu grzew-
czego jesteśmy przygotowani. Póki 
co temperatura powietrza jest dość 
wysoka, ale zapowiadane jest już 

znaczne ochłodzenie – mówi Jan 
Budziński, prezes PEC. - Do tej 
pory nie docierały do nas żadne sy-
gnały od mieszkańców miasta czy 
instytucji o potrzebie wcześniejsze-
go rozpoczęcia sezonu grzewczego, 
zaczynamy więc planowo. Myślę, że 
do 7 października powinniśmy już 
mieć pełną informację od dostaw-
cy gazu jaka będzie obowiązująca 
taryfa na cały przyszły rok. 

(ms)

ustawa najbardziej uderza w dzieci

Anna Czekalska nie zgadza się z całkowitym 
wyeliminowaniem niektórych składników z diety

Dzieci z apetytem obiadów nie jedzą

W szkolnej kuchni nie 

powtórzy się już wiele potraw

oD paźDziernika cieplej 
w mieszkaniach

elewacja do odnowienia

słup wymienili, bałagan został

Pod słupem zostawiono 
stare płyty chodnikowe

uwagę, ile piachu tutaj zostawili. 
Usypano jakiś wał, nie wiem po co. 
W dodatku przed nowym słupem 
leżą porzucone płyty chodnikowe 
– usłyszeliśmy od właściciela po-
bliskiego sklepu. - Tak to już u nas 
jest, coś się robi, ale nic przy tym nie 
myśli. Zakręt jest teraz węższy przez 
ten piach, barierki też wydają się być 
bliżej kamienicy.

„Wieża” ustawiona ze zdemon-
towanych płyt chodnikowych jest 
całkiem wysoka, oby nikomu nie 
przewróciła się na nogi. 

(ms)

Powierzchnia chodnika została mocno zwężona
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poddębice 

poddębice 

materiał promocyjny

władze gminy złożyły wniosek 
o dofinansowanie ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego zakupu sprzętu i 
oprogramowania komputerowe-
go. dzięki temu mieszkańcy będą 
mieli łatwiejszy kontakt z urzędem i 
instytucjami gminnymi. Skorzystają 
również szkoły i placówki kultu-
ralne. pieniądze na projekt są już 
przyznane, wybrana w przetargu 
została firma z poznania. 

Już niedługo do gminy trafią kom-
putery stacjonarne, drukarki, tablety, 
tablice interaktywne, zestawy do 
wideokonferencji.

Przedsięwzięcie jest unikalne i  
kompleksowo rozwiązuje szereg 
problemów. Podnosi poziom pracy 
urzędu i szkół. Po przeszkoleniu 
pedagodzy wraz z uczniami otrzy-
mają laptopy wraz z oprogramo-
waniem. Możliwa będzie praca 
zdalna z uczniami. Lekcje będą 
atrakcyjniejsze. Szkoły będą mogły 
realizować swoje zadania w opar-
ciu o bardzo dobrą komunikację z 
rodzicami. 

Najważniejsze aspekty związane z 
projektem e-usługi:

- szkoły otrzymają zestawy do wide-
okonferencji, dzięki czemu uczniowie 
będą mogli uczyć się języków podczas 
wideokonferencji z rówieśnikami z 
miast partnerskich (takie rozwiązanie 
aprobował podczas ostatniej wizyty 
np. burmistrz fińskiego Sonkajarvi). 
Dzieci będą mogły kontaktować się z 

przyjaciółmi z Węgier, których poznali 
podczas corocznych wymian zagra-
nicznych z Morahalom

- elektroniczny obieg dokumentów 
w urzędzie ułatwi pracę magistratu

- dzięki e-usługom jeszcze więcej 
niż obecnie spraw petenci załatwią 
bez wychodzenia z domu

- instytucje kulturalne (MGOK, 
biblioteka) będą dysponowały nowo-
czesnym sprzętem audiowizualnym, 
co z pewnością przełoży się na efekty 
pracy z dziećmi

każde dziecko będzie dysponowało 
komputerem przenośnym i tabletem

wiedza będzie przekazywana za 
pomocą prezentacji wideo i w innej 

ciekawej dla uczniów nowoczesnej 
formie

Z projektu skorzystają:
Urząd Miasta w Uniejowie 
Szkoła Podstawowa w Wilamowie
Szkoła Podstawowa w Wieleninie
Publiczna Szkoła Podstawowa w Spy-
cimierzu
Zespół Szkół w Uniejowie
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w 
Uniejowie
Miejskie Przedszkole w Uniejowie
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w 
Uniejowie
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Uniejowie

w trosce o bezpieczeństwo 
mieszkańców dofinansowany 
został zakup dwóch radiowozów. 
nowe ople posłużą do realizacji 
zadań komisariatu w Uniejowie 
na terenie gminy oraz gminy 
wartkowice, która też pokryła 
cześć kosztów zakupu.

Na terenie komisariatu policji 
w Uniejowie przekazano funk-
cjonariuszom kluczyki do dwóch 
nowych radiowozów marki opel 
corsa. W obecności komendanta 
powiatowego policji w Poddębi-
cach insp. Marka Krzemińskie-
go, I zastępcy mł. insp. Krzysz-
tofa Kotkowskiego, komendanta 

komisariatu w Uniejowie kom. 
Adama Czerwińskiego oraz po-
licjantów pracujących na co dzień 
w tym komisariacie, ks. prałat 
Andrzej Ziemieśkiewicz poświęcił 
auta. Kluczyki wraz z życzeniami 
„szerokiej drogi” i skuteczności w 
działaniach przekazali przedstawi-
ciele władz samorządowych: wójt 
gminy Wartkowice Piotr Kuropa-
twa, przewodniczący rady gminy 
w Wartkowicach Bogdan Łuczak, 
zastępca burmistrza Uniejowa 
Piotr Majer oraz przewodniczący 
rady miejskiej w Uniejowie Janusz 
Kosmalski.

nowe raDiowozy 
Dla policji E-usługi w gminie uniejów 

lokatorzy bloków 
na osiedlu „północ” 

zgłosili redakcji problem związany 
z bezdomnymi, którzy upodobali 
sobie pobliski opuszczony teren 
wraz z pustostanami – pomiędzy ul. 
Łęczycką a cichą. 
- Kiedyś był gospodarz tego terenu. Ale 
odkąd plac nie ma właściciela, to dzieją 
się tu różne dziwne rzeczy. Przychodzą 
amatorzy procentów z całego miasta. 
Poustawiali sobie krzesełka między 
drzewami i piją w najlepsze. Jak po-
goda jest gorsza, to całe towarzystwo 
przenosi się do pustostanów. Urządzają 
pijackie libacje, rozpalają ogniska. Od 
tego spłonęła stodoła. Naprawdę jest 
niebezpiecznie – mówi Renata W. (na-
zwisko do wiadomości redakcji). 
Elżbieta tomczak, rzecznik policji w 
Poddębicach, potwierdza zgłoszenia.
- Policja ma również informacje, że 
rozpalane są tam ogniska i pity alko-
hol. Z tego co wiem, funkcjonariusze 
często patrolują ten teren. Ostatnio nie 
było tam jednak bezdomnych – mówi 
rzeczniczka. 

(stop)

dlaczego zakaz 
wjazdu na teren 

szkoły podstawowej obowiązuje 
jedynie dla zmotoryzowanych ro-
dziców? - pyta nasza czytelniczka. 
pedagodzy bez żadnych proble-
mów mogą wjeżdżać autami na 
przyszkolny parking. 

Do „jedynki” uczęszcza ponad 
700 uczniów. Problem związany z 
zakazem wjazdu na szkolny teren 
jest omawiany przez znaczną grupę 
rodziców, którzy codziennie muszą 
zostawiać samochody przed bramą. 

Co dziwne, nikomu nie przeszka-
dza parkowanie samochodów 
na trawniku, wzdłuż szkolnego 
ogrodzenia. 

- Pomijając kwestie związaną z 
niszczeniem zieleni, to nie potrafię 
zrozumieć tego, czemu rodzice nie 
mogą wjechać autem na szkolny 
teren po dziecko – mówi Zdzisław 
Wojsa. - Tym bardziej, że terenów 
przy podstawówce jest sporo. Par-
king dla nauczycieli jest też duży. 
Pomieściłyby się wszystkie auta. 

Podobnych opinii jest sporo. W 

na osiedlu boją 
się bezdomnych zakaz wjazdu dla rodziców. 

nauczyciele mogą...

Rodzice muszą parkować auta 

na trawniku, wzdłuż ogrodzenia 

podstawówki 

dniu w którym odwiedziliśmy 
podstawówkę, pomimo zakazu, 
niektórzy rodzice wjeżdżali na 
szkolny teren.

- Uważam ten zakaz za jakiś 
absurd. Przy szkole miejsca jest 
naprawdę dużo. Jak przyjdą desz-
czowe jesienne dni, to rodzice po-
winni mieć możliwość podjazdu jak 
najbliżej szkoły – mówi pani Zofia. 

Elżbieta Gontarz, dyr. SP nr 1, 
przyznaje, że wie o negatywnych 
komentarzach niektórych rodziców 
dot. zakazu. 

- Wbrew ogólne-
mu i mylnemu 
w r a ż e n i u 
wcale nie 
jest tak, 
że mamy 
p r z y 
szkole tyle 
miejsca. Jest 

duży plac, ale przeznaczony dla 
szkolnych autobusów. Parking 
dla nauczycieli nie jest duży. Nie 
pomieściłby samochodów rodzi-
ców naszych uczniów - twierdzi 
dyrektor „jedynki”. - Były kiedyś 
plany związane z budową drugiego 
parkingu, ale na razie ta inwestycja 
została odłożona. Zdaję sobie spra-
wę, że zakaz wjazdu budzi pewne 
kontrowersje. Jednak, póki co, nic w 
tej sprawie nie da się zrobić. 

tekst i fot. (stop)

Zakaz wjazdu nie dotyczy samochodów nauczycieli i szkolnych 
autobusów 

Parking dla nauczycieli, 

gdy odwiedziliśmy szkołę, 

był prawie pusty 
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materiał promocyjny

pracownicy sklepu 
ogólnospożywczego 

na parterze jednej z kamienic w 
centrum Uniejowa przeznaczonej 
na sprzedaż z niepokojem patrzą 
na plany właściciela nierucho-
mości. 

- Nie wiemy, czy będziemy mieli 
pracę, jeśli kamienica zostanie 
sprzedana – usłyszeliśmy w sklepie. 

To samo mówi właściciel punktu 
prasowego z lotto, który również 
znajduje się na parterze budynku. 

Zadzwoniliśmy do właściciela 
kamienicy. Poinformowaliśmy o 
nastrojach w sklepie oraz zapytali-
śmy, czy w kamienicy na sprzedaż 
mieszkają lokatorzy. 

- W kamienicy mieszka jedynie 
mój syn. Jeśli chodzi o sklep, to 
chciałbym żeby dalej działał w 

budynku. Nawet jak znajdzie się 
kupiec, to planuję dzierżawić po-
mieszczenia sklepowe – informuje 
Marek Komajda. 

Dowiedzieliśmy się, że jest już 
dwóch kupców poważnie zainte-
resowanych kamienicą. Właściciel 
nieruchomości nie chciał zdradzać 
ceny. 

(stop)

Michał Kuraś wspo-
mina niedawną wi-

zytę w budynku starostwa powia-
towego i rozmowę z Ryszardem 
Rytterem, która – zdaniem na-
szego czytelnika – nie należała 
do przyjemnych. - Starosta walił 
pięścią w stół i nie był kulturalny. 
obraził mnie i oczekuję przepro-
sin – słyszymy od pana Michała. 
Starosta zupełnie inaczej opisuje 
zdarzenie. Jedno jest pewne: na 
linii władza – mieszkaniec doszło 
do ostrego konfliktu. 

- Poszedłem do starosty, aby po-
rozmawiać o skupie złomu działają-
cym tuż przy moim domu. Złomo-
wisko jest bardzo uciążliwe. Od lat 
toczę batalię o to, aby ta działalność 
została przeniesiona w inne miejsce. 
Nie spodziewałem się, że starosta 
tak nerwowo zareaguje na kolejne 
spotkanie ze mną. Nie chciał mnie 
dopuścić do słowa a w pewnym 
momencie zaczął uderzać pięścią w 
stół. Kazał mi natychmiast opuścić 
budynek starostwa – relacjonuje 
spotkanie M. Kuraś. 

Starosta Ryszard Rytter twierdzi, 
że nie obraził mieszkańca.

- Pan Kuraś bardzo często odwie-
dza starostwo, aby informować o 
skupie złomu. Przychodzi nie tylko 

do mnie, ale również do naczelnik 
ochrony środowiska. Cały problem 
jest w tym, że zachowuje się niesto-
sownie. Ubliża mnie i urzędnikom. 
Ostatnia wizyta mieszkańca była w 
podobnym stylu. Nie jest prawdą, 
że waliłem pięścią w stół i kazałem 
wynosić się z urzędu. Owszem, 
trochę się zdenerwowałem, gdy 
usłyszałem od pana Kurasia nie-
pochlebne słowa na swój temat. 
Wstałem – opierając się pięścią o blat 
stołu – i powiedziałem, że w takim 
tonie nie będziemy rozmawiać. 
Poprosiłem, aby wyszedł z mojego 
gabinetu – mówi R. Rytter. 

Michał Kuraś oczekuje, że w lo-
kalnych mediach starosta zamieści 
przeprosiny. Inaczej, sprawa trafi 
do sądu. Starosta – jak usłyszeliśmy 
– nie ma za co przepraszać miesz-
kańca. 

Ciekawe jest również to, że skup 
złomu nie będzie już dalej działać 
przy domu pana Michała. Tym 
samym nie ma już podstaw, aby 
mieszkaniec miał pretensje do wła-
dzy powiatowej. 

- Skup złomu nie otrzymał od nas 
pozwolenia na dalsze kontynuowa-
nie działalności w tym samym miej-
scu. Wiemy, że jest ona uciążliwa dla 
okolicznych mieszkańców. Dlatego 

Rozpoczęto realizację zadania 
pn. „Remont dróg powiato-
wych na terenie powiatu pod-
dębickiego”, które wykonuje 
przedsiębiorstwo Budownictwa 
drogowego S.a. Kalisz.
- W ramach zadania planujemy 
zastosowanie nowego zabiegu 
utrzymaniowego polegającego 
na wykonaniu dwóch warstw 
nakładki z mieszanki mineralno
-emulsyjnej na zimno na prawie 
29 km naszych dróg – informuje 
starosta poddębicki Ryszard 
Rytter. – Ponadto przebuduje-
my i wyremontujemy chodniki 
przy ul. Różanej i ul. Wiśniowej 
w Uniejowie, przy ul Północnej 
w Poddębicach oraz wymienimy 
krawężniki w Niewieszu.
- Realizacja zadania poprawi bez-
pieczeństwo na naszych drogach, 
a możemy je realizować dzięki 
dofinansowaniu jakie uzyskaliśmy 
w ramach Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych – 
Etap II – Bezpieczeństwo – Dostęp-
ność – Rozwój – dodaje Ryszard 
Rytter. 
Obecnie na prawie 29 km dróg 
trwają prace przygotowawcze 
takie jak:
- remonty cząstkowe, 
- wyrównanie nawierzchni warstwą 
wyrównawczą, 

- remonty przepustów pod drogą, 
- ścinka poboczy,
- usuwanie zakrzaczeń,
- wymiana krawężników w miej-
scowości Niewiesz.
W związku z realizacją zadania do 
połowy listopada, mieszkańcy i 
kierowcy mogą liczyć się z utrud-
nieniami na odcinkach dróg:  
Zelgoszcz – Światonia,
Niewiesz – do Drogi Krajowej 72 i 
od Lipnicy – do Drogi Wojewódz-
kiej 473,
Kuciny – Madaje Stare, 
Złotniki – Dalików, 

Poddębice (ul. Targowa) – Ciężków, 
Ciężków – Kałów, Kałów – granica 
powiatu,
Chodaki,
Rzeczyca, 
Felicjanów – Czekaj, 
granica Powiatu – Łążki.
Całkowity koszt zadania wy-
niesie ponad 3 mln 720 tys. zł z 
czego, 1 mln 670 tys. zł stanowi 
dofinansowanie z Narodowego 
Programu Przebudowy Dróg 
Lokalnych. Pozostałe 2 mln 50 
tys. zł zostanie sfinansowane z 
budżetu Powiatu.  

zawarto Umowę na remont 
prawie 29 km Dróg 

Kamienica na sprzeDaż

czy ludzie stracą pracę?starosta ma mnie przeprosić...

Michał Kuraś jest w ostrym 
konflikcie z Ryszardem 
Rytterem, starostą poddębickim 

Starosta Ryszard Rytter twierdzi, że to 
mieszkaniec zachowuje się niekulturalnie 

nie rozumiem, dlaczego pan Kuraś 
wciąż nas atakuje i tak przedstawia 
sprawę, że starostwo jest czemukol-
wiek winne – słyszymy od starosty. 

Informację o przeprowadzce 
skupu złomu potwierdza Jacek 
Wałęzka, współwłaściciel punktu. 

- Myślę, że przeniesiemy się na ul. 
Targową w ciągu najbliższego mie-
siąca. Nie będę komentował relacji 
z panem Kurasiem – usłyszeliśmy. 

tekst i fot. (stop) 

Skup złomu wkrótce przeniesie się na ul. Targową

po naszym artyKule 
ruszył remont przy targowej 

Uniejów

Uniejów

o problemach loka-
torów bloku zwią-

zanych z brakiem sprawnie 
działającej wentylacji pisaliśmy 
kilka tygodni temu. Burmistrz 
Józef Kaczmarek, gdy po-
wiadomiliśmy go o sprawie, 
obiecał interwencję. dotrzymał 
słowa. 

- Cieszymy się, że wreszcie w 
mieszkaniach będzie przewiew. 
Wcześniej było jak w saunie – 

mówią lokatorzy.  Przypomnij-
my, że blok był kilka lat temu 
modernizowany. Wówczas 
skrócone zostały kominy i 
przez to wentylacja nie dzia-
łała jak należy. Prace związane 
z poprawkami polegają na 
założeniu dodatkowych ko-
minków wentylacyjnych. Przy 
okazji wymienione zostaną też 
rynny. 

(stop)

nowoczesne oznakowanie 
od kilku dni trwa-
ją prace związane 

z montażem nowego oznako-
wania. wymieniane są tablice 
z nazwani ulic, drogowskazy, 
witacze i bannery reklamowe. 

Mieszkańcy chwalą sobie in-
westycję. Turystom, którzy po raz 
pierwszy odwiedzają Uniejów, 
rzucają się w oczy prawie 3-me-
trowej wysokości litery U. 

- Niebieska litera U nawiązuje 
oczywiście do nazwy miejsco-
wości – mówi Maciej Bartosiak 
z uniejowskiego magistratu. - Na 
podświetlanych witaczach jest 
informacja o uzdrowisku termal-
nym a także logotyp term. Na 
razie przy drogach wjazdowych 
do Uniejowa ustawione zostały 

2 witacze. Niedługo pojawią się 
2 następne – od strony Turku i 
Wartkowic. 

(stop) 
Witacz 

ustawiony 
został przy 
wjeździe do 
Uniejowa 
od strony 
Poddębic 
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Oryginalne potrawy 
i porady kulinarne

Rozwiązanie krzyżówki z numeru 155: Swój do swego lgnie.

UŚmiechnij się
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* Spotyka się dwóch znajomych: 
- Widzisz i wygrałem tę sprawę o 
przekroczenie prędkości. 
- Ale jak? 
- Mój adwokat udowodnił, że przy 
200 km/h nie widać znaku ogranicze-
nia do czterdziestu. 

* * * 
* Przychodzi baba do lekarza.  
- Panie doktorze, mojego męża ugryzła pszczoła.  
- Gdzie?  
- W tego... no wie pan...  
- Rozumiem. A czego pani ode mnie oczekuje?  
- Niech pan da mężowi coś, żeby ból minął, a opuchlizna 
została. 

* * *
* Hrabina do spotkanego na ulicy żebraka:  
- Biedny człowieku, masz tu pół funta. Mój Boże, to musi 
być straszne być bezdomnym nędzarzem! Ale chyba 
jeszcze gorzej być ślepcem!  
- Ma pani racje. Kiedy byłem ślepcem, ludzie zawsze 
rzucali mi fałszywe monety. 

* * *
* Pacjent pyta się lekarza:  
- Panie doktorze, czy wyleczy mnie pan z bezsenności?  
- Tak, ale najpierw trzeba ustalić i zlikwidować jej przy-
czynę.  
- Lepiej nie. Żona jest bardzo przywiązana do naszych 
dzieci. 

* * *
* - Mężczyzna w żółtych slipkach ma natychmiast opu-
ścić teren pływalni - wrzeszczy ratownik. 
- A dlaczego mam wyjść? 
- Bo pan sika. 
- Przecież wszyscy to robią... 
- Ale tylko Pan z trampoliny. 

* * *
* Jak się nazywają żona i teściowa, siedzące razem w 
samochodzie?  
- Jest to oczywiście zestaw głośnomówiący. 

Rozgrzewająca czosnkowa
Składniki:
• 6 szklanek wywaru z włoszczyzny i 
mięsa
• 10 ząbków czosnku
• 2 średnie cebule
• 2 łyżki sklarowanego masła
•        1/3 szklanki śmietany 18-proc.
ew. 2 łyżki startego sera tylżyckiego
po 1/2 łyżeczki tymianku i suszonych 
listków czosnku niedźwiedziego
• maggi
• pieprz i sól 
Etapy przygotowania: Cebulę obrać, 
posiekać. Czosnek przecisnąć przez 
praskę. W rondlu rozgrzać masło, do-
dać cebulę i krótko smażyć, mieszając. 
Potem dołożyć czosnek i, mieszając, 
jeszcze chwilę smażyć. Następnie wlać 
do rondla gorący wywar z mięsa i 
włoszczyzny (nie z kostki bulionowej!), 

wsypać tymianek, przykryć i gotować 
ok. 20 min. Śmietanę rozprowadzić 
kilkoma łyżkami gorącego wywaru z 
rondla i, mieszając, wlać do zupy. Posy-
pać zupę czosnkiem niedźwiedzim, do-
prawić pieprzem, maggi i solą (można 
przed rozlaniem na talerze zmiksować 
zupę z częścią jarzyn z wywaru). Gorącą 
zupę można oprószyć żółtym serem. 
Podawać z drobnymi grzankami z 
pełnoziarnistego pieczywa lub z grosz-
kiem ptysiowym. Zupa jest też smaczna 
z pokrojonymi w kostkę i ugotowanymi 
w niej ziemniakami. 

Gulasz wołowy
Składniki:
• 2 cebule
• 2 łyżki masła
• 1 łyżka słodkiej papryki

• 1 łyżka wędzonej papryki
• 800 g mięsa wołowego (np. z łopatki 
lub pręgi)
• 1 szklanka czerwonego wina wytraw-
nego
• 500 ml bulionu wołowego
• 1 łyżka koncentratu pomidorowego
• 3 liście laurowe
• 3 ziarna ziela angielskiego
• sól
• świeżo zmielony pieprz
• 1 łyżka majeranku
• 1 łyżeczka kminku
• 4 łyżki kwaśnej śmietany
Etapy przygotowania: Obrać cebule 
i posiekać w piórka. Rozpuścić masło 
w garnku i zeszklić cebule. Po chwili 
dodać słodką i wędzoną paprykę i du-
sić 5 minut na niewielkim ogniu. Umyć 
mięso i osuszyć papierowym ręczni-
kiem. Pokroić na małe kawałki 2x2 cm 
i dodać do cebuli. Smażyć często mie-
szając przez 10 minut a następnie zalać 
winem i gotować chwilę na wolnym 
ogniu aż alkohol odparuje. Następnie 
dodać bulion, doprowadzić do wrze-
nia, zmniejszyć ogień i dusić przez 20 
minut. Dodać koncentrat pomidorowy, 
liście laurowe, ziele angielskie, sól, 
pieprz, majeranek i kminek. Dokładnie 
wszystko wymieszać i pozostawić na 
ogniu jeszcze 30 minut. Gotowy gulasz 

podawać z dodatkiem łyżki śmietany, 
udekorowany świeżymi ziołami.

Sernik z malinami
Składniki:
• Spód:
• biszkopty - 200 g
• masło - 50 g
Ciasto:
• twaróg sernikowy - 300 g
• serek mascarpone - 300 g
• cukier trzcinowy - 200 g
• jajka - 3
• mąka pszenna - 100 g
• biała czekolada - 180 g
Dekoracje:
• wiórki z białej czekolady
• mrożone lub świeże maliny - 300 g 
Etapy przygotowania: Rozgrzewamy 
piekarnik do 180ºC. Spód tortownicy 
wykładamy papierem do pieczenia, a z 
zewnątrz owijamy folią aluminiową. W 
oddzielnych naczyniach przygotowuje-
my składniki. Roztapiamy masło i łączy-
my je ze zmiksowanymi biszkoptami. 
Masę biszkoptową palcami wykładamy 
na spodzie tortownicy. W misce łączy-
my twaróg, serek mascarpone i cukier 
(odkładamy dwie łyżki cukru). Dodajemy 
roztrzepane jajka, mąkę i miksujemy 
na gładką masę, ale niezbyt długo, by 
z mascarpone nie wytrąciło się masło. 

Czekoladę kroimy drobno i dodajemy 
do masy serowej. Wykładamy połowę 
masy na biszkoptowy spód. Następnie 
kładziemy na nią połowę malin ( jeśli 
używamy mrożonych owoców, nie roz-
mrażamy ich przed dodaniem do ciasta) 
i przykrywamy pozostałą masą serową. 
Wyrównujemy powierzchnię ciasta. Po-
zostałe maliny podgrzewamy w rondelku 
z pozostałym cukrem. Miksujemy je i 
przecieramy przez sito, aby pozbyć się 
pestek. Powstałym sosem malinowym 
ozdabiamy wierzch sernika. Pieczemy 
około godziny. W razie potrzeby, gdy-
by wierzch rumienił się zbyt szybko, 
przykrywamy ciasto folią aluminiową. 
Upieczone ciasto studzimy w uchylonym 
wyłączonym piekarniku. Schładzamy 
sernik w lodówce i wyjmujemy z formy. 
Przed podaniem posypujemy wiórkami 
z białej czekolady. 
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na stadionie lKS Malina w piątku drużyny oSp z powiatu łęczyckiego rywalizowały w zawodach spor-
towo - pożarniczych. 

powiatowe zawody straŻacKie 
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Gm. ozorków 

Gm. ozorków 

ozorków 

ogłoszenie

OGŁO S Z E N I E

OZORKOWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
z siedzibą w Ozorkowie, ul. Staszica 1

przeprowadzi w dniu 1.10.2015 roku przetargi  na lokale mieszkalne
położone w Ozorkowie

Adres Położenie Skład mieszkania
Pow.

użytkowa
w m2

Cena
wywoławcza

w zł

Kwota 
wadium

w zł

Lotnicza 10 m 62 II piętro
1 pok., kuchnia, łazienka z wc,

przedpokój
27,30 51 137,00 5000,00

Lotnicza 6 m 51 III piętro
 3 pok., kuchnia, łazienka z wc,

przedpokój
52,60 97 963,00 5600,00

Sucharskiego 3 m 2      parter
1 pok., kuchnia, łazienka z wc,

przedpokój
34,80 65 695,00 5600,00

Sucharskiego 6 m. 36    I piętro
2 pok., kuchnia, łazienka z wc,

przedpokój
44,70 80 523,00 5600,00

Zachodnia 15 m 17 III piętro
2 pok., kuchnia, łazienka, wc,

przedpokój
48,40 87 941,00 5600,00

Nowy Rynek 9 m 16 III piętro 
2 pok., kuchnia, łazienka z wc,

przedpokój
37,64 69 491,00 5600,00

Spokojna 6 m 5   parter
1 pok., kuchnia, łazienka z wc,

przedpokój
23,90 50 004,00 5000,00

Parzęczew
Parkowa 3b m.9 I piętro

3 pok., kuchnia, łazienka, wc,
przedpokój

60,84 92 452,00 5600,00

Przetargi rozpoczną się 1 października 2015r. w siedzibie Spółdzielni
w Ozorkowie, ul. Staszica 1 o godz. 10 00

Cena wywoławcza nieruchomości lokalowej równa jest wartości określonej operatem szacunkowym
rzeczoznawcy majątkowego.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie najpóźniej w dniu 30 września  2015r.
ustalonego wadium,  na konto Spółdzielni w Banku Spółdzielczym w Ozorkowie

nr konta: 11 8786 0001 0000 0198 2000 0001, tytułem: „przetarg z dnia 1.10.2015r”.
Postąpienie wynosić będzie 1.000,00 zł.

W wyniku przeprowadzenia przetargu nabywca uzyska umowę ustanowienia i przeniesienia odrębnej
własności lokalu zawartej przed notariuszem. Koszty związane z ustaleniem odrębnej własności (koszty aktu

notarialnego i założenia księgi wieczystej) obciążają w całości osobę ustaloną jako nabywca. 
Spółdzielnia udostępnia zainteresowanym przetargiem do wglądu regulamin przetargu i udziela

szczegółowych informacji w siedzibie Spółdzielni, pokój nr 12 lub telefonicznie:
(42) 718-54-76 w. 28 lub (42) 718-50-87.

Zarząd Spółdzielni zastrzega możliwość przerwania przetargu lub odstąpienia od przetargu bez
podania przyczyn.

Pani Janina Do-
mińczyk z Tkacze-

wa skończyła kilka dni temu 100 lat. Z 
okazji urodzin dom jubilatki wypełnił 
się gośćmi. 
Wśród nich znaleźli się przedstawiciele 
lokalnego samorządu – wójt gminy 
Ozorków Tomasz Komorowski wraz 
z tutejszym radnym – Krzysztofem 
Grabarczykiem, przedstawiciele wo-
jewody, proboszcz parafii w Solcy 
Wielkiej – Andrzej Borczyk oraz liczna 
rodzina. Jak na tak zacny jubileusz 
przystało, był tort i szampan.
Jubilatka pochodzi z długowiecz-
nej rodziny. Ojciec pani Janiny 
zmarł w wieku 85 lat. Sędziwego 
wieku dożyła również większość 

rodzeństwa stulatki (pięć sióstr i 
brat).
Mimo ukończonych 100 lat, pani 
Janina cieszy się dobrym zdrowiem. 
Sekretem długowieczności jubilatki 
jest podobno ciężka praca fizyczna, 
od której mieszkanka gminy Ozorków 
nigdy nie stroniła.
100-latka z Tkaczewa doczekała się 
trójki dzieci (dwóch córek i syna), 
sześciorga wnuków, trzynaściorga 
prawnuków i pięciorga praprawnu-
ków. Wszyscy zgodnie twierdzą, 
że jubilatka to osoba niezwykle 
spokojna i wyrozumiała. Na dodatek 
ma świetną pamięć i do czytania nie 
potrzebuje okularów. 

(stop)

Rada powiatu zgier-
skiego przyjęła ważne 

uchwały dla ozorkowa. w ramach 
planowanej inwestycji zaplanowa-
no przebudowę dwóch łączących 
się dróg gminnych w ozorkowie, 
tj. ul. Sikorskiego i Staszica. Reali-
zacja projektu ma być kontynuacją 
zadania pn. „przebudowa układu 
komunikacyjnego północno – za-
chodniej części ozorkowa i powiatu 
zgierskiego”. 

- Jest mi niezmiernie miło, że pod-
czas tej kadencji tak dużo budujemy, 
jeśli uda nam się wyremontować ulice 
Sikorskiego i Staszica, będziemy mieli 
przebudowany ciąg ulic. Przypomnę, 
że w tym roku wyremontowaliśmy w 
Ozorkowie:  ul. Konstytucji 3-go Maja, 
Armii Krajowej, rondo Pułaskiego, 
chodniki przy ul. Mielczarskiego i 
1,5 kilometrowy odcinek drogi relacji 
Ozorków - Parzęczew. Wybudowa-
liśmy chodniki, zjazdy z kostki 
brukowej, położona została nowa 
asfaltowa nawierzchnia, zrobiono 
pobocza i oznakowanie poziome. 
Na inwestycję kosztującą blisko 

1 950 000 zł, złożyły się: powiat 
zgierski (792 156 zł) i miasto Ozor-
ków (181 241 zł). Pozostałą kwotę 
972 902 zł pozyskano z budżetu 
państwa – mówi Lidia Elert rad-
na powiatowa.

W Solcy Wielkiej odbyły się oficjalne 
uroczystości otwarcia kolejnej z powia-
towych inwestycji – drogi dojazdowej 
do gruntów rolnych. 

- Cieszy mnie fakt, że udało się wy-
remontować trasę relacji Solca Wielka 
– Wielka Wieś w gminie Ozorków, 
tym bardziej, że jestem radnym tego 
okręgu, a Solca jest moim oczkiem w 
głowie – mówi radny Włodzimierz 
Pietruszewski.

Następna uchwała dotyczyła do-
finansowania Ozorkowa w kwocie 
30 tys. zł z przeznaczeniem na 
przygotowanie dokumentacji na 
przebudowę ul. Maszkowskiej, 
Południowej, Traugutta, Żeromskie-
go i Stypułkowskiego, w ramach 
Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Łódzkiego na 
lata 2014-2020. 

(stop)

coraz częściej re-
dakcja jest infor-

mowana o przypadkach cudow-
nych wyleczeń ludzi przez zakład 
Ubezpieczeń Społecznych. chorzy, 
którzy przez lata narzekają na swo-
je dolegliwości i w związku z tym 
liczą na rentę, zdaniem zUS-u są 
całkiem zdrowi i mogą pracować. 
z taką sytuacją spotkał się niedaw-
no pan zbigniew spod ozorkowa, 
który po udarze stara się o rentę 
chorobową. 

zus „uzdrawia” tysiące chorych 

Zbigniew Wawrzynkiewicz 
jest po udarze. Zdaniem ZUS 
nadaje się do pracy

Małżonka pana Zbigniewa 
nie może zrozumieć decyzji 
ZUS 

- Nawet nie chcę mi się o tym mówić. 
Moje życie zmieniło się bardzo po 
udarze. Nie mogę praktycznie ruszać 
nogą i ręką. Mam sparaliżowaną po-
łowę ciała. Z trudem chodzę a według 
ZUS nadaję się do pracy. Płakać mi się 
chce – mówi roztrzęsionym głosem 
Zbigniew Wawrzynkiewicz, miesz-
kaniec Tkaczewa. 

Pani Marianna, małżonka pana 
Zbigniewa, nie może opanować emocji.

- Trudno jest się pogodzić z takim 
podejściem. ZUS ewidentnie szuka 
oszczędności. To jest szokujące, bo 
ludzie widzą jakie oszklone pałace 
stawia sobie ZUS. To firma, która nie 
ma współczucia dla ludzi cierpiących 
– twierdzi M. Wawrzynkiewicz. - W 
sprawie mojego męża wiele razy pisa-
łam i chodziłam do ZUS-u. Przedsta-
wiałam masę dokumentów i lekarskich 
zaświadczeń, w tym orzeczenie o 
całkowitej niepełnosprawności, które 
jest ważne do końca 2016 roku. Jednak 
zdaniem ZUS mój mąż może pracować. 
O co w tym chodzi?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
– jak się dowiedzieliśmy – stosuje od 
jakiegoś czasu tzw. międzynarodowe 

standardy orzecznictwa ICF. Ocenia-
ne jest na co cierpi dana osoba i czy 
dolegliwość ta wpływa na możliwość 
podjęcia pracy. Większość rent z tytułu 
niezdolności do pracy przyznawana 
jest obecnie na czas określony np. 5 lat. 
Po tym czasie następuje weryfikacja, 
czy dana osoba nadal pozostaje nie-
zdolna do pracy. 

ZUS tłumaczy swoje działania 
uszczelnianiem systemu. Dla wielu 
chorych takie uszczelnianie jest jedynie 
uzdrawianiem na siłę. W przypadku 
niezdolności do pracy ważny jest bo-
wiem zakres tej niezdolności, tzn. musi 
to być niezdolność do wykonywania 

jakiejkolwiek pracy. ZUS stara się po-
magać osobom zagrożonym całkowitą 
niezdolnością do pracy przywrócić tę 
zdolność. 

Dla tych, których ZUS odprawił z 
kwitkiem, jedynym wyjściem jest skie-
rowanie sprawy do sądu. W ubiegłym 
roku 25 tys. osób skorzystało z tej możli-
wości. Z tego jedynie 6,5 tys. zakończyło 
się pozytywnie, w ponad 16 tys. spraw 
sąd podtrzymał stanowisko ZUS-u. 
Resztę umorzył i wysłał do ponownego 
rozpatrzenia.

W sprawie pana Zbigniewa czekamy 
na odpowiedź z ZUS. 

(stop)

100 lat pani janiny!

sikorskiego i staszica 
Do remontU
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Ponad 125 tysięcy złotych dofi-
nansowania ze środków Unii Euro-
pejskiej, w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego, otrzyma 
gmina Ozorków na modernizację 
oddziałów przedszkolnych należą-
cych do samorządu. 
Całość kwoty przeznaczona jest 
na doposażenie dwóch  oddziałów 
przedszkolnych, funkcjonujących w 
Zespołach Szkół w Solcy Wielkiej 
i Modlnej, w niezbędne pomoce 
dydaktyczne pomocne w procesie 
nauczania przedszkolnego. Będą 
one służyć dzieciom w wieku 5-6 lat.
- Projekt przyczyni się do stwo-
rzenia warunków umożliwiających 
indywidualną pracę nauczyciela z 
uczniem, dzięki czemu wzrośnie 
poziom kształcenia najmłodszych 
mieszkańców naszej gminy i to już 
na etapie przedszkolnym – mówi 
wójt gminy Ozorków, tomasz Ko-
morowski.
W ramach projektu przewidziana 
jest realizacja następujących przed-
sięwzięć: doposażenie placu zabaw, 
dostosowanie łazienek do potrzeb 
dzieci oraz zakupienie komplek-
sowego wyposażenia - mebli dla 
dzieci i nauczycieli oraz artykułów 
plastycznych, zabawek edukacyj-
nych, pomocy edukacyjnych, wypo-
sażenia z zakresu bezpieczeństwa, 
sprzętu informatycznego i audio-
wizualnego, tablic interaktywnych i 
oprogramowania. 

(stop)

Prace modernizacyjne w zakresie 
przebudowy gminnych oczysz-
czalni ścieków planuje wykonać w 
bieżącym roku gmina Ozorków. 
Chodzi o  bioreaktory w Solcy 
Wielkiej (obsługującej Zespól 
Szkół oraz ośrodek zdrowia), w 
Modlnej (obsługującej  Zespół 
Szkół) oraz w Sokolnikach Parceli - 
obsługującej budynek mieszkalny 
wielorodzinny.
- Wymienione oczyszczalnie, z 
uwagi na duży stopień ich zużycia, 
a tym samym stan techniczny, wy-
magają przebudowy. Oczyszczal-
nia ścieków w Sokolnikach Parceli 
wybudowana została w 2001 roku. 
Wykonywane były drobne prace 
modernizacyjne tego obiektu, ale 
z uwagi na duży stopień zużycia 
bioreaktora i ograniczone moż-
liwości odbioru oczyszczonych 
ścieków przez istniejący kopiec, w 
którym ułożony jest drenaż rozsą-
czający, należy wykonać prace w 
zakresie jej przebudowy – tłuma-
czy Elżbieta Szamałek, kierownik 
Referatu Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Gospodarki Gruntami 
w Urzędzie Gminy Ozorków.
Oczyszczalnie ścieków w Solcy 
Wielkiej i Modlnej (wybudowane 
w 1997 roku), obsługujące przede 
wszystkim Zespoły Szkół, nie były 
do tej pory modernizowane. Stan 
techniczny bioreaktorów wymaga 
podjęcia działań w zakresie ich 
przebudowy. 

(stop)

4500 zł dotacji otrzymała OSP w Czerchowie wraz z Kołem Gospodyń 
Wiejskich na doposażenie  kuchni w strażnicy. Pieniądze pochodzą z 
programu unijnego ,,Grant na lepszy start”.
Za pozyskane fundusze kupiono szafkę ze zlewozmywakiem, zamra-
żarkę, kuchnię gazową, garnki, patelnie i drobne elementy wyposażenia 
kuchennego. 
W ramach projektu „Baba gotuje chłop skosztuje”, panie z Koła Gospodyń  
Wiejskich zorganizowały cztery spotkania, które odbyły się w formie 
warsztatów kulinarnych. Na pierwszych zajęciach przygotowano ciasta, 
na drugim surówki i sałatki , na trzecim potrawy z dnia codziennego 
(obiady). Na kolejnym, czwartym, spotkaniu (na które zaproszono wójta 
gminy Ozorków - Tomasza Komorowskiego, strażaków i członkinie KGW 
z Czerchowa) podsumowano projekt i zaprezentowano zakupiony sprzęt.

(stop)

Katarzyna Strzałka jest 
samotną matką, która 

wychowuje dwójkę dzieci. lidia 
Kosmala – jak sama nam powie-
działa - ze względu na wiek, nie 
może znaleźć stałej pracy. niestety 
w mieście nie brakuje osób w trud-
nej sytuacji materialnej. terminowe 
płacenie czynszu jest możliwe tylko 
dzięki robotom zlecanym przez 
ozorkowski urząd. 

- Musiałam zrezygnować z pracy 
ze względu na dzieci. Nie mam ich z 
kim zostawić. Jestem po rozwodzie 
i nie ukrywam, że nie jest lekko. 
Brakuje pieniędzy. Mam zadłużenie 
czynszowe. Dobrze, że magistrat 
organizuje prace interwencyjne – 
mówi pani Katarzyna. - Grabimy 
liście, zbieramy śmieci. Nie ma się 
co wstydzić takiej pracy. Wolę robić 
to, niż znaleźć się na bruku. Żadna 
praca nie hańbi. 

K. Strzałka od najmłodszych lat jest 
przyzwyczajona do ciężkiego życia. 

- Wychowałam się w domu dziec-
ka. Rodzice mnie oddali jak miała 2 
latka. Robię wszystko, aby stworzyć 
swoim dzieciom kochający dom, bo 
wiem co to znaczy nie mieć oparcia w 
najbliższych. Najważniejsze, abyśmy 
byli razem i mieli gdzie mieszkać. 

Prace interwencyjne są szansą dla 
lokatorów, którzy mają problemy z 
terminowym płaceniem czynszu. W 
podobnej sytuacji znalazła się Lidia 
Kosmala.

gmina doposaży 
oddziały 

przedszkolne

oczyszczalnie 
wymagają 
remontu

BaBa gotUje chłop skosztUje 

same muszą sobie radzić 
- Mój schorowany mąż jest na 

emeryturze. Nie może mi pomóc. Ja 
również ze względu na wiek nie mam 
szans na znalezienie stałej i dobrze 
płatnej pracy. Podobnie jak Kasia nie 
wstydzę się tego, że zbieram śmieci. 
Znam wielu, którzy nie płacą czynszu 
i nic z tym nie robią. Po prostu im się 
nie chce a potem mają pretensje, że 
są eksmitowani z mieszkań. Lepiej 
już zamiatać ulice, niż znaleźć się na 
ulicy – mówi pani Lidia. 

W tej chwili prace interwencyjne 
wykonuje dla miasta kilka osób z 
zadłużeniem czynszowym. Ludzie 
chwalą sobie taką formę odpracowa-
nia długu. 

(stop) 
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pierwszy rok nowej kadencji w 
gminie parzęczew obfituje w in-
westycje drogowe. dzięki bardzo 
dobrej współpracy gminy z po-
wiatem zgierskim budowanych 
jest wiele odcinków dróg. 

W lipcu powiat zainwestował w  
nową nawierzchnię na drodze z 
Różyc do Łążek o długości 2,6 km. 
Obecnie w budowie znajduje się dro-
ga powiatowa we wsi Florianki oraz 
droga gminna we wsi Konstantki. 
Inwestycja liczy ponad dwa kilo-
metry nawierzchni, w skład której 
wchodzi: podbudowa, usunięcie 
kolizji technicznych, warstwa wią-
żąca o grubości 4 cm oraz warstwa 
ścieralna 3 cm, utwardzone pobocza, 
oznakowanie pionowe i poziome, 

oznakowanie przejazdu kolejowego, 
wyrównanie istniejącej nawierzchni 
i podbudowy oraz odkrzaczanie 
pobocza. Łączny koszt inwestycji 
to 708 tys. zł w tym około 170 tys. zł 
ze środków budżetu Województwa 
Łódzkiego, 404 tys. zł ze środków 
budżetu Powiatu Zgierskiego  oraz 
134 tys. zł ze środków budżetu Gmi-
ny Parzęczew.

„Nowe nawierzchnie to nie tylko 
komfort podczas jazdy, to przede 
wszystkim poprawa bezpieczeń-
stwa w ruchu drogowym. Nasi 
mieszkańcy będą mogli korzystać  
w tym roku z kolejnych nowo 
wybudowanych dróg.”– mówi 
Ryszard Nowakowski Wójt Gminy 
Parzęczew. 

Inwestycja drogowa relacji 
Konstantki – Florianki zakoń-
czy się w trzecim kwartale br., 
a władze gminy Parzęczew już 
planują kolejne przedsięwzięcia. 
Z początkiem października nowe 
nawierzchnie powstaną na ul. 
Kątnej w Parzęczewie do Wiel-
kiej Wsi o długości 1 km oraz na 
drodze z Opola przez Sulimy do 
Trojan o długości 1,5 km. 

Dodatkowo Rada Gminy w Pa-
rzęczewie przyznała 100 tys. zł dla 
powiatu zgierskiego na budowę 
drogi z Ignacewa Parzęczewskiego 
do Skórki (do granicy powiatu) o 
długości  1,4 km. Powiat zgierski 
planuje wykonanie tej inwestycji 
jeszcze w tym roku.

W Aleksandrowie Łódzkim odbył się VIII Przegląd Regionalnych Zespo-
łów i Śpiewaków Ludowych „Siedlisko”. Zespół Śpiewaczy Parzęczewiacy 
zajął I miejsce w kategorii zespoły śpiewacze/kapele z towarzyszeniem 
instrumentów muzycznych.

Gratulacje dla zespołu!

pierwsze miejsce dla zespołu 
Śpiewaczego parzęczewiacy

Inwestycje drogowe w Gminie Parzęczew

Do 9 września trwało w Urzędzie 
Gminy Ozorków przyjmowanie 
od tutejszych rolników zgłoszeń 
dotyczących strat w uprawach 
spowodowanych suszą. Odszko-
dowanie od Agencji Restruktury-
zacji i Modernizacji Rolnictwa trafi 
jednak tylko do tych wnioskodaw-
ców, u których szkody wystąpiły 
na poziomie przekraczającym 30 
procent w porównaniu dośredniej 
produkcji z ostatnich trzech lat.
W celu weryfikacji wniosków 
rolników oraz szacowania szkód 
wójt gminy Ozorków powołał 
specjalna komisję. 
- Przyjmowanie zgłoszeń trwało 
już od lipca. Jednocześnie pra-
cownicy Urzędu Gminy jeździli 
w teren, żeby oszacować straty. 
Nie mogło to jednak nastąpić 
później niż do czasu zbioru plonu 
głównego danej uprawy, albo 
jej likwidacji – wyjaśnia Elżbieta 
Szamałek, kierownik Referatu 
Ochrony Środowiska, Rolnictwa 
i Gospodarki Gruntami w Urzę-
dzie Gminy Ozorków. - Kolejnym 
krokiem było sporządzenie pro-
tokołu szkód poszczególnych 
gospodarstw. Ten dokument jest 
niezbędnym załącznikiem, który 
rolnicy będą musieli złożyć w 
Agencji Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa.
Przyjmowanie wniosków przez 
ARiMR o przyznanie pomocy w 

związku ze stratami wywołany-
mi przez suszę trwa dopiero od 
11 września. Wymagane przez 
agencję dokumenty (w tym kopia 
protokołu oszacowania szkód) 
można składać w biurach powia-
towych agencji do 30 września.
Z takiej pomocy mogą skorzystać 
producenci rolni, którzy posiada-
ją numer identyfikacyjny nadany 
w trybie przepisów o krajowym 
systemie ewidencji producen-
tów, ewidencji gospodarstw rol-
nych oraz ewidencji wniosków o 
przyznanie płatności, w których 
gospodarstwach rolnych lub 
działach specjalnych produkcji 
rolnej powstały szkody spowo-
dowane przez suszę. 
Wysokość pomocy ustalona bę-
dzie jako iloczyn deklarowanej 
przez producenta rolnego po-
wierzchni upraw, na której wystą-
piły szkody spowodowane przez 
suszę oraz stawki pomocy: 800 zł 
na 1 ha powierzchni owocujących 
upraw drzew i krzewów owoco-
wych, na której wystąpiły szkody 
spowodowane przez suszę; 400 zł 
na 1 ha pozostałych powierzchni 
upraw rolnych, na której wystą-
piły szkody spowodowane przez 
suszę. Należy również wiedzieć, 
że jedno gospodarstwo rolne nie 
może otrzymać pomocy wyższej 
niż równowartość 15 tys. euro. 

(stop)

Elżbieta Jurek po 31 
latach spędzonych we 

Francji wróciła do ozorkowa. 
- Nie mogę poznać miasta. Przy ul. 

Wyszyńskiego są alejki, które pięknie 
prezentują się po zapadnięciu zmroku. 
Podobnie romantycznie wieczorem 
wygląda rynek. Zrobiłam zdjęcia i wy-
słałam je moim francuskim znajomym. 

Pani Elżbieta nie ukrywa sentymen-
tu, jakim darzy swoje rodzinne miasto. 

- Jestem związana z Ozorkowem i 
pomimo że tyle lat spędziłam we Fran-
cji, to nigdy nie zapomniałam o swoim 
rodzinnym mieście. Zresztą wraz z 
mężem postanowiliśmy, że jak będzie-
my na emeryturze, to przyjedziemy do 
Polski. I tak się stało – mówi E. Jurek. 

Ozorkowianka mieszkała w Alzacji, 
niedaleko Strasburga. Z Francji przy-
wiozła dwa koty: Filutka i Pumę. 

arimr przyjmuje wnioski 
o odszkodowanie za suszę

miasto bardzo się zmieniło... 

- Te moje francuskie koty są bardzo 
wybredne. Przyzwyczaiły się do 
francuskich konserw i francuskiego 
pachnącego piasku w kuwecie. Mam 
jeszcze zapas, a gdy się skończy to po-

nownie pojedziemy do Francji. Tam 
zostały moje dzieci, które na pewno 
będziemy często odwiedzać. Lubię 
podróżować. 

(stop)

Pani Elżbieta z Pumą 

i Filutkiem

Strażacy zrzeszeni w Solidarności domagają 
się dodatkowych pieniędzy dla komend po-

wiatowych, waloryzacji pensji i większej rekompensaty za 
nadgodziny. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w specjalnym 
komunikacie poinformowało, że liczy na efektywny przebieg 
prac grup roboczych w ramach Forum Dialogu Społecznego. 
Na razie strażacy mogą liczyć na 4-procentową podwyżkę. 
Resort podkreśla, że w przyszłym roku na wzrost wynagrodzeń 
dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych służb podległych 
MSW ma być przeznaczonych około 443 milionów złotych. 
Strażaków nie zadowalają te deklaracje. 

(stop)

strażacy protestUją 
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policjanci zatrzymali dwóch męż-
czyzn, którzy w nocy 20 września 
w poddębicach włamując się do 
przyczepy gastronomicznej skra-
dli artykuły spożywcze. 

J e d e n  z  p o d e j r z a n y c h 
był  ju ż  wcz eśn ie j  notowa -
ny za kon f l ikt y z prawem. 
20 września poddębiccy poli-
cjanci podczas patrolowania 
terenu miasta, w godzinach 
rannych, zauważyli uszkodzone 
drzwi do przyczepy gastrono-
micznej. Okazało się, że doszło 
do włamania Złodzieje skradli 
m.in. 11 kurczaków przygoto-
wanych do rożna i inne produk-
ty spożywcze. Funkcjonariusze 
starannie przeanalizowali zgro-
madzony materiał dowodowy, 
w tym monitoring miejski oraz 

24 września na zamku Królewskim 
w Łęczycy komendant powiatowy 
policji w Łęczycy insp. paweł Karo-
lak odebrał z rąk burmistrza miasta 
Łęczyca Krzysztofa lipińskiego klu-
czyki do radiowozu. oznakowany 
i wyposażony w sprzęt policyjny 
- samochód osobowy marki opel 
corsa z 2015 roku będzie służył 
funkcjonariuszom z zespołu dziel-
nicowych w Łęczycy. auto zostało 
zakupione w ramach programu 
50/50.

 Oznacza to, że połowę wartości 
auta sfinansowało miasto Łęczyca a 
drugą połowę do zakupu dołożyła 
Komenda Główna Policji. Nie jest 
to pierwszy radiowóz przekazany 
łęczyckiej policji przez lokalne samo-
rządy. Przed dwoma laty dla służby 
ruchu drogowego łęczycka policja 
przyjęła radiowóz kia ceed, a jeszcze 
wcześniej na podobnych zasadach 
komenda w Łęczycy wzbogaciła się 
o cztery radiowozy, zarówno ozna-
kowane jak i nieoznakowane.

Działania dyżurnego łęczyckiej ko-
mendy pomogło w uratowaniu  53 
– latka. Przebywając w Gdańsku chciał 
popełnić samobójstwo. 19 września 
do dyżurnego łęczyckiej komendy 
policji zgłosił się syn 53 – letniego 
mieszkańca powiatu łęczyckiego. 
Mężczyzna zawiadomił, że jego ojciec 
w rozmowie telefonicznej powiedział, 
że chce popełnić samobójstwo. Po-
licjant niezwłocznie wszczął przygo-
towane na takie sytuacje procedury. 
Kiedy ustalono już miejsce, w którym 
prawdopodobnie znajdował się 
poszukiwany o pomoc w potwier-
dzeniu jego tożsamości poproszono 
pomorską policję. Mężczyzna został 
wylegitymowany na dworcu PKP w 
Gdańsku. Po potwierdzeniu danych 
osobowych 53 – latek został przekazy 
pod opiekę lekarzy.

22 września o godzinie 8.50 w 
miejscowości Skotniki w gminie 
Uniejów doszło do wypadku 
drogowego. Kierujący samo-
chodem osobowym marki fiat 
punto 72-letni mieszkaniec 
Gliwic, wyjeżdżając z drogi 
podporządkowanej nie ustą-
pił pierwszeństwa przejazdu 
vw, którym kierował 38-letni 
mieszkaniec Turku i doprowa-
dził do zderzenia pojazdów. W 
wyniku zdarzenia obrażeń ciała 
doznały pasażerki fiata. 31-latka 
z podejrzeniem wstrząśnienia 
mózgu została umieszczona w 
szpitalu w Poddębicach nato-
miast 61-latka doznała złama-
nia nadgarstków obu rąk i po 
udzieleniu pomocy medycznej 
została zwolniona do domu. 
Postępowanie w tej sprawie 
prowadzi poddębicka policja. 

o wielkim szczęściu może mó-
wić 35 – latka, która siedząc za 
kierownicą vw golfa na niestrze-
żonym przejeździe kolejowym 
została uderzona przez przejeż-
dżający pociąg.

Do zdarzenia doszło 23 wrze-
śnia około godziny 16.00 na nie-
strzeżonym przejeździe kole-
jowym przy ulicy Byszewskiej 
w Witoni. Policjanci pracujący 
na miejscu zdarzenia wstępnie 
ustalili, że 35 – latka z powiatu 
łęczyckiego kierująca pojazdem 
osobowym marki vw golf dojeż-
dżając do przejazdu kolejowego 

nie zachowała bezpiecznej odle-
głości od torowiska i jej samochód 
został uderzony przez przejeżdża-
jący pociąg. Zarówno kobieta jak 
i żaden z pasażerów pociągu nie 
zgłosili dolegliwości związanych 
ze zderzeniem. Kierująca autem 
oraz motorniczy składu byli trzeź-
wi. Ruch pociągów na trasie Kutno 
– Łódź był zablokowany przez 
około dwie godziny. 35 – latka zo-
stała ukarana mandatem karnym. 
Policja przypomina o zachowaniu 
szczególnej ostrożności podczas 
przejeżdżania przez niestrzeżone 
przejazdy kolejowe.

nowy raDiowóz Dla 
łęczyckiej policji 

wypadeK 
w sKotniKach

wypadeK na przejeździe Kolejowym 

ukradli kurczaki

przesłuchali świadków zdarze-
nia. Na tej podstawie podjęli de-
cyzję o zatrzymaniu wytypowa-
nych mężczyzn. 25-latek i 21-latek 

przyznali się do tego włamania. 
Usłyszeli zarzut kradzieży z wła-
maniem. Grozi im kara nawet do 
10 lat pozbawienia wolności. 

chciaŁ odebrać 
sobie Życie nad 

morzem 

22 września po godzinie 10.00 w jednej z posesji w miejscowości Złotniki 
policjanci ujawnili nielegalny pobór energii. Z ustaleń wynika, że 36-letni 
właściciel posesji od około 3 miesięcy korzystał z nielegalnego prądu. 
Kiedy u mężczyzny został zdemontowany licznik za brak kolejnych opłat, 
wtedy wpadł na pomysł nielegalnego podłączenia przewodów w celu 
dalszego korzystanie z energii. Teraz 36-latkowi grozi u kara do 5 lat 
pozbawiania wolności.

“lewy” prąd w złotnikach

in
fo

: P
ol
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ja
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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 

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

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 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

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

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

Miejsce pracy: Grabów, ul. 
Ogrodowa 56

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

Księgowa
Wykształcenie wyższe kierunek 
księgowość, mile widziany 
samodzielny księgowy, 
doświadczenie w zawodzie min. 
1 rok 
GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH 
ZIARNA ZBÓŻ „KASZTELAN”
Łubno 63B
99-107 Daszyna 

1zŁ za 1KG aUtoSKUp 
wSzyStKiE, 

tEl. 888 460 461

dachy: MontaŻ 
poKRyĆ Blacha, papa, 

Gonty, podBitKi, 
poddaSza.  

tel. 669-429-710

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

Ozorkowa.  
Tel.:  511-509-716

Szukam pracy – cukiernik. 
Najchętniej z powiatu 
łęczyckiego i okolic.  

Tel.: 573-080-564

Kafle 19,3x13,3cm. 
Sprzedam, 

1 zł/szt.  
Tel.: 500-336-322

Słupki  
– rura 2,5mb x 45mm. 

Sprzedam, 
1,50 zł/kg.  

Tel.: 500-336-322 

ogłoszenie

„SpoŁEM” powSzEchna SpóŁdziElnia 
SpoŻywców „MazUR” w Łęczycy 

wydziERŻawi poMiESzczEnia na piętRzE 
o powiERzchni 91,4 M² w BUdynKU 

pRzy Ul. KaliSKiEJ 3.
inFoRMacJi UdziEla zaRząd SpóŁdziElni, 

nR tEl.: 24 721 24 82 lUB 506 856 382

reklama

ogłoszenie

„Społem” Powszechna Spółdzielnia 
Spożywców „Mazur” w Łęczycy sprzeda lub 
wydzierżawi plac wraz z kontenerem przy 

ul. Tumskiej 1. 
Informacji udziela Zarząd Spółdzielni, 
nr tel.: 24 721 24 82 lub 506 856 382.
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Inauguracja sezonu niezbyt 
udana dla zespołu z Ozorkowa. 
Pierwsze dwa sety to bardzo 
widoczna przewaga gospoda-
rzy. Zawodnicy mieli ogromne 
problemy w przyjęciu, przez co 
nie można było wyprowadzić 
skutecznych ataków. Kilkukrotnie 
piłka po serwisie rywali wpadała 
bezpośrednio w  pole gry Bzury, 
co jeszcze bardziej nakręcało grę 
Lechii. Dokonane zmiany i wej-
ście na przyjęcie Bartka Kowal-
skiego, na atak Łukasza Kaczana 
oraz na pozycję rozgrywającego 
Rafała Grabarczyka, który popi-
sał się kilkoma udanymi kiwkami, 
nieco poprawiło sytuację Bzury. 
Obraz gry w trzeciej partii na-
pawał nadzieją, że uda się ugrać 
choć jednego seta. Końcówka 
należała jednak do gospodarzy, 
którzy skutecznie obijali blok 
siatkarzy z Ozorkowa i zasłu-
żenie wygrali w trzech krótkich 
setach. Mamy nadzieję, że przed 
własną publicznością siatkarze 
Bzury zaprezentują się z lepszej 
strony i zapiszą na swoim koncie 
pierwsze punkty w sezonie.
Lechia Tomaszów – Bzura Ozor-
ków 3:0 (25:16, 25:19, 25:20)
Skład Bzury: Kacprzak, Sikora, 
Piasecki, Gajdzicki, Ciesielski, 
Pisera, Antosiak (l) oraz Kowalski, 
Grabarczyk, Kaczan, Molenda

info: mksbzura.pl

po raz trzeci w historii odbył się tur-
niej primavera cup w ozorkowie, a 
po raz pierwszy puchar powędrował 
do Łodzi. drużyna z aKS-u wygrała 
wszystkie mecze i zasłużenie pod-
niosła trofeum do góry.

Do ostatniego meczu drużyny 
Bzury i AKS-u Łódź miały na 
swoim koncie po dwa zwycięstwa. 
Ostatni mecz pomiędzy tymi dru-
żynami decydował więc o zwycię-
stwie całego turnieju. Do rozgry-
wek o Puchar Primavery, Bzura 
przystąpiła osłabiona brakiem 
trenera Przemysława Prawdy, który 
pojechał z juniorami młodszymi na 
V Memoriał im. Wojciecha Zem-
bowicza do Rawy Mazowieckiej. 
Oprócz absencji dołączonych do 
składu juniorów, nie było rozgry-

wającego Rafała Grabarczyka i 
środkowego Macieja Chałupnika. 
W trakcie meczu finałowego kon-
tuzji pleców nabawił się również 
Mateusz Ciesielski, pomimo tych 
problemów siatkarze Bzury do 
końca walczyli o zwycięstwo w 
całym turnieju za co należą im się 
ogromne brawa.

Bardzo dobrze na pozycji rozgry-
wającego zaprezentował się Marek 
Kacprzak, który otrzymał nagrodę 
dla najlepszego zawodnika na tej 
pozycji całego turnieju. 

Skład Bzury: Ciesielski, Sikora, 
Piasecki, Gajdzicki, Pisera, Kac-
przak oraz Molenda (l), Kaczan, 
Kowalski, Klimczak, Antosiak (l) 
Trener: Józef Jurek

info: mksbzura.pl

Na stadionie AZS Łódź odbyła się 
Liga Młodzików. Zawody były ostat-
nią szansą zdobycia kwalifikacji na 
Mistrzostwa Polski Młodzików, któ-
re odbędą się w Radomiu. Bardzo 
dobrze w przekroju całego sezonu 
zaprezentowali się młodzi zawodni-
cy MKLA Łęczyca. Na zawodach w 
Radomiu wystąpi sześcioosobowa 
grupa naszych lekkoatletów. Naj-
większe szanse walki o medale ma 
ubiegłoroczna podwójna Mistrzyni 
Polski Ewa Różańska. Wystąpi ona 
w pchnięciu kulą oraz w rzucie 
dyskiem. Drugą zawodniczką, która 
wystartuje w rzucie dyskiem będzie 
Oliwia Podlińska. W pchnięciu kulą 
chłopców reprezentował nas bę-
dzie Maciej Wawrzyniak. Martyna 
Tomes oraz Jakub Staniszewski 
zaprezentują się w skoku wzwyż a 
Adam Piskorski w skoku o tyczce. 
Warto podkreślić, że cała szóstka to 
uczniowie łęczyckiego gimnazjum.

(and)

„Jedziemy śladami Mieczysława No-
wickiego” to hasło kolarskiego wyścigu, 
który odbył się już po raz XV w Witowie 
w gminie Piątek. Mieczysław Nowicki to 
polski kolarz szosowy i torowy, dwukrot-
ny medalista olimpijski oraz dwukrotny 
medalista szosowych mistrzostw świata.  
Urodził się w Piątku, dlatego dla przypo-
mnienia jego osoby i osiągnięć sporto-
wych, co roku organizowane są wyścigi 
kolarskie, które stały się młodzieżowymi 
mistrzostwami powiatu łęczyckiego. 

Info: gminapiątek.pl

aKs uŁ zdobył puchar primavery

młodzieżowe mistrzostwa powiatu 
łęczyckiego w wyścigach rowerowych 

reprezentacja mKla 
Łęczyca na mistrzostwa 

polski młodzików

lechia tomaszów 
„niegościnna” 

dla bzury
z rodziną na orliku

animatorzy orlika przy i lo w Łęczycy zorganizowali rodzinną sz-
tafetę upamiętniająca wspaniałą zawodniczkę, złotą medalistkę 
igrzysk olimpijskich Kamilę Skolimowską. wyznaczona do biegu 
trasa liczyła 200 metrów. Każda rodzina oraz indywidualni uczestnicy 
musieli przebiec ten dystans minimum 5 razy, co dawało odległość 
jednego kilometra. w trakcie imprezy próbowano również swoich sił 
w przeciąganiu liny oraz w grze w piłkę nożną. wynik tych zmagań 
sportowych nie był tu istotny. ważne natomiast było, że w jednym 
czasie na naszym oRliKU spotkało się wiele pokoleń ,, od dziecka do 
seniora”,,,od wnuków do dziadków”. 

Info: starostwo powiatowe w Łęczycy
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ogromna porcja zupynowatorska maszyna do gry rekordowa królowa

Nowa moda 
męska

Przymiarka 
biustonoszy Siłacz

Jeż na brodzie

Z pianka montażową na głowie
Brzuszek z grilla

Dom na 
kółkach

Lekcja chemii 
w praktyce

Wariacje przy kieliszku

Ich popularność przypadała głównie na lata 80. i 90., choć 
ta maszyna na pewno spowoduje, że spojrzymy łaskaw-
szym okiem na ten relikt przeszłości. Jest większa od do-
rosłego słonia i objętościowo pomieściłaby w sobie aż 112 
wanien wypełnionych wodą. Tak wielki jest największy na 
świecie automat do gry o wysokości niemal czterech i pół 
metra i długości jednego metra. Skonstruował ją 44 – letni 
inżynier z Chicago, Jason Camberis. Budowa potężnej gry 
zajęła mu aż dwa lata. Twórca największego z dotychczas 
zbudowanych automatów tłumaczy, że „jego dzieło miało 
przynieść wszystkim radość i zabawę” i dodaje, że na tym 
wcale nie poprzestanie i ma już kolejny plan, jak nas za-
skoczyć. Machina, którą skonstruował Amerykanin, jest na 
tyle duża, że aby jej użyć, trzeba się wspiąć po schodkach. 
Kiedy już znajdziemy się za jej sterami, czeka nas kolejne 
zdziwienie – przyciski są ogromne, a szklana, okrągła gałka 
sterująca ma średnicę aż 40,64 cm. Na automacie można 
spróbować swoich sił w aż 200 najsłynniejszych grach 
zręcznościowych. 

Elżbieta II, jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci na świe-
cie, została oficjalnie wpisana do Księgi Rekordów Guinnessa 
jako najdłużej panująca królowa. W środę 09 września oficjalnie 
„przebiła” swoją praprababkę, Wiktorię (63 lata, 7 miesięcy, 3 dni).
Trzecia w kolejności do objęcia tronu, Elżbieta nie była traktowana 
jako prawdopodobna przyszła głowa państwa. Przed nią stał jej 
ojciec, Jerzy VI oraz najstarszy syn króla Jerzego V, Edward VIII. 
Elżbieta II jest pierwszym nowożytnym władcą, u którego nie 
można precyzyjnie określić momentu rozpoczęcia panowania 
ponieważ jej ojciec, po wyniszczającej walce z rakiem gardła 
zmarł w czasie snu. Elżbietę ogłoszono królową 7 lutego 1952 
roku. Miała wówczas 26 lat.
89-letnia monarchini posiada tytuł najdłużej panującej królowej 
na świecie, najstarszego monarchy brytyjskiego, najstarszej 
królowej brytyjskiej, najbogatszej królowej na świecie oraz wła-
ścicielki największej ilości monet z wizerunkiem jednej osoby (jej 
twarz widnieje na monetach w 45 różnych krajach).

Podczas Dni Gorzyc odbyła się próba ustanowienia re-
kordu Polski w gotowaniu zupy z fasoli wrzawskiej. Do 
przygotowania „fasolki” użyto fasoli wrzawskiej – pro-
duktu z terenu wideł Wisły i Sanu. Impreza odbyła się 
na płycie stadionu KS Stal Gorzyce. Przygotowania do 
wydarzenia rozpoczęto od ustawienia patelni. Następnie 
namoczono fasolkę (ponad 50 kg) w wodzie i przyrzą-
dzano ją zgodnie z tradycyjnym przepisem. Do patelni 
z namoczoną fasolą dolano 195 litrów wody, 75 gramów 
liści laurowych, 320 gramów ziela angielskiego, 13 kilo-
gramów surowych żeberek wieprzowych, 14 kilogramów 
pokrojonej w kostkę marchewki oraz 7 kilogramów po-
krojonej pietruszki. Zgodnie z wytycznymi, ugotowane 
danie należało przekazać zgromadzonej na wydarzeniu 
publiczności. Gościom tak smakowała zupa, że w ciągu 2 
godzin patelnia była pusta. 


