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Takiej sytuacji jeszcze 
nie było. W czwartek 

zarówno sąd, jak i prokuratura 
odebrały mailową informację o 
podłożonej bombie, która uwol-
nić miała niebezpieczny wirus 
wąglika. 

Wiadomość mocno zdezorganizo-
wała pracę sędziów i prokuratorów. 
Zarządzona została ewakuacja 
pracowników i petentów z budynku 
przy ul. Konopnickiej. Na miejsce 
przyjechał pirotechnik. Przeszuki-
wanie pomieszczeń trwało kilka 
godzin.  

- O godzinie 9.12 dyżurny łęczyc-
kiej policji odebrał telefoniczną 
informację od kierownika sekre-
tariatu budynku sądu w Łęczycy, 
że na adres e-mail przyszła wia-
domość o podłożeniu ładunku 
wybuchowego – informuje st. asp. 
Agnieszka Ciniewicz, rzecznik 
policji w Łęczycy. – Po dokładnym 
sprawdzeniu budynku okazało się, 

Biznesmen, który przy 
ul. Kopalnianej szykuje 

teren pod inwestycję, zanieczyścił 
piachem drogę. Pozapychane zosta-
ły także studzienki kanalizacyjne.

Prace inwestycyjne trwają od kilu 
tygodni. Problem polega na tym, że 
wywrotki z piachem brudzą ulicę. 
Ziemia znajdująca się na przycze-
pach nie była zabezpieczona żadną 
plandeką. Mieszkańcy poskarżyli 
się na przedsiębiorcę straży miej-
skiej.

- Dostaliśmy zgłoszenie od osób 
mieszkających przy ulicy Kopal-
nianej w Łęczycy, że droga jest w 
znacznej mierze pokryta piachem. 
Nie dość, że się kurzyło, to piasek 
zatykał studzienki kanalizacyjne 
– informuje Tomasz Olczyk, ko-
mendant straży miejskiej. – Przed-
siębiorca dostał czas na usunięcie 
piasku z drogi. 

W dzień, gdy upływał termin 
wyznaczony przez strażników 
miejskich na ulicy Kopalnianej po-
jawiła się ekipa sprzątająca – dwóch 
mężczyzn zamiatających jezdnię. 

- Dzisiaj zaczęli sprzątać, bo boją 
się mandatu, a my apelowaliśmy 
o to od trzech tygodni. Z obawy 
przed zapchaniem się studzienek 

sam musiałem usunąć większość 
piachu. Wywiozłem aż cztery taczki 
- mówi pan Jan, jeden z mieszkań-
ców. – Zawsze dbam o porządek 
przed moja posesją, dlatego tak 
zależało mi, żeby osoby odpowie-
dzialne za ten bałagan posprzątały 
po sobie.

- Przedsiębiorca podjął czyn-
ności mające na celu usunięcie 

z jezdni ziemi. Teraz pracuje 
dwóch mężczyzn, w późniejszych 
godzinach pracowników ma być 
więcej – słyszymy od komendanta 
SM. – Najważniejsze, że problem 
zostanie zlikwidowany a miesz-
kańcy ulicy Kopalnianej prze-
staną denerwować się z powodu 
zalegającego piachu. 

tekst i fot. (MR)

Przed rozpoczęciem 
wakacji w wydziale 

komunikacji starostwa powia-
towego dwukrotnie wzrosła 
liczba petentów. Wiadomo z 
jakiego powodu. Mieszkańcy na 
zaplanowany urlop chcą jechać 
wymarzonym samochodem. 
- Zawsze przed wakacjami jest go-
rący okres – mówi Jadwiga Frątczak, 
kierownik wydziału komunikacji (na 
zdjęciu). – Teraz dla wszystkich jest 
czas na odpoczynek, samochodów 
kupuje się mniej. Jesteśmy zadowo-
leni, że interesanci mogą załatwić 
sprawy w dość krótkim czasie. 
Podczas wakacji wizja siedzenia na 
korytarzu i czekania w kolejce jest z 
pewnością mało atrakcyjna.

Jeżeli ktoś potrzebował samo-
chodu na wakacyjny wyjazd i 
kupił go przed urlopem, to z 
pewnością nie zrobił tego na 
ostatnią chwilę. Bezpieczeństwo 
jest najważniejsze, zwłaszcza 
podczas wzmożonego ruchu na 
drogach w okresie letnim. Nie 
należy więc ryzykować wyjazdu 
na wczasy samochodem, któ-
rego nie zdążyliśmy dokładnie 
sprawdzić. 
Jeżeli nie jesteśmy znawcami 
motoryzacji, warto udać się do 
specjalistów, którzy skontrolują 
stan techniczny samochodu i oce-
nią bezpieczeństwo kierującego i 
pasażerów.  

(MR)

A jednak. Marek Sta-
siak, prezes Przedsiębior-

stwa Energetyki Cieplnej, zatrudnił 
w dziale księgowym małżonkę 
radnego Miksy. Nasi rozmówcy 
nie ukrywają swojej dezaprobaty. 
Twierdzą, że to typowy przykład 
załatwiania posady po znajomości. 
Niestety – jak usłyszeliśmy – nie 
brakuje w mieście takich praktyk.

- To jasne, że w Łęczycy lepsze 
posady rozdaje się po znajomości – 
słyszymy od Stanisława Walczaka, z 
którym rozmawialiśmy w centrum 
miasta. - Na przykład tak dzieje 
się w magistracie, starostwie, czy 
też w szpitalu. Każdy o tym wie. 
Myślałem jednak, że prezes PEC 
nie popełni tego samego błędu i nie 
wpisze się na długą listę pracodaw-
ców, którzy zamiast na kompetencję 

patrzą czy potencjalny pracownik 
jest z grona znajomych.

Marek Stasiak odrzuca zarzuty 
o kumoterstwo. 

- Nie zatrudniłem tej pani, bo jest 
małżonką radnego. Szukałem kogoś 
do działu księgowości, ponieważ 
główna księgowa przeszła na emery-
turę. Jej obowiązki przejął pracownik, 
który do tej pory był zastępcą głównej 
księgowej. Małżonka radnego nie 
pełni żadnej funkcji kierowniczej. Nie 
było innych chętnych na tę posadę – 
twierdzi szef PEC. 

- Ten typ tłumaczenia przez pana 
prezesa Stasiaka sposobu zatrud-
nienia żony radnego można określić 
jako moralne dziadostwo – mówi, 
nie kryjąc zdenerwowania, radny 
Zenon Koperkiewicz. 

tekst i fot. (MR)

W PEC zatrudnili żonę radnego

Na zdjęciu Marek Stasiak, prezes PEC w Łęczycy 

Na wakacje nowym samochodem 

Straż miejska upomniała przedsiębiorcę

Bomba z wąglikiem!

że był to fałszywy alarm. Policjanci 
nie znaleźli żadnych materiałów 
wybuchowych. Ok. godz. 12.30 
powrócono do pracy.

Tego dnia do instytucji w innych 

miastach w Polsce  (m.in. Koło-
brzeg, Kraków, Nowy Sącz) także 
wysłano e-mail o rzekomej bombie 
z wirusem wąglika, która miała 
eksplodować tuż po godzinie 12. 
Na szczęście także były to fałszywe 
alarmy.

- W prokuraturze przesłuchania 
zostały przeniesione na późniejszą 
godzinę, co spowodowało dezorga-
nizację pracy. Sąd też miał wyzna-
czone rozprawy w tym czasie, które 
się nie odbyły - mówi Monika Piłat, 
szefowa Prokuratury Rejonowej w 
Łęczycy. 

Policja prowadzi dochodzenie 
wyjaśniające w tej sprawie. Być 
może uda się ustalić nadawcę in-
formacji mailowych. Za fałszywe 
alarmy grozi kara do ośmiu lat 
więzienia. 

(MR)fo
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ŁĘCZYCA, OZORKÓW

ŚWINICE WARCKIE Z boiska wie-
lofunkcyjnego, 

pomimo, że trwają już wakacje, 
można korzystać dopiero od go-
dziny 16. To zdaniem mieszkańców 
– którzy w tej sprawie zadzwonili 
do naszej redakcji – spore niedopa-
trzenie lokalnej władzy. 

- Po to jest ten obiekt, aby bezpro-
blemowo go użytkować – usłysze-
liśmy od mężczyzn dyskutujących 
przy orliku. - Tym bardziej, że mło-
dzież, która nigdzie nie wyjechała 
na wakacje, musi tyle godzin czekać 
na możliwość gry w piłkę na boisku 
lub w tenisa ziemnego.

W dniu, w którym odwiedziliśmy 
Świnice, orlik był otwarty przed 
godziną 12. 

- Jak ktoś chce skorzystać z bo-
isk, to przecież nie ma problemu 
– zapewnia pani odpowiedzial-

na za utrzymanie porządku na 
obiekcie. 

Problem jest jednak w tym, że do 
godz. 16 na orliku nie ma animato-
rów, którzy nie tylko organizują za-
jęcia sportowe, ale również dbają o 
bezpieczeństwo dzieci i młodzieży. 

Chcieliśmy o tym porozmawiać 
z wójtem, jednak nie zastaliśmy go 
w urzędzie. 

- Wójt pojechał na ważne spotka-
nie – powiedziała nam sekretarka. 

Nie zastaliśmy też zastępcy wójta, 
który ma urlop. 

Warto dodać, że kończą się już 
prace przy budowie następnego bo-
iska do gry w piłkę nożną – zlokali-
zowanego tuż przy orliku. Ciekawe, 
czy na tej murawie – podobnie jak 
na orliku - będzie można pograć 
dopiero w godzinach wieczornych. 

(stop)

Orlik dopiero od godz. 16

Pusty orlik w Świnicach Warckich

„ Z a c h ę c a -
jąca” posta-

wa ciała, niekompletne stroje i 
półnagie kobiety. Takie treści 
coraz częściej możemy spotkać 
w internetowym serwisie, który 
był początkowo przeznaczony 
przede wszystkim dla uczniów 
szkół średnich i studentów szkół 
wyższych.

Najpopularniejszy portal spo-
łecznościowy na świecie ma spore 
problemy z selekcją zdjęć. Coraz 
częściej natrafić można na prawie 
nagie biusty lub dwuznaczne 
pozy. Nieszczelność kontroli tre-
ści erotycznych daje możliwość 
pokazywania swoich „atutów” 
szerszemu gronu odbiorców. Bywa 
to w ostatnim czasie nagminną 
praktyką młodych kobiet, które 

w sieci szukają uznania, dowarto-
ściowania lub po prostu przygody. 
Administratorzy Facebooka i spe-
cjalnie wyznaczeni do tego celu 
pracownicy powinni wyszukiwać 
elementy o zabarwieniu erotycz-
nym oraz natychmiast usuwać 
je ze swoich serwerów. Znalezie-
nie nieusuniętego zdjęcia nie jest 
trudne, wystarczy poświęcić kilka 
minut. Nieocenzurowane treści 
budzą największe emocje i zachę-
cają użytkowników portalu do jak 
najczęstszych odwiedzin, a to daje 
właścicielom zysk.

W błędzie jest ten, kto myśli, że 
problem „promowania” siebie w ten 
sposób dotyczy tylko największych 
miast. Bardziej lub mniej, ale jednak 
erotyczne treści znajdziemy także 
wśród użytkowników portalu za-
mieszkujących Łęczycę i Ozorków. 
Wyeksponowany biust i odsłonięte 

ciało – to nowa moda młodzieży, 
która z pewnością nasili się w okre-
sie wakacyjnym. 

- Osoby po 25 roku życia, które 
mają rodziny i najczęściej stałą 
pracę nie pokazują w internecie 
prowokujących zdjęć. Tak robią 
małolaty, które mogą pochwalić się 
dużym biustem lub zgrabną pupą, 
a nie mają żadnych innych atutów, 
np. intelektualnych- twierdzi pani 
Marta, użytkowniczka portalu. 

Facebook został utworzony w 
lutym 2004 roku przez studenta 
Harvardu. Jego pierwotną ideą było 
zrzeszanie uczniów i studentów w 
celu podtrzymywania kontaktów i 
wymiany informacji. Serwis szybko 
zyskał uznanie na całym świecie i 
obecnie ma około miliarda użytkow-
ników. Z polskiej wersji językowej 
można korzystać od maja 2008 roku. 

(MR)

Erotyka na Facebooku
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ŁĘCZYCA

Starsi na pewno z niedowie-
rzaniem kręcą głowami. Czego to 
ludzie nie wymyślą. Żeby obchodzić 
święto hot-doga? No właśnie, a 
podobnych zaskakujących i niety-
powych świąt jest w kalendarzu 
dużo więcej. 

4 lipca dla Amerykanów to nie 
tylko Dzień Niepodległości. Jak się 
okazuje data ta została zarezerwo-
wana również na święto parówki 
w bułce. 

Tradycja konkursów w jedzeniu 
parówkowego przysmaku na czas 
sięga początku XX wieku. Amery-
kanom tak spodobał się ten zwyczaj, 
że ustanowili nawet jego święto. Za 
oceanem takie szybkie przekąski 
są niezwykle popularne a hot dogi 
można zjeść niemalże na każdej 
ulicy. Choć parówka została przy-
wieziona do Stanów Zjednoczonych 
przez niemieckich imigrantów, 
tamtejszy rynek przejął ją w całości 
i zaproponował oryginalny sposób 
spożycia. 

Przy okazji 4 lipca, sprawdzili-
śmy, czy w Łęczycy można szybko 
zjeść american food. 

- Sprzedajemy sporo hot 
dogów - mówi Tomasz An-
tosiak, właściciela punktu 
gastronomicznego. – 
Zauważamy, że na na-
szym rynku przyjęły się 
parówki w bułce. Klien-
ci, którzy chcą szybko 
i tanio zjeść wybierają 
właśnie tę propozycję. 
Za 3,50 zł mogą zaspo-
koić głód, 
poza tym 
jest to na-
prawdę smacz-
ne „danie”. 

Ciekawych i niety-
powych świąt w ka-
lendarzu jest znacznie 
więcej. W najbliższym 
czasie obchodzić będzie-
my np. Dzień Łapania za Pupę 
(14.07), Dzień Czerwonego Kap-

turka (19.07) czy 
Dzień Włóczykija 
(23.07).

tekst i fot. 
(MR)

Strażacy brali udział 
w ubiegłym tygodniu w 

nietypowej akcji. Grodzili taśmą 
zamek w którego murach chciały 
się ulokować pszczoły. Na szczęście 
żaden z przechodniów nie został 
pokąsany. 

- Dopiero zaczynają się gromadzić, 
widać, że latają chaotycznie wokół 
jednego punktu. Prawdopodobnie 
w zagłębieniu w murze upatrzyły 
sobie miejsce do zrobienia gniazda 

- tłumaczył st. asp. Roman Kupis. 
- Zabezpieczyliśmy już teren, żeby 
nikt nie podchodził zbyt blisko. Teraz 
musimy poczekać aż będzie pszczół 
więcej, by móc zlikwidować rój. Rze-
czywiście, na drugi dzień po pszczo-
łach nie było śladu. Obecnie jest czas, 
gdy roi pszczół jest najwięcej, należy 
więc na nie szczególnie uważać. Użą-
dlenie może okazać się niebezpieczne, 
zwłaszcza dla alergików.  

tekst i fot. (MR)

Na parkingu 
w pobliżu szkoły 

podstawowej wieczorami młodzi 
kierowcy testują moc swoich aut i mo-
torów. Tzw. palenie gum pozostawia 
na płycie parkingowej czarne ślady, 
które są trudne do usunięcia. Palenie 
gumy to jeden z prostszych sposobów 
popisywania się pojazdem. Polega na 
wprowadzeniu kół w ruch obrotowy, 
gdy samochód lub motocykl stoi 
nieruchomo w taki sposób, że za-
czyna wydzielać się dym. Miłośnicy 
motoryzacji mają niezłą zabawę, w 

gorszym nastroju są jednak okoliczni 
mieszkańcy. Muszą bowiem słuchać 
potężnego ryku silników. 

(stop)

Palą gumy przy szkole
ŚWINICE WARCKIE 

Pszczoły upodobały sobie zamek

Za nami święto hot-doga. Przed nami... 
Dzień Łapania za Pupę

Lustrator z ulicy dworcowej 

ŁĘCZYCA Pan Wojciech (nazwi-
sko do wiadomości 

red.) tropi z kamerą amatorów 
procentów spożywających alko-
hol pod chmurką. Przy okazji 
nagrywa policyjne interwencje. 

Tylko w ostatnim miesiącu 
dzięki niemu funkcjonariusze 
wystawili mandaty za 2 tysiące zł.

- Już od wielu lat nagrywam 
filmy na których widać osoby 
spożywające alkohol w miejscu 
publicznym. Przeważnie jest to 
jedno miejsce - osiedlowy plac za-
baw. Czasem filmuję także sklep, 
gdzie alkohol sprzedaje się oso-
bom wyraźnie nietrzeźwym oraz 
papierosy nie w paczkach lecz na 
sztuki - mówi pan Wojciech. – Na-
grywam filmy i przekazuję je do 
komendanta straży miejskiej, To-
masza Olczyka. Policja nie chce ich 
oglądać, bo mówi, że nie stanowią 
żadnego dowodu. Dzięki moim 
częstym zgłoszeniom, poprawił 

się czas przyjazdu patrolu na in-
terwencję. Mam więc poczucie, że 
coś się zmienia.

Filmy, w istocie, nie stanowią 
materiału dowodowego, gdyż 
wystawienie mandatu odbywa 
się w czasie rzeczywistym, inaczej 
mówiąc, gdy sprawca zostanie 
przyłapany na gorącym uczynku 
spożywania alkoholu w miejscu 
publicznym. Osoby nagrywane 
przez pana Wojciecha są już znane 
policjantom. Niestety, liczne man-
daty nie przerywają codziennych 
libacji na placu zabaw. – Dla tych 
młodych ludzi 100 zł to nic, są 
gotowi zapłacić mandat i pić dalej. 
Czują się całkowicie bezkarni, bo 
większość z nich ma bogatych 
rodziców. Śmieją się przyjmując 
karę pieniężną. 

Służby mundurowe nie mogą 
zlikwidować problemu spożywania 
alkoholu na osiedlowym placu za-
baw. Jedynym sposobem ukarania 

osób pijących jest mandat. Ile ich jed-
nak potrzeba żeby w końcu poskut-
kowały? Plac zabaw dla dzieci stał 
się punktem spotkań przy piwie dla 
lokalnych pijaczków, którzy nie mają 
oporów przed załatwianiem się do 
piaskownicy. Jaki sens będzie miała 
planowana, całkowita wymiana 
piasku przez pracowników Zieleni 
Miejskiej, jeśli jeszcze tego samego 
dnia zostanie on zanieczyszczony?

- Największym problemem jest 
sklep osiedlowy. Gdyby nie było w 
tym miejscu alkoholu, z pewnością 
skończyłoby się picie piwa na ulicy 
- słyszymy.

Jak dowiedzieliśmy się w wydzia-
le gospodarczym urzędu miasta, 
w chwili obecnej rozpatrywany 
jest wniosek o cofnięcie koncesji na 
sprzedaż napojów alkoholowych w 
tym miejscu. Decyzję o odebraniu 
koncesji lub jej zatrzymaniu podej-
mie burmistrz miasta. 

(MR)

Jedna z interwencji nagrana przez pana Wojciecha
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Uwolnij się
od wielu rat!

Płać jedną ratę  
w miesiącu zamiast kilku

Szczegóły w placówkach Kasy
*  Całkowita kwota kredytu: 36 000 zł, czas obowiązywania umowy: 120 miesięcy, 119 miesięcznych rat równych:  
475,88 zł oraz ostatnia, 120. rata: 475,58 zł, stopa oprocentowania kredytu w skali roku: 10% (zmienna), prowizja 4%,  
tj. 1440 zł, opłata przygotowawcza: 40 zł, koszt ubezpieczenia WALOR: 3587,60 zł (w tym wpisowe i udział w TUW:  
2 zł), opłata za przelew (2 szt.): 30 zł, rzeczywista roczna stopa oprocentowania: 14,68%, całkowita kwota do zapłaty: 62 
202,90 zł, w tym odsetki:  21 105,30 zł. Informacje podano na podstawie reprezentatywnego przykładu z dnia 12.03.2014 
r.  Jednym z warunków udzielenia Godnej Uwagi pożyczki konsolidacyjnej jest refinansowanie zewnętrznych (spoza 
grupy Kas Stefczyka, tj. Kasy Stefczyka, Kasy Wspólnota, Kasy Jowisz, Kasy Wybrzeże, Kasy Unii Lubelskiej, Kasy 
Centrum oraz Twojej SKOK i Kasy Polska) zobowiązań pożyczkowych/kredytowych wnioskodawcy w wysokości  
co najmniej 10 tys. zł.
Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej oceny zdolności kredytowej. 

oprocentowanie  
od 10% w skali roku*,  
okres kredytowania  
nawet do 10 lat

Zalety pożyczki:

Przenieś swoje zobowiązania 
do Kasy Stefczyka  
i wybierz Godną Uwagi  
pożyczkę konsolidacyjną! 

ozorków, ul. Listopadowa 23  
tel. 42 277 09 10

Łęczyca, ul. Belwederska 25  
tel. 24 222 84 19

801 600 100
kasastefczyka.pl

koszt wg taryfy operatora

W szkole przeprowadzono ostatnio 
kilka kontroli. Placówkę odwiedzili 
nie tylko pracownicy PIP, ale także 
kuratorium i RIO.

Warto dodać, że burmistrz Olszew-
ski, przed złożeniem przez dyrektora 
rezygnacji, pozytywnie ocenił jego 
pracę i nawet nie ogłosił konkursu 
na stanowisko dyrektora. Takim 
postępowaniem jest zszokowany 
radny Zenon Koperkiewicz, który 
wystosował pismo do burmistrza z 

prośbą o wyjaśnienie tej kwestii. Po-
prosił w nim o udostępnienie zaleceń, 
wystąpień i protokołów po kontro-
lach przeprowadzonych w „trójce” 
przez Państwową Inspekcję Pracy w 
Kutnie, Kuratorium Oświaty w Łodzi 
oraz Regionalną Izbę Obrachunkową. 
Kontrole te były wynikiem skarg 
składanych na dyrekcję szkoły. 

- Odpowiedź, którą otrzymałem, 
podpisana nie przez burmistrza 
Olszewskiego, a jego zastępcę, Woj-

ciecha Czaplija, nie stanowi wyczer-
pującej odpowiedzi na poruszony 
przeze mnie problem – słyszymy od 
radnego.

Dotarliśmy do tego pisma.
„Odnośnie przedłużenia powie-

rzenia stanowiska dyrektora Szkoły 
Podstawowej nr 3, informuję, że praca 
pana dyrektora została pozytywnie 
oceniona przez organ nadzoru pe-
dagogicznego i organ prowadzący, w 
związku z tym zgodnie z art. 36a ust. 
14 ustawy o systemie oświaty można 
przedłużać powierzenie stanowiska 
na kolejne okresy” - czytamy w od-
powiedzi magistratu. 

Jakie osiągnięcia i działania dyrek-
tora spowodowały podjęcie decyzji o 
pominięciu procedury konkursowej, 
tego nie wiemy. 

- Dlaczego burmistrz Olszewski 
jako bezpośredni przełożony dyrek-
tora Ziarkowskiego i organ prowa-
dzący szkołę nie odpowiedział na 
moje pismo osobiście? W dokumencie 
nie wspomina się o treści protokołów 
pokontrolnych, a kwestia jakości na-
uczania w szkole nr 3 jest zamiatana 
pod dywan – nie kryje zdenerwowa-
nia Zenon Koperkiewicz. - Obowią-
zek udzielenia wszystkich informacji 
w tej sprawie nakłada na burmistrza 
Olszewskiego ustawa o dostępie do 
informacji publicznych.

Jak się okazało, na ostatniej radzie 
pedagogicznej, tuż przed zakoń-
czeniem roku szkolnego, Ryszard 
Ziarkowski ogłosił decyzję o złoże-
niu rezygnacji z pełnienia funkcji 
dyrektora szkoły. Nieoficjal-
nie dowiedzieliśmy się, że 
powodem decyzji mógł 
być konflikt dyrektora ze 
szkolnym psychologiem. 
Ile jest jednak w tym 
prawdy? A może po-
wodem podjęcia takich 
kroków było pismo 
radnego Koperkiewi-
cza z prośba o upu-
blicznienie protoko-
łów pokontrolnych 
z SP nr 3. Być może 
wykazały one narusze-
nie porządku prawnego w 
placówce. W latach 2010- 2014 aż 
czterokrotnie składane były skargi 
na dyrekcję szkoły.

Mówi się też o nieprawidło-
wościach w wydatkowaniu pie-
niędzy z funduszu świadczeń 
socjalnych. 

Zadzwoniliśmy do dyrektora 
Ziarkowskiego. Powiedział nam, 
że przyczyną rezygnacji ze stano-
wiska są powody zdrowotne 

Do sprawy powrócimy. 
tekst i fot. Małgorzata Robaszkiewicz

Po kontrolach w szkole sprawa 
w prokuraturze

ŁĘCZYCA Według naszych informacji w piątek po południu do miejsco-
wej prokuratury trafiły dokumenty pokontrolne Państwowej 

Inspekcji Pracy dotyczące zarządzania w Szkole Podstawowej przez 
dyrektora Ryszarda Ziarkowskiego. Smaczku sprawie dodaje fakt, że 
dyrektor Ziarkowski złożył już rezygnację. Ryszard 

Ziarkowski 
złożył 
rezygnację 
ze 
stanowiska 
dyr. SP nr 3

Zenon Koperkiewicz nie jest usatysfakcjonowany odpowiedzią 
magistratu 
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D w a  w y -
stawione przy 

wejściu do urzędu gminy krzesła 
najprawdopodobniej czekały na 
strudzonych petentów. Już samo po-
konanie schodów może być męczące, 

warto zatem przysiąść i odpocząć. 
Może dobrze byłoby pójść nieco dalej i 
w okresie letnim przed urzędem roz-
łożyć też przeciwsłoneczne parasole. 
W końcu mamy wakacje.

(stop)

Wp r awd z i e 
nowe tablice z 

nazwami ulic są estetyczne, to 
jednak stare, których nie zdjęto, 
zakłócają estetykę. Są zardzewiałe, 
powyginane z pozdrapywanymi 

literami, przez co nieczytelne. 
Powinny zostać zdjęte, chyba, że 
lokalna władza jest sentymentalna 
i nie może się rozstać z takimi sta-
rociami. 

(stop)

W magistracie można 
składać wnioski o tzw. 

Kartę Dużej Rodziny, która skiero-
wana jest do rodzin mających na 
utrzymaniu co najmniej troje dzieci 
w wieku do ukończenia 18 roku 
życia lub w przypadku dziecka kon-
tynuującego naukę do ukończenia 
25 roku życia. Bez ograniczeń wie-
kowych karta przysługuje w przy-
padku dziecka niepełnosprawnego 
legitymującego się orzeczeniem o 
umiarkowanym albo znacznym 
stopniu niepełnosprawności, nie-
zależnie od sytuacji materialnej.  
Co oferuje Karta Dużej Rodziny?

Tańsze bilety na wydarzenia kul-
turalne, wystawy, muzea, przejazdy 
komunikacją publiczną, a nawet 
wakacje - na to mogą liczyć rodziny 
wielodzietne dzięki Karcie Dużej 
Rodziny.

Ogólnopolska Karta Dużej Ro-
dziny to system zniżek dla rodzin 
wielodzietnych. Liczba instytucji 
i firm, które oferują zniżki rodzi-
nom systematycznie się powiększa. 
Wszystkie miejsca oferujące zniżki 
będą opatrzone logo „Tu honoruje-
my Kartę Dużej Rodziny”.

Wnioski o kartę należy skła-
dać w referacie oświaty, kul-
tury i sportu (II piętro, pokój 
nr 38), tel. (0-24) 721-03-31 lub 
721-03-34. 

(stop)

Warto po 
kartę wybrać 
się do urzędu
ŁĘCZYCA

Założyli nowe, starych nie zdjęliDla strudzonych petentów 
ŚWINICE WARCKIE 

ŚWINICE WARCKIE 

Młodzież pracuje w wakacje 
i odkłada na wypoczynek 

ŁĘCZYCA Okres wolny od szkoły 
daje młodzieży możli-

wość podjęcia dorywczej pracy i 
podciągnięcia swojego budżetu. 
W Łęczycy jest spore zaintereso-
wanie dorabianiem w wakacje, 
ale czy jest gdzie? 

Coraz więcej młodzieży szuka 
pracy na okres wakacyjny. Możli-
wości są dość ograniczone, bo ofert 
pracy na dwa miesiące lub nawet 
krócej nie jest dużo. Nie oznacza 
to jednak, że nie ma ich w ogóle. 
Podjęcie pracy jest prawnie moż-
liwe po ukończeniu 16 roku życia. 
Chętnych nie brakuje, tym bardziej, 
że lepiej zarobić na fajne wczasy 
lub nowy gadżet niż siedzieć bez-
czynnie przed telewizorem lub 
komputerem.

- Młodzieży, która pyta o pracę 
na wakacje jest z roku na rok coraz 
więcej. Najwięcej mamy ofert pracy 
tymczasowej dla osób pełnoletnich, 
ale dla tych między 16 a 18 rokiem 
życia zazwyczaj też coś się znaj-
dzie. Często przychodzą też dzieci 
poniżej 16 lat, którym nie jesteśmy 
w stanie pomóc, bo ograniczają 
nas przepisy prawa – tłumaczy 
Aleksandra Kamińska, z punktu 
pośrednictwa pracy w Łęczycy. 
– W tym tygodniu zaczniemy 
zbierać oferty pracy dla młodzieży 
od okolicznych rolników i plantato-
rów. Prawdopodobnie największe 

lami agencji pracy tymczasowej, na 
które zapraszane są wszystkie osoby 
zainteresowane podjęciem pracy cza-
sowej. W ubiegłym tygodniu odbyły 
się dwa takie spotkania. Przyszło na 
nie sporo młodych ludzi.

- Oferujemy państwu pracę czaso-
wą w dużych firmach produkcyjnych 
w Łodzi. Dowóz do miejsca pracy jest 
bezpłatny, niezbędne badania lekar-
skie również. Proponowana stawka 
godzinowa to 11zł brutto, otrzymują 
też państwo umowę o pracę tym-
czasową na pełen etat – mówiły w 
sali konferencyjnej łęczyckiego ma-

gistratu wysłanniczki agencji pracy 
tymczasowej.

W Łęczycy nie jest łatwo o pracę, jest 
sporo osób bezrobotnych. Nic więc 
dziwnego, że młodzież już od wcze-
snych lat szuka sposobu zarobienia 
dodatkowych pieniędzy. Zazwyczaj 
chcą je przeznaczyć na wakacyjny 
wyjazd pod koniec lata lub jakiś wy-
marzony sprzęt elektroniczny (telefon, 
komputer, tablet). Warto wspierać 
takie inicjatywy młodych ludzi, uczą 
one pracy, odpowiedzialności a także 
szacunku do pieniędzy. 

(MR)

W magistracie 
organizowane są 
spotkania ws. pracy 
tymczasowej

Aleksandra Kamińska: „Coraz więcej młodzieży szuka pracy na 
wakacje”

zapotrzebowanie będzie, jak w ubie-
głe wakacje, do zbiorów cebuli i bobu. 
Pamiętajmy jednak, że pracodawcy 
nie zawsze chcą się oficjalnie ogłaszać, 
bo nie proponują żadnej umowy. W 
rzeczywistości więc zapotrzebowanie 
na pomocników w wakacje jest więk-
sze, niż to podawane u pośredników 
pracy - słyszymy od pani Aleksandry. 
– Rolnicy wychodzą z założenia, że 
jak powiedzą sąsiadowi, który z ko-
lei przekaże wiadomość dalej, to na 
pewno zgłosi się ktoś do pracy.

Prace pomocnicze na polach nie są 
jednak jedyną możliwością dorobie-
nia w okresie letnim. Agencje pracy 
tymczasowej poszukują pracowni-
ków produkcji dla znanych firm w 
Łodzi. Zazwyczaj deklarują nawet 
dowóz pracowników, gdy zbierze 
się odpowiednia ich liczba. Jest to 
jednak opcja dla osób pełnoletnich. 
Aleksandra Kamińska organizuje 
cykliczne spotkania z przedstawicie-
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ŁĘCZYCA

ŚWINICE WARCKIE 

Właścicielka restauracji 
współpracującej z MOPS

-em nie kryje rozczarowania z 
powodu nastawienia niektórych 
klientów. 

- Ludzie uważają, że jak ktoś 
korzysta z pomocy MOPS, to albo 
jest bezdomny, albo bardzo biedny 
i dlatego nie chcą nawet przebywać 
w miejscu, do którego przychodzą 
takie osoby – mówi właścicielka 
restauracji na ul. Ozorkowskiej. – 
Chciałam pomóc osobom, które 
na tę pomoc czekały. Gdy MOPS 
ogłosił w 2010 roku przetarg, bez 
wahania złożyłam swoją ofertę. Była 
najkorzystniejsza i nawiązaliśmy 
współpracę. Z czasem straciłam 
jednak wielu klientów indywidu-
alnych, w tym roku nie mieliśmy 
też żadnego przyjęcia komunijne-
go. Jak się okazało, ludzie zaczęli 
utożsamiać moją restaurację z tanią 
jadłodajnią dla biednych. Osoby 
korzystające z tych obiadów to w 
dużej mierze osoby starsze czy sa-
motne, które nie są w stanie zrobić 
sobie same zakupów ani ugotować 

pełnego posiłku. Wśród nich jest 
tylko jeden bezdomny.

Na około 70 osób, które spo-
żywają posiłki opłacone przez 
MOPS ponad 50 zabiera je do 
domu, w restauracji jada mniej 
niż 20. Osoby te nie przychodzą 
też o jednakowej porze dnia. Dla 
właścicielki krzywdząca jest po-

stawa klientów, którzy odwrócili 
się od restauracji tylko dlatego, że 
pomaga ona potrzebującym. – Nie 
zrezygnuję z umowy z MOPS-em, 
bo mam zobowiązanie w stosun-
ku do tych ludzi. Od czterech lat 
dla nich gotuję i wiem, że są z tego 
powodu zadowoleni.

(MR)

Paweł C. (na-
zwisko do wia-

domości red.) w ubiegłym tygo-
dniu został dotkliwie pokąsany 
przez meszki. Udał się do przy-
chodni zdrowia w której niestety 
pomocy medycznej nie otrzymał. 
Lekarz – jak twierdzi pan Paweł 
– zasugerował mu odpłatność za 
wizytę.

- W Świnicach jest niepubliczny 
ZOZ, który jednak ma podpisany 
kontrakt z NFZ. Byłem przekonany, 
że otrzymam bezpłatną pomoc. 
W tym dniu przyjmował lekarz. 
Powiedziałem mu, że podczas ko-
szenia trawy pokąsały mnie meszki. 
Widział jak wyglądam. Byłem cały 
spuchnięty, jestem alergikiem i 
bardzo źle znoszę ukąszenia, szcze-
gólnie meszek. 

Pan Paweł powiedział lekarzowi, 
że nie jest zameldowany w Świni-
cach. Niedawno przeprowadził się 
bowiem do Łodzi. Wtedy zaczęły 
się problemy.

- Lekarz odparł, że w takim razie 
nie może mi udzielić bezpłatnej 
pomocy medycznej. Zasugerował, 

że jak zapłacę to nie będzie proble-
mu. Jestem do dziś zszokowany 
zachowaniem medyka. Sam jestem 
ratownikiem medycznym i zawsze 
pomagam ludziom, gdy widzę, że 
potrzebują pomocy. 

Po rozmowie z panem Paw-
łem udaliśmy się do przychodni 
zdrowia. Nie było lekarza, który 
– zdaniem Czytelnika – odmówił 
pomocy. O sprawie rozmawialiśmy 
z Marzeną Witkowską, kierownicz-
ką przychodni zdrowia.

- Na pewno porozmawiam o tym 
z lekarzem. Do tej pory nikt mnie 
nie informował o incydencie.

Zapytaliśmy, czy lekarz mógł 
odmówić pomocy, w sytuacji, gdy 
pacjent nie jest zameldowany w 
Świnicach Warckich. Kierownik 

Witkowska obiecała nam odpowie-
dzieć w tym tygodniu. 

Warto wspomnieć, że atak mesz-
ki nie jest tak subtelny jak ukłucie 
komara. Aparat gębowy meszki 
jest przystosowany do rozcinania 
skóry i zakotwiczania się w niej 
przy pomocy haczykowatych 
włosków na szczękach, rozrywa-
nia tkanki. Z tak powstałej ranki 
samice wysysają sączącą się krew. 
Ich ślina zawiera enzymy upłyn-
niające krew i zapobiegające jej 
krzepnięciu. Meszki wydzielają 
silnie toksyczną ślinę. Ich ugryzie-
nie może powodować - częściej niż 
w przypadku komarów - obrzęki, 
zaczerwienienia i wysoką go-
rączkę. 

tekst i fot. (stop) Wakacje pod namiotem wyszły z mody
Zamiast namiotu i śpiworów 
kupuje się teraz bilety lotnicze 
pierwszej klasy lub rezerwuje 
porządne hotele. Biwakowe do-
świadczenia stają się coraz bar-
dziej odległym zjawiskiem. Nic 
więc dziwnego, że sklepy mają 
dość ograniczony asortyment dla 
amatorów wczasów polowych. 
- W ostatnim czasie łęczycanie 
w ogóle nie wykazują zaintere-
sowania sprzętem biwakowym 
– słyszymy w jednym ze sklepów 
sportowych  w Łęczycy. - Śpiwory 
i karimaty sprzedawaliśmy w spo-
rej ilości przed nocną imprezą dla 
dzieci i młodzieży „Noc Detekty-
wów”, którą zorganizowała biblio-
teka w Łęczycy. Zapotrzebowanie 
było więc zupełnie inne niż bi-
wakowe. Podkreślmy również, że 
karimaty teraz kupuje się przede 
wszystkim do zajęć fitness lub 
jogi, produkty te zmieniają więc 
swoje pierwotne przeznaczenie.
- Namiotów nie mamy, bo nie 
ma takiej potrzeby, materacy 
dmuchanych do spania też nie. 
W naszej ofercie znajdują się 
jednak śpiwory w cenie od 70 
do 100 zł, karimaty, które można 
kupić już od 15 zł oraz plecaki 
turystyczne dużej pojemności w 
przedziale cenowym od 180 do 

230 zł. Częściej niż pod namiot 
jeździ się teraz na wyszukane 
wczasy. Ostatnio przyszli klienci 
żeby kupić odzież sportową na 
wycieczkę do Tajlandii, inni wy-
bierali się do Peru.
Podwyższający się standard życia, 
przyzwyczajenie do wygody i 
niewątpliwie coraz wyższe ocze-
kiwania społeczne powodują, 
że ludzie szukają oryginalnych 
rozwiązań na spędzenie urlopu. 
Wakacje na polu namiotowym 
są mało atrakcyjną propozycją 
w porównaniu z ofertami biur 
podróży czy propozycjami do-
brych hoteli, które prześcigają się 
w ilości atrakcji dla swoich gości. 
Wczasowicze na tym korzystają, 
bo mogą przebierać w ofertach. 
Nie rozumiem jak można poje-
chać na pole namiotowe i spędzić 
tam urlop. Przecież wakacje to 
czas na odpoczynek, relaks i 
wygodę. To jest ten moment, w 
którym nabieramy sił na cały rok 
pracy i po tej pracy też odpo-
czywamy, jak dla mnie w takich 
biwakowych warunkach nie jest 
to możliwe. Być może za bardzo 
przyzwyczaiłam się już do wygód 
XXI wieku – mówi Magdalena 
Sobczak.

(MR)

Pomoc dla Czarusia 
po naszym artykule

OZORKÓW Andrzej Woźniak, 
miejscowy przedsię-

biorca po przeczytaniu w „Re-
porterze” artykułu o chorym 
4-letnim Czarusiu, postanowił 
mu pomóc. 

- Kupiłem elektrostymulator 
dla chłopca. Nie będę ukrywał, 
że wzruszyła mnie jego histo-
ria. Odwiedziłem rodzinę i 
stwierdziłem, że faktycznie 
potrzebują natychmiastowej 
pomocy – słyszymy od biz-
nesmena. 

Przypomnijmy, że 4-latek cierpi 
na rzadką chorobę związaną ze 
schorzeniem unerwienia jelita 
grubego. Brak jest zwojów ner-
wowych. Chłopiec ma już wycięte 

prawie 25 centymetrów jelita. 
To wstydliwa choroba. Czaruś 
z powodu tego, że stracił spory 
odcinek jelita, nie może utrzymać 
kału. Dlatego chodzi cały czas w 
pieluchach, które zmieniane są 
kilka razy w ciągu dnia. Elektro-
stymulator na pewno pomoże 
4-latkowi.

Joanna Klauze, matka chłopca, 
na zakup elektrostymulatora 
(koszt ponad 2500 zł) zbierała 
plastikowe nakrętki. Pieniądze z 
ich sprzedaży będzie mogła teraz 
przeznaczyć na leczenie synka, 
kupno pieluch i specjalistycznych 
maści. Choroba Czarusia wyma-
ga sporych wydatków. 

(stop)

Darmowe posiłki dla najuboższych

Lekarz nie udzielił mi pomocy 
– skarży się nasz Czytelnik

Kierownik przychodni zdrowia będzie rozmawiać z lekarzem na 
którego poskarżył się pacjent

Meszki są o wiele bardziej 
niebezpieczne od komarów 
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Oryginalne potrawy 
i porady kulinarne

Rozwiązanie krzyżówki z numeru 93: Jaki grajek, taka muzyka.
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Chłodnik z arbuzem i fetą
Składniki
• 1/2 kg arbuza 
• 75 dag truskawek 
• 1/2 l białego wytrawnego wina 
• sok z 1 cytryny 
• miód 
•  kawałek imbiru wielkości 

kciuka 
• kilka liści mięty 
• balsamico 
• 20 dag sera feta bez dodatków 
• garść niesolonych pistacji 
Etapy przygotowania: Z arbuza usuwamy pestki, miąższ 
kroimy, truskawki czyścimy, razem wrzucamy do kielicha 
blendera, zalewamy winem, sokiem z cytryny, dodajemy 4 
łyżki miodu, obrany i pokrojony imbir, większość mięty i kil-
ka kropel balsamico, miksujemy na gładki mus. Próbujemy 
i dosmaczamy miodem i sokiem z cytryny według uznania, 
schładzamy przynajmniej 3 godz. Rozlewamy, na każdą por-
cję kruszymy fetę, dajemy posiekane drobno pistacje oraz 
odłożoną, posiekaną miętę.
Feta interesująco przełamuje słodycz chłodnika, ale jeśli ktoś 
nie przepada za takimi kombinacjami, niech użyje grzanek 
zrobionych z pumpernikla obsmażonego na maśle z odro-
biną miodu; warto także sięgnąć po pokruszone korzenne 
ciasteczka.

Roladki drobiowe ze szpinakiem
Składniki
• 1 filet z kurczaka 
• 100 g mrożonego szpinaku 
• kawałek pora, ok 10 cm 
• 50 g sera żółtego 
• 3 ząbki czosnku 
• sól, pieprz 
• panierka: 
• 1 jajko 
• mąka 
• bułka tarta 
• olej do smażenia 
Etapy przygotowania: Na patelni rozgrzać olej, dodać 
pokrojonego w półplasterki pora i zamrożony szpinak. Sma-
żyć aż szpinak się rozpadnie. Dodać przeciśnięty przez pra-
skę czosnek, doprawić solą i pieprzem. Przestudzić. Dodać 
starty na drobnym oczku ser.
Fileta przekroić wzdłuż na pół. 
Rozbić, posypać solą i pieprzem. 
Na płatach mięsa rozłożyć farsz i 
zwinąć. Pozostały szpinak dodać 
do roztrzepanego jajka. Roladki 
panierować w mące, jajku ze 
szpinakiem i bułce. Smażyć na 
rozgrzanym tłuszczu na złoty 
kolor ze wszystkich stron.

Deser smaki lata 
Składniki na 4 porcje: 
• 1 mały jogurt naturalny 
•  1 mały serek homogenizowa-

ny o smaku waniliowym 
• 1/2 szkl. mleka 
• 3 łyżki żelatyny 
•  1 szkl. śmietanki kremówki 

36% 
• 2/3 szkl. cukru pudru 
• garść poziomek 
• garść truskawek 
• 1/2 banana 
• kilka porzeczek i kilka owoców agrestu 
• mięta do ozdoby 
• garść płatków owsianych 
Etapy przygotowania: Na dno miseczek/szklanek wysy-
pać po szczypcie płatków owsianych. W kąpieli wodnej roz-
puścić żelatynę w mleku.Śmietanę kremówkę ubić na sztyw-
no.Jogurt z serkiem i cukrem zmiksować. Truskawki, banana 
i poziomki pokroić drobno. Jogurt, kremówkę i mleko z żela-
tyną połączyć i szybko wymieszać. Dodać pokrojone wcze-
śniej owoce, wymieszać i wyłożyć łyżką do misek/szklanek. 
Masę można wyłożyć do połowy szklanek, potem garść pozio-
mek/truskawek, i kolejna część masy jogurtowo-śmietanowej. 
Schłodzić w lodówce ok. 1 godziny.

W sklepie zoologicznym klientka pyta: 
- Mają państwo sweterki dla psów? 
- Tak, oczywiście mamy 
- To poproszę czerwony 
- Dobrze, ale proszę przyprowadzić psa na 
przymiarkę 
- Nie mogę... to ma być niespodzianka 

* * * 
Idzie zajączek przez las. Mówi coś do siebie i macha łapką. 
Spotkał misia. Miś się mu przez chwilę przygląda aż w końcu 
mówi: 
- Co robisz? 
Zajączek na to: 
- Opowiadam sobie kawały 
- A po co machasz łapką? 
- Bo niektóre już znam.  

* * *
Starszy facet miał poważne problemy ze słuchem już od 
dłuższego czasu. Poszedł więc do lekarza a ten przepisał mu 
aparat słuchowy, który wrócił choremu słuch w 100 procen-
tach. Po około miesiącu facet wrócił do lekarza na wizytę 
kontrolną a ten: 
- Pański słuch jest doskonały, a Pańska rodzina musi być 
zachwycona. 
- Och, nic im nie mówiłem, tylko siedziałem sobie cicho jak 
zwykle i słuchałem rozmów. Ale nie jest dobrze, bo już trzy 
razy zmieniłem testament. 

* * *
Przychodzi młoda baba do lekarza: 
- Panie doktorze, przede wszystkim muszę powiedzieć, że jestem 
jeszcze dziewicą. 
- To wspaniale, bo ja właśnie jestem lekarzem pierwszego 
kontaktu! 

* * *
Policjant zamknął się w komórce i przez kilka dni rozbierał swój 
nowo kupiony samochód na części. Żona się pyta: 
- Po co to robisz? 
- Poprzedni właściciel powiedział mi, że włożył w niego 20 
tysięcy! 

* * *
* - Panie dyrektorze, czy mógłbym otrzymać dzień urlopu, aby 
pomóc teściowej przy przeprowadzce?  
- Wykluczone!  
- Bardzo dziękuje, wiedziałem, że mogę na pana liczyć. 
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Łęczyckie cechy rzemieślnicze XIX wieku powróciły do 
miasta za sprawą autora wystawy, Tomasza Kucharczyka. 
Zaprezentowane zostały zdjęcia, przeróżne przedmioty z 
tamtego okresu, które pomogły zwiedzającym muzeum 
poznać kunszt pracy rzemieślniczej z XIX i pierwszej połowy 
XX wieku. Cechy: rzeźniczy, siodlarski, kowalski czy stolarski 
to tylko niektóre z aż 13 łęczyckich cechów tamtych czasów. 
Zachęcamy do odwiedzin muzeum i zapoznania się z tą 
historyczną wystawą.

tekst i fot. Małgorzata Robaszkiewicz 

Rzemiosło sprzed 
półtora wieku 

Mogliśmy poznać 
narzędzia cechu 
szewskiego

Niektórzy na 
zdjęciach szukali 
swoich przodków

Autor wystawy 
Tomasz Kucharczyk

Były też precle, XIX 
wieczne obesłanie 
łęczyckiego cechu 
piekarskiego

Tak wyglądały dawne reklamy

Na otwarciu wystawy gości nie zabrakło

Dyrektor Muzeum wręczał 
dyplomy czeladnicze
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Spore  zaskoczen ie 
wśród wypoczywają-

cych w miejskim parku wywołał wi-
dok spacerującego burmistrza Jacka 
Sochy z urzędnikami magistratu. 

- No tak, teraz pan napisze, że 
zamiast pracować chodzę sobie po 
parku – żartował na widok naszego 
dziennikarza burmistrz. - Ale pro-
szę mi wierzyć, że w trakcie takiego 
spaceru również wykonuję swoje 
obowiązki. Przyszliśmy do parku, 
aby sprawdzić czy zostały uprząt-
nięte topole, które niedawno prze-
wróciły się blisko rzeki. Poza tym 
ocenialiśmy miejsce pod przyszłą 
inwestycję związaną z planowaną 
w parku budową placu zabaw. 

Dwie stare i spróchniałe topole 
runęły na ścieżkę. Całe szczęście, że 
do zdarzenia doszło w nocy i nikt 
akurat tamtędy nie przechodził. 

- O topolach powiadomiliśmy 
już Wojewódzki Zarząd Melioracji i 
Urządzeń Wodnych. Zdajemy sobie 
sprawę, że niektóre drzewa powin-

ny zostać wycięte, ale teren przy 
rzece nie jest w zarządzaniu urzędu 
miasta – dodaje burmistrz Socha. 

Plac zabaw w miejskim parku 
gotowy ma być jeszcze w wakacje. 

(stop)

Jestem zmuszony 
podjąć takie kroki, bo 

niestety nie widzę możliwości 
porozumienia – mówi Andrzej 
Woźniak, któremu bratanek za-
kręcił wodę.

O sprawie pisaliśmy kilka mie-
sięcy temu. Konfliktu rodzinnego 
nie udało się zażegnać. 

- Nie ukrywam, że wypowiedź 
bratanka w gazecie bardzo mnie 
zdenerwowała. To nieprawda, że 

sprzedałem swoją część domu. 
Zrobiłem darowiznę dla córki, 
jednak z zastrzeżeniem, że do 
końca życia mogę użytkować 
część domu a poza tym mam 
pełne pełnomocnictwo do dys-
ponowania majątkiem. Dlatego 
zakręcenie wody, pomimo tego co 
twierdzi bratanek, jest bezpraw-
ne. Zamierzam iść z tym do sądu 
– słyszymy od pana Andrzeja. 

(stop)

K i l k u d z i e s i ę c i u 
mieszkańców tzw. 

osiedla „Spokojnej starości” 
poprosiło zarząd spółdzielni o 
wyjaśnienie ws. inwestycji zwią-
zanej z docieplaniem bloków. 
Lokatorzy budynków domaga-
jący się spotkania nie rozumieją 
dlaczego mają podpisywać się 
pod wnioskiem o kredyt z zabez-
pieczeniem, którym jest hipoteka 
nieruchomości.

Od lat zapowiadana inwestycja 
termomodernizacyjna już na 
samym początku ma pod górkę. 
Spółdzielnia rozpoczęła proce-
dury z załatwianiem kredytu, 
niestety zapomniała o szczegółach 
pożyczki udzielanej przez WFOŚi-
GW poinformować lokatorów. 

Można było się spodziewać ta-
kiej reakcji mieszkańców, którzy 
z ogromnym zaskoczeniem przyj-
mowali w domach przedstawicieli 
spółdzielni proszących o składanie 
podpisów pod warunkami zabez-
pieczenia kredytu.

- Nikt ze spółdzielni nie wytłu-

maczył nam wcześniej na jakich 
zasadach brany jest ten kredyt. Jak 
zobaczyłam w dokumentach, któ-
re zostały mi podsunięte do pod-
pisu, hipotekę na nieruchomości, 
to ręce mi opadły. W spółdzielni 
nie było jeszcze wcześniej sytuacji, 
że lokatorzy przed dociepleniem 
bloków musieli podpisywać jakieś 
zupełnie nie zrozumiałe papiery – 
mówi Irena Górna z którą rozma-
wialiśmy tuż przed rozpoczęciem 
spotkania z zarządem spółdzielni. 

- Podobno koszty tego docieple-
nia bezpośrednio uderzą nas po 
kieszeni. Trzeba będzie spłacać 
przez wiele lat duży kredyt – do-
daje Teresa Targalska. 

Jan Zasada także na spotkanie 
przyszedł zdezorientowany i zły 
na prezesów, którzy zapomnieli o 
poinformowaniu spółdzielców o 
szczegółach kredytu.

Zdzisław Ewiak, zastępca pre-
zesa Ozorkowskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej, musiał włożyć 
wiele wysiłku, by wytłumaczyć 
ludziom, że kredyt nie jest za-
grożeniem dla ich domowych 
budżetów. 

- Zabezpieczenie kredytu jest na 
kwotę ok. 2 mln zł na tych nieru-

chomościach, które są własnością 
wszystkich członków. Ale nie są 
to lokale mieszkalne. Chodzi o 
niezamieszkane nieruchomości 
handlowe  - tłumaczył wicepre-
zes. - Żadnych dodatkowych opłat 
dla spółdzielców nie będzie. Po 
dociepleniu bloków będą realne 
oszczędności na cieple, po prostu 
stanieje ogrzewanie. Zaoszczędzo-
ne w ten sposób pieniądze, prze-
suniemy na fundusz remontowy 
z którego spłacany będzie kredyt. 

Spotkanie z każdą minutą sta-
wało się coraz bardziej emocjo-
nalne. Włodzimierz Kurowski 
zarzucił władzom spółdzielni za-
niedbywanie spraw związanych 
z osiedlem „Spokojnej starości”. 

- Już dawno nasze bloki powinny 
zostać docieplone. Koszty ogrze-
wania mieszkań są horrendalnie 
wysokie. To z powodu zaniedbania 
spółdzielni płacimy tak dużo. 

Większość spółdzielców, po wy-
jaśnieniach wiceprezesa, zgodziła 
się na zaciągnięcie kredytu pod 
docieplenia bloków na osiedlu. Z. 
Ewiak przeprosił spółdzielców, że 
spotkanie ws. kredytu nie zostało 
wcześniej zorganizowane. 

(stop)

Na nieczynnym 
kominie byłej cu-

kierni przy pl. Jana Pawła 
II gniazdo uwiły sobie bo-
ciany. Nie byłoby w tym 
nic dziwnego, gdyby nie 
to, że to centrum miasta. 
Bociany nic nie robią sobie 
z pobliskiej ruchliwej ulicy 

i sąsiedztwa kamienic. 
W gnieździe pojawiły się 

już dwa pisklaki. 
- Rodzice rano wylatują na 

łąki a wracają wieczorem. Można 
czasami zobaczyć jak bociany krążą 

nad placem Jana Pawła. Cieszymy się z 
tego, że tuż przy naszym domu zrobiły 
sobie gniazdo – mówi Jadwiga Flak 
(na zdjęciu). 

Pani Jadwiga w kontekście bocia-
niego gniazda przytacza rozmowę 
z pracownikiem OPK. 

- Od dawna prosimy przedsiębior-
stwo komunalne o remont budynku i 
naprawę schodów. Gdy pracownik z 
komunalki zobaczył gniazdo, powie-
dział, że mamy teraz duże szczęście 
i remont nie będzie już potrzebny. 
Mam nadzieję, że żartował. 

(stop)

Co burmistrz robił w parku? 

OZORKÓW

OZORKÓW

OZORKÓW

OZORKÓW

Burmistrz Jacek Socha w towarzystwie urzędników odwiedził 
park miejski 

Topole mają zostać wkrótce 
usunięte

Do sądu przeciw bratankowi 

Pan Andrzej pokazuje pełnomocnictwo do dysponowania 
majątkiem

Bocianie gniazdo w centrum miasta 

Docieplenie bloków z wieloma niejasnościami 

Spółdzielcy pytali o konkrety dot. kredytu na docieplenie 
bloków 

Zdzisław Ewiak długo 
tłumaczył sprawy związane 
z inwestycją 
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gmina parzęczew inwestuje w szkoły
W 2014 r. Gmina Parzęczew zleciła 

firmie architektonicznej wykonanie do-
kumentacji technicznej, która zawiera 
projekt oraz wizualizację rozbudowy 
Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima 
i Punktu Przedszkolnego „Plastuś” w 
Parzęczewie. Dodatkowo opracowano 
koncepcję zagospodarowania terenu wo-
kół szkoły pod kątem budowy nowych 
obiektów sportowych. 

Szkoła zyska trzykondygnacyjne skrzy-
dło o powierzchni ok. 1200 mkw. Na par-
terze znajduje się Punkt Przedszkolny „Pla-
stuś” i zostanie on powiększony o kolejne 
4 pomieszczenia, każde o powierzchni ok. 
70 mkw., a w nim nowe zaplecze sanitarne 
oraz gastronomiczne. Wszystko z myślą o 
najmłodszych mieszkańcach gminy. Kolejne 
dwa piętra będą przeznaczone na zagospo-
darowanie klas dla Szkoły Podstawowej, 
czyli 8 dodatkowych sal o powierzchni 
ponad 70 mkw., a w tym salę komputerową, 
nowe toalety i pomieszczenia gospodarcze. 
Wzrastająca liczba dzieci w gminie potwier-
dza, że rozbudowa obiektu jest niezbędna. 

Ponadto Gmina Parzęczew chce zapewnić 
od września 2016 roku miejsca w Punktach 
Przedszkolnych dla wszystkich 3, 4 i 5 lat-
ków. Rozbudowa zapewni komfort nauki 
młodszym i starszym dzieciom oraz popra-
wi warunki pracy nauczycieli. Planowany 
czas realizacji inwestycji to lata 2015/2017. 
Planuje się również budowę nowych peł-
nowymiarowych obiektów sportowych, 
czyli: boisko do gry w piłkę nożną z bieżnią, 
boisko do gry w koszykówkę i siatkówkę, a 
także toru do skoku w dal.

Ponadto Gmina Parzęczew realizuje 
wnioski POKL oraz WFOŚiGW w Łodzi, 
dzięki którym zostanie utworzonych sześć 
klas multimedialnych oraz ekopracownia. 
Dzięki realizacji projektów Szkoła Podsta-
wowa w Parzęczewie, Gimnazjum w Parzę-
czewie, Szkoła Podstawowa w Chociszewie 
oraz Oddziały Przedszkolne w Parzęczewie 
i Chociszewie już od września br. będą 
korzystać z nowych sal multimedialnych, 
wyposażonych w tablicę interaktywną. 
Dodatkowo w Szkole Podstawowej w Cho-
ciszewie zostanie utworzona nowoczesna 
ekopracownia.

reklama

OZORKÓW, ŁĘCZYCA Cod z ien n ie 
oszukiwani 

są klienci i to na grube pienią-
dze – twierdzi Sebastian Zasada, 
przedstawiciel nowej firmy w 
regionie dystrybuującej butle z 
gazem, który ocenia działalność 
konkurencji. Działalność na ba-
kier z prawem jest zarówno w 
Ozorkowie, jak i Łęczycy. Pan Se-
bastian poprosił redakcję o zajęcie 
się sprawą. Przeprowadziliśmy 
dziennikarską prowokację.

Jest środa po południu. Spoty-
kamy się z dystrybutorem gazu z 
Płocka. Nowy gracz na gazowym 
rynku w regionie przekonuje, że 
konkurencja nie gra fair.

- To nie chodzi o to, aby zniszczyć 
rywali. Szkoda mi mieszkańców, 
którzy nie zdają sobie nawet sprawy 
z tego, że są oszukiwani. Cwaniaki 
nabijają sobie kieszenie a biedni 
klienci kupują butle z gazem za które 
tak naprawdę powinni płacić mniej – 
słyszymy od pana Sebastiana. 

Mieszkańcy nabijani w butle
O co chodzi? To bardzo proste. 

Zdaniem przedstawiciela nowej 
firmy konkurencja sprzedaje w 
butlach zbyt mało gazu.

- Sprawdziliśmy to już wcześniej 
i mamy na to dowody. Jednak 
chcieliśmy, aby sprawa została na-
głośniona. Dlatego prosimy was o 
przeprowadzenie dziennikarskiej 
prowokacji. Sami się przekonacie 
w jaki sposób w regionie działają 
oszuści.

Godzimy się. Krótko po roz-
mowie z naszym informatorem 
dzwonimy do firmy Wiesława S. 
(nazwisko do wiadomości red.).  
Zamawiamy 11 kg butlę z gazem. 
Na odbiór umawiamy się na ul. 
Sienkiewicza. 

Na butlę czekaliśmy ok. pół 
godziny. 

- Czy na pewno jest to 11 kilo-
gramowa butla z gazem? - zapytał 
dziennikarz kierowcy. Odpowiedź 
była twierdząca. Od kierowcy nie 
otrzymaliśmy niestety paragonu, 
po który musieliśmy pojechać do 
firmy. 

Czy rzeczywiście sprzedano nam 
11 kg butlę z gazem?

- Oczywiście, że nie – przekonuje 
Sebastian Zasada. - Można to łatwo 
sprawdzić. Na plombie podana jest 
waga. Proszę spojrzeć, wyraźnie 
widać 10 kg. Ten proceder trwa już 
długo i zawsze klient oszukiwany 
jest na 1 kg, czyli mniej więcej 4 zł od 
butli. Zresztą butlę możemy zważyć.

Ważenie butli z gazem potwier-
dziło uwagi S. Zasady. Butla po-
winna ważyć 21,2 kg (10,2 waga 
pustej butli plus 11 kg gazu). Na 
zdjęciu wagi wyraźnie widać 20,2 
kg. Świadczy to o tym, że w butli 
jest o kilogram gazu za mało, czyli 
butla jest oszukana. 

Co na oskarżenia o fałszerstwo 
mówi konkurencja? W firmie Wie-
sława S. byliśmy dwa razy. Za pierw-
szym razem po paragon fiskalny (na 
którym waga butli z gazem wynosiła 
11 kg). Wówczas dziennikarz udał 
klienta. Za drugim razem powie-
dzieliśmy, że jesteśmy z „Reportera”. 

- Nie wiem co się tu dzieje, ale my 
nie łamiemy prawa – przekonywał 
Wiesław S. - Jesteśmy na rynku od 
30 lat, klienci są zadowoleni. 

Dlaczego więc plomba na sprze-
danej rzekomo 11 kg butli z gazem 
ma informację o 10 kg?

- Widocznie w rozlewni gazu 
zabrakło już prawidłowych plomb i 
nakleili taką – tłumaczył Wiesław S. 

Zaskakujące. Tym bardziej, że 

pomimo informacji na plombie o 
10 kg, zapłaciliśmy za 11 kg gazu. 

Zaproponowaliśmy konfrontację 
i ponowne ważenie butli w obecno-
ści dziennikarza. Wiesław S. nie był 

zainteresowany naszą propozycją. 
O oszustwach powiadomiona już 
została Państwowa Inspekcja Han-
dlowa i Urząd Skarbowy.

tekst i fot. (stop)

Sebastian Zasada przy trefnej butli kupionej od konkurencji. 
Plomba wskazuje, że butla została napełniona 10 kg gazu 

Po zważeniu butli okazało się, że brakuje 1 kg gazu
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KUPON RABATOWY

10%
RABATU

OZORKÓW, PLAC JANA PAWŁA II 12
GODZINY OTWARCIA

NIEDZIELA - CZWARTEK  11:30 - 22:00
PIĄTEK - SOBOTA    11:30 - 23:00

ZAMÓWIENIA
tel. 42 718 22 27, 507 169 009

WWW.EPAOLO.PL

zniżka przy minimalnym zamówieniu 18 zł 
na miejscu lub z dostawą

Pod koniec ubiegłego 
tygodnia na ul. Cichej i 

Cmentarnej pojawili się wykonawcy 
odpowiedzialni za remont dróg grun-
towych. Dlaczego przyjechali akurat na 
te ulice, gdy jako pierwsza remontowa-
na będzie Zagajnikowa?

- Cicha i Cmentarna to drogi spe-
cyficzne, z dużym spadem i lekko 
wywyższone. Dlatego przyjechaliśmy 
zobaczyć przed remontem w jaki spo-
sób prowadzić prace związane z kła-
dzeniem asfaltu – mówi Piotr Grzyb, 
inspektor nadzoru budowlanego. 

Mieszkańcy nie są aż tak bardzo 
zadowoleni z zapowiadanego remontu 
dróg.

- Przecież zanim kładziony będzie 
asfalt, powinni najpierw wyprofi-
lować drogę i wywieźć ziemię, aby 

obniżyć ulicę. Teraz droga jest powy-
żej naszych ogrodów. Jak położony 
zostanie asfalt, to droga będzie jeszcze 
wyżej. I z czego mamy się cieszyć? 
Będziemy zalewani – twierdzi Wła-
dysław Czapliński, mieszkaniec ul. 
Cichej. 

Przy ul. Cichej mieszka też Tadeusz 
Sęk, miejski radny. Potwierdza słowa 
sąsiada.

- Ulica rzeczywiście jest zbyt wyso-
ko. Niejednokrotnie sygnalizowałem 
problem podczas obrad sesji. Niestety 
bez odzewu. Jeśli robotnicy nie obniżą 
drogi przed położeniem asfaltu, na 
pewno posesje będą zalewane.

Oprócz ul. Cichej, Cmentarnej i 
Zagajnikowej asfalt kładziony będzie 
jeszcze na Wiejskiej, Grzybowej, No-
wokrzeszewskiej i Krótkiej. 

tekst i fot. (stop)

Do naszej redakcji za-
dzwoniła Czytelniczka, 

która zwróciła uwagę na brak ozna-
czonych miejsc parkingowych dla nie-
pełnosprawnych na placu Jana Pawła II. 

- Mam niepełnosprawnego syna. 
Często jeździmy autem, to nasz 
jedyny środek komunikacji. W 
centrum miasta brakuje takich 
oznaczonych miejsc dla niepełno-

sprawnych. Już w trakcie planowa-
nia modernizacji placu Jana Pawła 
II powinni pomyśleć o takich miej-
scach parkingowych. W tej spra-
wie zamierzam w tym tygodniu 
rozmawiać z burmistrzem i mam 
nadzieję, że na placu oznaczone 
zostaną miejsca do parkowania dla 
niepełnosprawnych. 

(stop)

Zapomnieli o niepełnosprawnych 
OZORKÓW

OZORKÓW

Rusza remont gruntówek. Nie wszyscy są zadowoleni

Na Cichą i Cmentarną przyjechali wykonawcy remontu 

Nie wszyscy są zadowoleni. Powinni obniżyć ulicę – mówią 
mieszkańcy

OZORKÓW To ciężki okres dla amatorów moczenia kija. Kilka dni temu 
rozpoczął się sezon letni, na pewno nie ma teraz spokoju nad 

zalewem miejskim. Wędkarze narzekają nie tyle na kąpiących się, co 
pływających na rowerach wodnych. Bywały w ubiegłym roku sytuacje, 
kiedy co bardziej zdenerwowani wędkarze z procy strzelali w stronę 
rowerów wodnych. Czy w tym sezonie dojdzie do podobnych incydentów?

- Nie da się ukryć, że niestety 
dochodzi do zatargów między 
wędkarzami a korzystającymi ze 
sprzętu pływającego, przede wszyst-
kim z rowerów wodnych, robiących 
najwięcej hałasu – mówi Marek 
Krysiak, kierownik obiektów MKP 
„Wodnik”. - Zdarzało się, że co 
bardziej zdenerwowani wędkarze 
faktycznie strzelali ze specjalnej 
procy służącej do wystrzeliwania 

zanęty. Tyle tylko, że zamiast zanęty 
wkładali małe kamienie. 

Dowiedzieliśmy się, że wypoży-
czający sprzęt wodny otrzymują 
informację o tym, aby nie wypływać 
za wysepkę na zalewie. Często te 
prośby ratowników są lekceważone.

- Wiemy o tych zatargach. Dla-
tego prosimy wypożyczających 
sprzęt o uszanowanie tego, że z 
zalewu korzystają też wędkarze. Nad zalewem jest bezpiecznie. Są już ratownicy

Kierownik Krysiak ma 
nadzieję, że wędkarze w tym 
roku nie będą strzelać z procy 
do wypoczywających

Nie mamy jednak wpływu na to, 
że niektórzy i tak wypływają poza 
wysepkę – mówi Artur Jóźwiak, 
ratownik. 

Oficjalnie sezon nad zalewem miej-
skim rozpoczął się 1 lipca. Akurat w 
tym dniu pogoda nie dopisała. Na 
szczęście kilka dni później przyszło 
upalne lato a wypoczywających nie 
brakowało. 

Katarzyna Maciejewska po raz 
pierwszy pełni odpowiedzialną funk-
cję ratowniczki nad ozorkowskim 
zalewem. 

- Kocham wodę a pływać na-
uczyłam się jeszcze w przedszkolu. 
Oczywiście ratownik musi przejść 
specjalistyczne kursy i zdobyć upraw-
nienia. Mam patent motorowodny i 
ukończony kurs udzielania pierwszej 
pomocy medycznej – słyszymy od 
młodej ratowniczki. 

Na co przede wszystkim ratownicy 
muszą zwracać uwagę?

- Alkohol jest niestety częstym 
towarzyszem zabaw nad wodą. 
Pamiętam, że właśnie z tego powo-
du musiałem ratować mężczyznę, 
który na rauszu wypłynął na środek 
zalewu. Miał szczęście, bo w porę 
spostrzegłem, że zaczął się topić – 
wspomina A. Jóźwiak. 

Sezon nad zalewem potrwa do 31 
sierpnia. 

tekst i fot. (stop)

Animozje między wypoczywającymi 
a wędkarzami 

Jak się człowiek kłóci, to jest 
jeszcze gorzej. Ja na pewno 
z procy nie strzelam – mówi 
Wiesław Witczak
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GÓRA ŚW. MAŁGORZATY 

28 czerwca około godz. 15. 30 w 
miejscowości Jastrzębiec funkcjo-
nariusze ze zgierskiej drogówki 
zatrzymali do kontroli drogowej 
renault clio. Okazało się, że auto 
prowadziła 34-letnia nietrzeźwa 
kobieta. Badanie wykazało u niej 
blisko 2 promile alkoholu. Mun-
durowi poinformowali kierującą 
o konsekwencjach wynikają-
cych z popełnionego przez nią 
przestępstwa. Wtedy błagalnym 
tonem zapytała policjantów o 
inne możliwości rozwiązania 
sprawy wkładając jednocześnie 
200 złotych do dowodu rejestra-

cyjnego. Takim zachowaniem 
kobieta pogorszyła swoją i tak 
już trudną sytuację. Nietrzeźwą 
34-latkę przewieziono do komen-
dy w Zgierzu i osadzono w celi 
dla zatrzymanych. Kobieta po 
wytrzeźwieniu usłyszała zarzut 
dotyczący próby skorumpowania 
funkcjonariuszy policji, za co 
kodeks karny przewiduje karę 
do 10 lat pozbawienia wolności. 
Dodatkowo odpowie za jazdę w 
stanie nietrzeźwości za co grozi 
kara do 2 roku pozbawienia wol-
ności i utrata prawa jazdy. 

KPP w Zgierzu

Policjanci 
łęczyckie j 

komendy pod nadzorem miejsco-
wej prokuratury wyjaśnią oko-
liczności zdarzenia drogowego do 
którego doszło 1 lipca na terenie 
gminy Góra Świętej Małgorzaty. 
Mundurowi, wstępnie ustalili, że 
kierujący mercedesem 28 – latek z 
nieustalonych jak dotąd przyczyn 
zjechał na przeciwległy pas ruchu i 
zderzył się czołowo z jadącym pra-
widłowo samochodem ciężarowym. 
Uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi, 
zostali hospitalizowani. 

Początek wakacji na drogach po-
wiatu łęczyckiego rozpoczął się wy-
eliminowaniem z ruchu drogowego 
czterech nietrzeźwych kierujących.

27 czerwca około godziny 17.00 
na odcinku drogi 703 na terenie 
gminy Poddębice policjanci z ruchu 
drogowego skontrolowali kierowcę 
fiata cinquecento. 33 – latek miał w 
organizmie 0,32 prom. alkoholu w 
organizmie. 28 czerwca po północy 
policjanci patrolując teren miasta 
przy ulicy Belwederskiej skontro-
lowali kierowcę audi. Okazało się 
za kierownicą siedział 16 – latek. 
Badanie na zawartość alkoholu 
wykazało, że miał w organizmie 
0,92 prom. alkoholu. Policjanci z 
Zespołu ds. Nieletnich sprawcą w 
jaki sposób nieletni wszedł w posia-
danie alkoholu. O jego dalszym losie 

zdecyduje Sąd Rodzinny. 29 czerw-
ca również po północy na terenie 
gminy Daszyna na odcinku drogi 
krajowej 91, dzielnicowi z Rewiru 
Dzielnicowych w Piątku zatrzymali 
do kontroli drogowej rowerzystę. 36 
– latek miał w organizmie 2,46 pro-
mila alkoholu. Mężczyzna trzeźwiał 
w policyjnej celi ponieważ w trakcie 
kontroli okazało się że jest poszuki-
wany celem osadzenia w areszcie 
śledczym. Tego samego dnia o 
godzinie 19.30 przy ulicy Łęczyckiej 
w Piątku doszło do kolizji. 22 – latka 
kierująca fiatem cc włączając się do 
ruchu nie ustąpiła pierwszeństwa 
przejazdu fordowi doprowadzając 
do zderzenia. Kobieta miała w 
organizmie 0,38 promila alkoholu, 
została ukarana mandatem.

KPP Łęczyca 

Trzej wandale usłyszeli 
już zarzuty. Interwencję 

wobec chuliganów podjął policjant, 
który jadąc do pracy był świadkiem 
zdarzenia. Grozi im odpowiedzial-
ność karna do 3 lat pozbawienia 
wolności.

2 lipca około godziny 20.00 dy-
żurny łęczyckiej komendy jadąc do 
pracy zauważył grupę mężczyzn, 
którzy idąc całą szerokością jezdni 
utrudniali ruch samochodów. Poli-
cjant czekając na wsparcie kolegów 
z jednostki podjął interwencję po-
magając tym samym mężczyźnie 
zaatakowanemu przez wandali. 
Między interweniującymi a agre-
sorami doszło do szarpaniny. Na 

miejscu zdarzenia policjanci za-
trzymali jednego podejrzewanego, 
który noc spędził w policyjnym 
areszcie. 24 – latek miał w organi-
zmie ponad 2 promile alkoholu. W 
ciągu następnych dni kryminalni 
dowieźli do komendy kolejnych 
dwóch wandali, 22 i 26 – latka. Cała 
trójka 4 lipca usłyszała zarzuty 
naruszenia nietykalności cielesnej i 
znieważenia. Jednemu z zatrzyma-
nych, 26 – latkowi dodatkowo grozi 
odpowiedzialność karna, ponieważ 
w trakcie zdarzenia uszkodził sa-
mochód jednego z interweniujących 
mężczyzn. Właściciel wartość strat 
wycenił na kwotę 500 złotych. 

KPP w Łęczycy 

Pijany 16-latek za kierownicą audi

Trzech mężczyzn 
napadło na 23-latka

28 czerwca około godziny 18. 
40 dyżurny strykowskiego ko-
misariatu przyjął zgłoszenie, z 
którego wynikało, że w Swędowie 
na ul. Leśnej doszło do pobicia 
młodego mężczyzny. Wysłani na 
miejsce policjanci w rozmowie 
z pokrzywdzonym ustalili, że 
kilkanaście minut wcześniej, gdy 
szedł do sklepu spożywczego zo-
stał zaczepiony przez trzech męż-
czyzn, z których jeden poprosił 
go o papierosa. Gdy zgłaszający 
spełnił prośbę mężczyzny został 
przez niego uderzony w twarz, a 

potem wszyscy zaczęli go kopać 
po całym ciele. Na koniec zdjęli 
z niego i zabrali koszulkę z 
logo jednego z klubów piłkar-
skich. Oddalili się pozostawiając 
23-latka na ulicy. Policjanci bar-
dzo szybko ustalili i zatrzymali 
sprawców tego zdarzenia. Po-
dejrzewani w wieku 35, 32 i 29 
lat trafili do zgierskiego aresztu 
a po wytrzeźwieniu usłyszeli 
m. in. zarzuty współdziałania 
w rozboju. Grozi im do 12 lat 
pozbawienia wolności. 

Info: policja 

Nie zostawiajcie dzieci w autach
W czasie upałów pozostawienie 

dziecka w samochodzie nawet na 
chwilę, może zagrozić jego zdro-
wiu, a nawet życiu. Wewnątrz auta 
w upalny dzień temperatura może 
dojść do 90° C - twierdzą eksperci.

Temperatura ciała dziecka 
wzrasta od 2 do 5 razy szybciej niż 
dorosłego człowieka. Szyby w sa-
mochodzie najpierw umożliwiają 
dostawanie się promieni słonecz-
nych do wnętrza, a następnie 
działają jak izolator i zatrzymują 
ciepło w środku. Zostawienie 
uchylonego okna w samochodzie 

daje tak naprawdę niewielki efekt. 
Ryzyko przegrzania dziecka jest 
ogromne. Dlatego każdy, kto 
zobaczy dziecko zamknięte w 
samochodzie w ciepły dzień na 
słońcu, powinien interweniować i 
powiadomić odpowiednie służby 
dzwoniąc pod numer 112, 997, 
999, 998.

Dziecko w takiej sytuacji jest 
zdezorientowane działaniem 
wysokiej temperatury, zwykle nie 
płacze i nie próbuje samo wydo-
stać się z samochodu.

KPP Zgierz

Chciała policjantom wręczyć łapówkę

Czołowe zderzenie 
z ciężarówką 

Policjant interweniował 
przed służbą

ŁĘCZYCA

ŁĘCZYCA

Podrabiał zastrzeżone znaki towarowe 
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Policjanci z łęczyckiej 
komendy ustalili i 

przedstawili zarzut 35 – latko-
wi, który wytwarzał i naprawiał 
palety drewniane oznaczając je 
podrobionymi znakami towa-
rowymi. 

Policjanci zajmujący się prze-
stępczością gospodarczą uzy-
skali informację, że na terenie 
powiatu łęczyckiego znajduje 

się zakład, w którym prawdo-
podobnie w sposób nielegalny 
wykorzystywane są znaki towa-
rowe firmy produkującej palety. 
Weryfikując wiedzę, funkcjo-
nariusze dotarli na teren hali 
produkcyjnej, w której właściciel 
wytwarzał i naprawiał palety 
drewniane oznaczając je podro-
bionymi zastrzeżonymi znakami 
towarowymi, nie mając prawa 

ich używać. 30 czerwca 35 – letni 
właściciel usłyszał zarzut z usta-
wy „Prawo własności przemysło-
wej” za podrobienie znaków to-
warowych w 150 paletach. Firma, 
której znaki towarowe zostały 
podrabiane straty wyceniła na 
kwotę 36 000 złotych. Przestęp-
stwo to zagrożone jest karą do 2 
lat pozbawienia wolności.

Info: policja 
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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, tel.(0-24) 721-29-14, fax 721-32-78 

Kierowca kat. C+E   
Wykształcenie podstawowe, prawo 

jazdy kat. C+E, uprawnienia na 
przewóz rzeczy. 
POL-BUD Sp. J.  
Ul. Czarna 14 C 
95-100 Zgierz 

Tel. (24) 721-68-68 
Miejsce wykonywania pracy : Łęczyca     

99-100,ul. Kopalniana  11. 

Specjalista ds. przygotowywania 
produkcji z językiem niemieckim  
Wykształcenie średnie techniczne 
bądź wyższe, znajomość języka 
niemieckiego w stopniu średnio-
zawansowanym bądź biegłym w 

mowie i piśmie.
Kampmann Polska Sp. z o.o. 

Ul. Lotnicza 21 F 
99-100 Łęczyca 

Tel. (24) 721-91-78

Fryzjer 
Wykształcenie zawodowe, umiejętność 
strzyżenia, farbowania, modelowania 

włosów.
Salon Fryzjerski Damsko-Męski „Anna”

Anna Kowal- Nowakowska
Ul. Ozorkowska 12

99-100 Łęczyca
Tel. 693-449-522.

Kierowca kat. C+E.  
Prawo jazdy kat. C+E, aktualne 

badania,   świadectwo kwalifikacji, 
doświadczenie min. 5 lat. 

„Marko-Transport” Sp. z o. o.
Ul.57 Pułku Piechoty Wlkp.29

99-100 Łęczyca
Tel.(24) 722-45-23; 603-377-661

Miejsce wykonywania pracy: kraje UE.

Kierowca C+E   
Wykształcenie zawodowe, umiejętność 

prowadzenia samochodu i obsługi 
silosu, doświadczenie min. 1 rok. 

PPHU GOLD HELLEN Nowakowski 
Sp. J 

Ul. Mickiewicza 18  
99-100 Łęczyca 

Tel. 509-686-605, 600-320-053. 
Miejsce wykonywania pracy : Polska, 

Czechy, Słowacja. 

Inżynier rolnictwa
Wykształcenie wyższe kierunek 

rolniczy lub wykształcenie średnie 
zawodowe kierunek rolniczy
G.P. „KASZTELAN” Sp. z o.o.

Łubno 63 B,
99-107 Daszyna
tel. 601-235-171

Elektryk
Wykształcenie średnie zawodowe

G.P. „KASZTELAN” Sp. z o.o.
Łubno 63 B,

99-107 Daszyna
tel. 601-235-171

Mechanik maszyn
Wykształcenie średnie zawodowe

G.P. „KASZTELAN” Sp. z o.o.
Łubno 63 B,

99-107 Daszyna
tel. 601-235-171

Mechanik maszyn
Wykształcenie średnie zawodowe

GP Centrala Nasienna „ŁUBNO” Sp. z o.o.
Łubno 63B,

99-107 Daszyna
tel. 601-235-171

Księgowa
Wykształcenie wyższe o kierunku 
księgowość, finanse, bankowość
Uprawnienia – kurs księgowości

Minimum dwa lata doświadczenia 
zawodowego

GP Centrala Nasienna „ŁUBNO” Sp. z 
o.o.

Łubno 63B,
99-107 Daszyna
tel. 601-235-171

Inżynier rolnictwa
Wykształcenie wyższe kierunek 
rolniczy lub średnie zawodowe 

kierunek rolniczy
GP Centrala Nasienna „ŁUBNO” Sp. z o.o.

Łubno 63B,
99-107 Daszyna
tel. 601-235-171

Technik elektryk
Wykształcenie średnie zawodowe

GP Centrala Nasienna „ŁUBNO” Sp. z o.o.
Łubno 63B,

99-107 Daszyna
tel. 601-235-171

Sprzedawca-kasjer
Wykształcenie podstawowe, 

wymagana aktualna książeczka 
zdrowia

GRAM SADECCY Sp.J.
Ul. Kostrogaj 21, 09-400 Płock
Market ul. Dominikańska 8D, 

99-100 Łęczyca

Agent sprzedawca 
Wykształcenie zawodowe, obsługa 
kasy fiskalnej, praca na komputerze 
„Społem” PSS „Mazur” w Łęczycy

Pl. T. Kościuszki 11, 
99-100 Łęczyca

Pracownik linii produkcyjnej
Praca na taśmie 

S&S BUSINESS CONSULTING
Agnieszka Stasiak,
99-100 Łęczyca, 
Pl. Przedrynek 8 

Miejsce pracy: Ozorków
CV przesyłać na adres e-mail: 

kontakt@towork.pl

Magazynier 
Obsługa skanera, obsługa wózków 

widłowych, doświadczenie zawodowe 
na stanowisku magazyniera

S&S BUSINESS CONSULTING
Agnieszka Stasiak, 99-100 Łęczyca, 

Pl. Przedrynek 8 
Miejsce pracy: Ozorków

CV przesyłać na adres e-mail: 
kontakt@towork.pl

Monter elementów nadwozi
Wykształcenie zawodowe lub średnie 
techniczne, umiejętności manualne, 

mile widziane doświadczenie w branży 
samochodowej 

GRUAU POLSKA Sp. z o.o.
Daszyna 29a

99-107 Daszyna
tel. 24 389 09 00

Sprzedawczyni 
Wykształcenie zasadnicze zawodowe 

PPHU „TOMIKO” Sklep Wielobranżowy 
Tomasz Bartczak

ul. Kaliska 29
99-100 Łęczyca
tel. 603 089 441

Spedytor
Wykształcenie średnie, znajomość 
języka angielskiego, niemieckiego i 

francuskiego
PHPU MIRATRANS

Błonie
99-100 Łęczyca 

miejsce wykonywania pracy: Sierpów 
33, 95-035 Ozorków

Technik mechanik
Wykształcenie średnie zawodowe, 

prawo jazdy kat. B
BLACHOTRAPEZ Sp. z o.o.

Ul. Kilińskiego 49a,
34-700 Rabka Zdrój

Miejsce wykonywania pracy:
Ul. Ozorkowskie Przedmieście 51

99-100 Łęczyca
CV + list motywacyjny wysyłać na adres 
e-mail: p.niedziela@blachotrapez.com.pl

Monter okien i drzwi
Wykształcenie średnie zawodowe, chęć 
do pracy, mile widziane doświadczenie 

w budowlance
PHU OKNA-PLAST
Ul. Poznańska 28,
99-100 Łęczyca

tel. (24) 721-67-71

Kierowca C + E
Wykształcenie średnie zawodowe, 
prawo jazdy kat. C + E, książeczka 

sanepidowska, mile widziane 
uprawnienia na przewóz rzeczy, 

świadectwo kwalifikacji
JULMAR-TRANS
Michał Pichalak
Jarochówek 3,

99-107 Daszyna
tel. 607-718-348

Elektryk 
Wykształcenie zawodowe lub średnie 

Uprawnianie 1,5 KW
PPHU ADAX

Wróblew 25, 95-035 Ozorków
CV przesyłać na adres e mail: adax.

zakupy@gmail.com

Obsługa podnośnika dźwigowego 
jednoramiennego (ładowarka 

teleskopowa)
Uprawnienia do obsługi ładowarki 

teleskopowej 
„Pięt – Bud” 

Tulipanowa 5
99-140 Świnice Warckie

tel. 607 599 071
(Praca na terenie Strykowa)

Kierownik budowy
Wykształcenie min. średnie, lub 

wyższe 
Uprawnienia budowlane do kierowania 

robót (mogą być mistrzowskie) 
Zakład Budowlany „KONBET” 

Andrzej Pietrzak,
ul. Targowa 15

95-200 Pabianice 
tel. 690 090 500 

(praca na terenie Łęczycy)

FLEXIDEA poszukuje 
pracowników na stanowiska: 

pracownik produkcji, 
operator maszyn produkcyjnych.

EURES (Sieć EURES informuje, doradza i wspomaga poszukujących 
pracy z Europejskiego Obszaru Gospodarczego, którzy chcą pracować 
w innym kraju członkowskim oraz pracodawców, którzy chcą rekrutować 
pracowników z innych krajów członkowskich. Szczegółowe informacje 
na temat ofert pracy za granicą EURES www.wup.lodz.pl Bliższe infor-
macje o aktualnych ofertach pracy z EURES udzielane są w pokoju 16. 
Osoby zainteresowane sezonową pracą w innych krajach proszone są 
o kontakt z łódzką Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy 
w Łodzi, ul. Pomorska 41, tel. (0-42) 636–54–37. Dodatkowe informacje 
na stronie internetowej www.lodzka.ohp.pl, Wykaz agencji zatrudnienia 
www.kraz.praca.gov.pl 
Powiatowy Urząd Pracy w Łęczycy informuje, że oferty pracy z na-
szego powiatu, województwa i kraju dostępne są na ogólnopolskiej 
stronie internetowej: www.psz.praca.gov.pl

Sprzedam mieszkanie 25 m², bloki, 
Łęczyca, ul. Konopnicka – stan 
idealny. Tel.: 601-28-12-12

Sprzedam mieszkanie 50 m² w Łę-
czycy; 2 pokoje, kuchnia, łazienka, 
balkon – lub zamienię na mniejsze. 
Tel.: 503 084 160

Sprzedam dom w centrum Grabo-
wa. Tel.: 608 239 843

Sprzedam ogrodzoną działkę bu-
dowlaną z przyłączem wodnym. 
Ozorków – Konstytucji. Tel.: 607 
81 77 37

Sprzedam działkę budowlaną 4870 

m² tanio – prąd, możliwość podzia-
łu ok./ Ozorkowa. Tel.: 511-509-716

Sprzedam Renault Master 1,9 DCi, 
2002r. I właściciel. Tel.: 696 788 228

Sprzedam kredens dębowy w 
bardzo dobrym stanie. Tel.: 792 
247 559

Sprzedam szczeniaka rasy York 
z legalnej hodowli – śliczny. Tel.: 
792 247 559

Przyjmę bezpłatnie, jak: pral-
kę, meble, zamrażarkę i inne 
– wszystko używane. Tel.: 880-
274-147

Miejsce pracy Łódź. 
Firma organizuje dowóz dla 

pracowników.
Spotkanie z pracodawcą 
dotyczące możliwości 

zatrudnienia odbędą się  
w Powiatowym Urzędzie 

w Łęczycy w dniach:
30czerwca 2014r. – o godz. 13:00 ; 

14:15
01 lipca 2014r. – o godz. 10:00 

08 lipca 2014r. 
– o godz. 10:00 ; 12:00; 14:00 

osoby zainteresowane zatrudnieniem 
proszone są o kontakt 

z pracownikami urzędu,  
pok. 1,2,15, 16,17

Oferty pracy-zamknięte:
Cieśla szalunkowy

Wykształcenie min. podstawowe, 
doświadczenie zawodowe przy 

szalunku.
Informacja pok. 1,2,15,16,17

Zbrojarz
Wykształcenie min. podstawowe, 

doświadczenie w zawodzie.
Informacja pok. 1,2,15,16,17

 Murarz
Wykształcenie min. podstawowe, 

doświadczenie w murowaniu. 
Informacja pok. 1,2,15,16,17

Oferty staży:
Sprzedawca

Wykształcenie zawodowe, aktualna 
książeczka zdrowia

Informacja pok. 1,2,15,16,17

Pracownik biurowy
Wykształcenie średnie lub wyższe, 

komunikatywność, znajomość języka 
niemieckiego i angielskiego 
 Informacja pok. 1,2,15,16,17

Wydawca farmaceutyczny
Wykształcenie średnie, badania 
epidemiologiczno – sanitarne 
 Informacja pok. 1,2,15,16,17

Pracownik biurowy
Wykształcenie średnie lub wyższe, 
obsługa komputera, prawo jazdy 

kat. B 
Informacja pok. 1,2,15,16,17

Piekarz – kierowca 
Prawo jazdy kat. B

Informacja pok. 1,2,15,16,17
Pomoc piekarza

Wykształcenie zawodowe
Informacja pok. 1,2,15,16,17

Sprzedawca
Wykształcenie średnie;
Obsługa kasy fiskalnej

 Informacja pok. 1,2,15,16,17
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Serdecznie zapraszamy w 
każdą niedzielę, w miesiącach 
od czerwca do października, o 
godzinie 11.11 na “Jeden Dzień 
w Łęczycy ze Szlachcicem Bo-
rutą”. Rozpoczynamy Paradą 
Rajców Miejskich przed 
Ratuszem. Paradę inau-
guruje hejnał miejski, na-
stępnie można obejrzeć 
inscenizację w wykona-
niu Sekretarza, Skarb-
nika, Dowódcy Straży 
Miejskiej, Kata, Szlachci-
ca Boruty.

Sekretarz – postać ta uka-
zuje księgę Miasta i aktual-
ny wpis z datą. 

- Klucznik – kaseta pre-
zentowana przez klucznika 
przechowuje klucz do bram 
Miasta, których posiadanie 
symbolizuje władzę nad Miastem. 

- Skarbnik – worek czarny i worek 
biały w rękach skarbnika przedsta-
wiają odpowiednio długi Miasta i 

jego zasoby. W obecności zebranych 
zostaną one porównane. 

- Dowódca Straży Miejskiej – pre-
zentuje swój miecz, a jego ułożenie 
głownią (ostrzem) w dół symboli-
zuje pozostawanie Miasta w stanie 

pokoju, natomiast ułożenie 
odwrotne – stan wojny. 

Po inscenizacji zwiedza-
jący wraz z przewodnikiem 
wyruszają w trasę po mieście 
do najpiękniejszych zabyt-
ków Łęczycy: Muzeum na 
Zamku Królewskim, bu-
dynku dawnego więzienia 
(dawny kościół i klasztor oo. 
Dominikanów), łęczyckich 
kościołów (Klasztoru oo. Ber-
nardynów czy kościoła p. w. 
św. Andrzeja Apostoła) oraz 
oddalonej o ok. 2 km Archi-
kolegiaty w Tumie. Podczas 

zwiedzania Łęczycy przewodnik 
opowiada najciekawsze legendy 
związane ze Szlachcicem Borutą. 

Info: UM

Szlachcic Boruta zaprasza 
do Łęczycy

INFORMATOR

Myślimy, że dla wszystkich, którzy 
rywalizowali, dopingowali i odwie-
dzali Miejskie Centrum Tenisowe 
w czasie trwania turnieju było to 
wspaniałe sportowe święto z TENI-
SEM w roli głównej. Wydaje nam się, 
że zarówno królewski, zabytkowy i 
historyczny Kraków jak i wielowieko-
wa Łęczyca mogą być dumne z tego 
corocznego przedsięwzięcia. Jesteśmy 
pewni, że dobre duchy Księcia Kraka, 
Szewczyka Dratewki, a nawet wawel-
skiego Smoka oraz łęczyckiego Szlach-
cica – wcześniej Diabła Boruty czuwają 
nad nami i nad naszym królewskim 
tenisem i pozwolą w dalszym ciągu 
rozwijać się naszemu turniejowi i pod-
nosić na jeszcze wyższy jego poziom 

organizacyjny, zapewniając zawsze 
wspaniałą pogodę, fantastyczną 
atmosferę, radość i szczęście młodych 
tenisistów, zakochanych bez granic 
w odgłosach odbijanych żółtych piłe-
czek. To naprawdę wspaniałe uczucie 
móc w tym uczestniczyć, oglądać i być 
jednocześnie współorganizatorem ta-
kiego fantastycznego przedsięwzięcia.

W turnieju uczestniczyło 62 dziew-
czynek i chłopców z różnych klubów z 
całej Polski. Była to czołówka 12-latków 
biorących udział w rozgrywkach 
Polskiego Związku Tenisowego w 
Warszawie. Mecze stały na bardzo 
wysokim poziomie. Dość powiedzieć 
… , że często dochodziło do bardzo 
długich, wyrównanych pojedynków, 
co przy wysokich temperaturach 
w sobotę i w niedzielę było nie lada 
wysiłkiem, czasami wręcz nie do 
wytrzymania. Ale taki właśnie jest 
tenis, piękny, pociągający, budzący 
zachwyt w każdym zakątku świata, 
ale jednocześnie trudny, wymagający 
i dla prawdziwie zakochanych w nim 
ludzi.

IX Edycja o Trofea Sióstr Radwań-
skich przeszła do historii … powoli 

opada kurz czerwonej mączki cegla-
nej na pięknych łęczyckich kortach, 
a my już snujemy plany i myślimy o 
roku przyszłym, czyli X Edycji - jubi-
leuszowej. Pomysłów, optymizmu i 
wiary w Tenis, Polski Tenis nam nie 
brakuje. Jesteśmy pewni, że za rok 
impreza będzie jeszcze wspanialsza, 
a do Łęczycy zjedzie jeszcze większa 
rzesza młodych tenisistów wraz z ro-
dzicami, opiekunami z całej Polski. 
Zapraszając już za rok, dziękujemy 
tym samym wszystkim, którzy po-
mogli nam w tworzeniu IX Edycji: 

Panu Marszałkowi Województwa 
Łódzkiego, Wilson Polska, PZT - 
Warszawa, Firmie Euro Holding, Ro-
dzinie Państwa Radwańskich oraz 
Agnieszce i Uli. Mimo, że w tym 
czasie nie mogą być wspólnie z nami 
jesteśmy pewni, że nas wspierają i 
myślą o nas. Dziękujemy serdecznie 
wszystkim, a także dziękujemy … 
sobie i życzymy wytrwałości na 
przyszłość… Do zobaczenia za rok.

Miejski Młodzieżowy Klub 
Tenisowy – Łęczyca

Grzegorz Jasiński

Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny Super Seria Skrzatów 
„O Trofea Sióstr Radwańskich” - IX Edycja
Patronat Honorowy Marszałka Województwa Łódzkiego

IX Edycja Ogólnopolskiego Turnieju Klasyfikacyjnego Super Seria Skrza-
tów o Trofea Sióstr Radwańskich za nami … Te kilka wspaniałych 
dni z tenisem na kortach w Królewskiej Łęczycy na długo pozostaną 
w pamięci uczestników, przybyłych gości oraz organizatorów imprezy 
MMKT – Łęczyca. 

Wyniki gier pojedynczych oraz 
podwójnych :
- GRY POJEDYNCZE
CHŁOPCY PÓŁFINAŁY:
Dawid Wiśniewski (ITT Goplania 
Inowrocław) – Jasza Szajrych 
(WKS Grunwald Poznań): 6/0, 
1/6, 10/4
Jakub Lesman (PKT Pabianice) – 
Aleksander Borzych (UKS Korona 
Tenis Kielce): 6/2, 1/6, 10/8

CHŁOPCY FINAŁ:
Dawid Wiśniewski (ITT Goplania 
Inowrocław) – Jakub Lesman (PKT 
Pabianice): 6/2, 6/0

DZIEWCZYNKI PÓŁFINAŁY:
Alicja Niedźwieńska (KKKS Kraków) 
– Ada Krajewska (STT Szczecinek): 
6/3, 6/1
Weronika Baszak (NST dolnoślą-

skie) – Weronika Ejsmont (ST RP 
SPORT Olsztyn): 6/2, 6/1

DZIEWCZYNKI FINAŁ:
Weronika Baszak (NST dolnoślą-
skie) – Alicja Niedźwieńska (KKKS 
Kraków): 6/2, 6/4

- GRY PODWÓJNE
CHŁOPCY FINAŁ:
Piotr Gładysz (KS Górnik Bytom), 
Szymon Kielan (PKT Pabianice) – 
Piotr Wiśniewski (UKS Korona Tenis 
Kielce), Aleksander Borzych (UKS 
Korona Tenis Kielce): 6/3, 6/2

DZIEWCZYNKI FINAŁ:
Weronika Baszak (NST dolnoślą-
skie), Ada Krajewska (STT Szczeci-
nek) –  Alicja Niedźwieńska (KKKS 
Kraków),  Julia Futerhendler (KT 
Legia Warszawa): 6/3, 6/1

Konkurs organizowany jest w ramach 
obchodów Roku Oskara Kolberga i projektu 
Muzeum Archeologicznego i Etnograficzne-
go w Łodzi pt. „Wariacje Kolbergowskie na 
dwa regiony: Ziemia Łęczycka i Kurpie czyli 
ludowe słowo, muzyka i taniec inspirowane 
spuścizną Oskara Kolberga, jako budowanie 
kulturowej więzi ponadregionalnej”, a także 
w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa pod 
hasłem „Dziedzictwo – źródło tożsamości”. 
Warunkiem udziału w konkursie jest przesła-
nie zgłoszenia w formacie mp3 z utworem – 
aranżacją oraz kserokopią wybranej pieśni ze 
wskazanych tomów dzieł Oskara Kolberga. 
Nagrania należy przesłać na adres: Muzeum 
Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi do 
30.08.2014. 

Zapraszamy dzieci do udziału w pro-
jekcie „Łęczycka kraina w słowie, le-

gendzie i obiektywie”. Zaczynamy od 
5 i 8 sierpnia 2014 , godz. 9.30-11.00
WARSZTATY RĘKODZIELNICZE z moty-

wami Łęczyckiej Sztuki Ludowej
miejsce realizacji: Oddział dla dzieci MiPBP 
w Łęczycy ul. Zachodnia 19  (wstęp wolny)

20 sierpnia 2014, godz. 9.30-13.00
Piesza wycieczka „ŚLADAMI DIABŁA 

BORUTY” od Zamku Królewskiego do 
Łęczyckiej Zagrody Chłopskiej (skansen w 

Kwiatkówku)
kontakt: Oddział dla dzieci MiPBP w 

Łęczycy ul. Zachodnia 19, tel.24 388 11 88
Zapisy na wycieczkę do 14 sierpnia. 

Zapraszamy dzieci do lat 12.
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Jedz żeby schudnąćCel przedłuża życie

Dociekliwy operator

Tajemnica udanych wakacji

Poczucie, że ma się w 
życiu cel sprzyja długo-
wieczności. Naukowcy 
odkryli, że osoby mające 
w życiu poczucie celu żyły 
dłużej od rówieśników nie 
mających celu – nawet, gdy 
wzięto pod uwagę takie 
czynniki jak negatywny 
nastrój. Nie zależało to od 
rodzaju celu. Wydłużenie 
życia nie miało związku z 
wiekiem uczestniczących 
w badaniu osób ani z tym, 

czy pracowały, czy były 
na emeryturze. Innymi 
słowy, cel w życiu pomaga 
dorosłym w każdym wie-
ku. Psycholodzy zauwa-
żają, że stawianie sobie 
celów, które wpływają na 
codzienne czynności wy-
daje się mieć wielostronne 
działanie ochronne – nie 
tylko przedłuża życie, ale 
i poprawia stan zdrowia 
(co wykazały wcześniejsze 
prace). 

Naukowcy opracowali sub-
stancję, która wzmaga uczucie 
sytości. Środek może stanowić 
ogromną pomoc dla osób, 
które mają problemy z pod-
jadaniem. Grupa badawcza 
z University of Birmingham 
stworzyła przełomowy śro-
dek pomagający dłużej utrzy-
mać uczucie sytości. Substan-
cja składa się ze zmielonych 
wodorostów, skrobi i skórki 
cytrynowej. W kontakcie z 
kwasami żołądkowymi pro-

szek pęcznieje i zamienia się w 
gęsty żel. Jest przy tym mało 
strawny, więc nie dostarcza 
organizmowi dodatkowych 
kalorii. Jedzenie takiego środ-
ka nie brzmi apetycznie? Nie 
szkodzi. Pomysł badaczy jest 
taki, aby proszek dodawać 
do normalnych produktów 
spożywczych .Gdy będzie-
my więc jeść takie produkty, 
spożyjemy ich mniej niż nor-
malnie, ponieważ w naszym 
żołądku pojawi się żel. 

Co zrobić, żeby na urlopie 
odpocząć i wrócić z niego 
zadowolonym? Według psy-
cholożki Joanny Heidtman 
nie ma sprawdzonego sche-
matu odpoczynku i każdy 
szuka własnego sposobu na 
to, by był on udany. Sekret 
udanych wakacji tkwi w 
miłych skojarzeniach – oce-
nia. Najważniejsze jest, z 
jakimi emocjami kończymy 
odpoczynek: właśnie je pa-
miętamy po urlopie. Z kolei 

psycholog i psychoterapeuta 
Jacek Santorski zauważa, 
że dla osoby intensywnie 
pracującej urlop jest rodza-
jem operacji, a do każdego 
zabiegu trzeba się solidnie 
przygotować. Zanim za-
czniemy wakacje, trzeba 
zamknąć wszystkie rozpo-
częte działania, bo inaczej 
trudno odpoczywać. Jak 
podkreśla, wypoczynek po-
winien składać się z dwóch 
faz: odreagowania i resetu.

Pełen relaks

No to zdrówko Niezła rabatka


