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Uwaga na oszustów! Na 
celowniku przedsiębiorcy
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          Toaleta przy zalewie z łańcuchem i kłódką
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Drzewo spadło na auto 
z kierowcą. To cud, że przeżył

Olbrzym 
przeszkadza 
sąsiadom?

nawet w czasie wakacji 
RADNI KOSZĄ KASĘ...

Bardzo łatwo wydaje 
się publiczne pieniądze. 
Zarówno samorządowcy 
z Łęczycy, jak i Ozorkowa 
pobierają w wakacje 
diety. Nie są to wcale 
małe pieniądze. Nasza 
uliczna sonda ujawnia 
co na ten temat myślą 
mieszkańcy.  

Szok ! 
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ŁĘCZYCA

ŁĘCZYCA

ŁĘCZYCA

ŁĘCZYCA Magistrat po raz kolejny w czasie upałów rozstawił na placu 
Kościuszki kurtynę wodną. Pomysł na pewno przypadł do 

gustu mieszkańcom. - Woda nie jest w obiegu zamkniętym, dlatego 
jest chłodna i czysta – mówi Zbigniew Łuczkowski z którym rozma-
wialiśmy w centrum miasta. - Jak widać, dzieci mają świetną zabawę, 
ale również osoby starsze chętnie podchodzą do kurtyny, przy której 
powietrze jest rześkie.

(MR)

Potężna nawałnica, któ-
ra przeszła w minioną 

środę nad powiatem, wyrządziła 
sporo szkód. O ogromnym szczę-
ściu może mówić kierowca, na sa-
mochód którego powalone zostało 
przez silny wiatr drzewo.  

- W miejscowości Dąbie kierowca 
samochodu dostawczego został 
uwięziony w pojeździe przez po-
walone drzewo. Strażacy podjęli 
czynności mające na celu usunięcie 
drzewa, uwolnienie kierowcy i 
udzieleniu mu pomocy – informuje 
st. kpt. Marek Mikołajczyk, rzecz-
nik prasowy komendanta powiato-
wego PSP w Łęczycy. 

Poszkodowany kierowca został 
przewieziony do szpitala. Jego 

Nasz artykuł o rezygna-
cji ze stanowiska dy-

rektora Ryszarda Ziarkowskiego 
(powiadomił o tym tuż po Radzie 
Pedagogicznej 1 lipca) wzbudził 
duże zainteresowanie. W sprawie 
pojawiły się nowe, zaskakujące 
fakty. 

Na początku ubiegłego tygodnia 
oficjalna informacja z urzędu mia-
sta była jasna i precyzyjna. Krzysz-
tofa Łuczak, rzecznik burmistrza 
Łęczycy, poinformowała, że dyrek-
tor Ziarkowski odchodzi ze Szkoły 
Podstawowej nr 3.

- Ustosunkowując się do decyzji 
pana Ziarkowskiego, dotyczącej 
rezygnacji z pełnionej funkcji, mogę 
powiedzieć, iż prawdopodobnie 
rozpisany zostanie nowy konkurs 
na dyrektora Szkoły Podstawowej 
nr 3 w Łęczycy – czytamy w prze-
słanym do redakcji e-mailu.

Jak się okazało, jeszcze tego sa-
mego dnia odbyło się spotkanie 
burmistrza z dyrektorem. Doszło 
do zmiany decyzji. W oświadczeniu 
burmistrza (opublikowanym na 
stronie internetowej UM 8 lipca), 
czytamy: „Dyrektor Szkoły Podsta-

wowej nr 3 im. 25 Kaliskiej Dywizji 
Piechoty pan Ryszard Ziarkowski 
wyraził zgodę na dalsze pełnienie 
funkcji dyrektora szkoły na ko-
lejny 5-letni okres tj. 01.09.2014 do 
31.08.2019 r.”

Dyrektor Ziarkowski też zamie-
ścił na stronie internetowej szkoły 
oświadczenie, w którym informuje, 
że podjął decyzję o pozostaniu na 
zajmowanym do tej pory stano-
wisku. 

Warto dodać, że 10 marca tego 
roku do Państwowej Inspekcji Pracy 
wpłynęła druga skarga na dyrekto-
ra Ziarkowskiego powołująca się na 
art. 27 ust. 2 Ustawy o związkach 
zawodowych, art. 35 ust.1 Ustawy 
o związkach zawodowych oraz 
art. 94 ust. 10 Kodeksu Pracy. PIP 
przekazał sprawę do prokuratury. 

- Państwowa Inspekcja Pracy 
powiadomiła Prokuraturę Rejo-
nową w Łęczycy, gdyż złożony do 
PIP wniosek mógł nosić znamiona 
popełnienia przestępstwa. W maju 
wszczęte zostało postępowanie 
wyjaśniające z ustawy o związkach 
zawodowych. Obecnie są przesłu-
chiwani świadkowie, postępowanie 

prowadzone jest w sprawie, a nie 
przeciwko - informuje Monika Piłat, 
szefowa łęczyckiej prokuratury. 

Państwowa Inspekcja Pracy w 
Kutnie przeprowadziła w SP nr 3 w 
Łęczycy dwie kontrole, Kuratorium 
Oświaty w Łodzi jedną. Skarga na 
działania dyrektora wpłynęła także 
do RIO lecz, jak do tej pory nie ma 
informacji, aby oficjalna kontrola 
miała miejsce. Po ponad miesiącu 
od złożenia skargi, RIO wystoso-
wała pismo, iż może skontrolować 
szkołę najwcześniej w I poł. 2015 r. 
Autor skargi zapowiedział wysłanie 
pisma w tej sprawie, gdyż zgodnie 
z art. 237 KPA organ administracji 
powinien przeprowadzić kontrolę 
w ciągu 30 dni. 

- Ciekawe, czy burmistrz do-
kładnie zapoznał się z protokołami 
wystawionymi po przeprowadze-
niu w szkole kontroli. Wynika z 
nich, że dyrektor naruszył prawo 
w niejednym przypadku. Zamiast 
wyciągnąć w stosunku do dyrek-
tora konsekwencje, nagradza go 
przyznaniem kolejnej kadencji – 
słyszymy od pracownika SP nr 3.

(MR)

Do redakcji przyszła 
zdenerwowana Czy-

telniczka, nie zostawiając suchej 
nitki na placówce bankowej przy 
ul. Belwederskiej. 

-  Chcia łam zl ikwidować 
konto firmowe, jednak usły-
szałam, że muszę w tej spra-
wie jechać do Kutna. Bardzo 
się zdziwiłam, ponieważ w 
tym samym banku w Łęczycy 
zakładałam konto. Dlaczego 
więc nie mogłam go zlikwi-
dować? W każdym razie po-
jechałam do Kutna. A tam 
niespodzianka. Powiedziano 
mi, że w Łęczycy powinni 
bez problemów zlikwidować 
konto. Nie ukrywam, że dosta-
łam białej gorączki. Wróciłam 
do Łęczycy, ale konta mi nie 
zlikwidowali. Przecież takie 
t ra ktowa n ie  k l ientów jest 
skandaliczne.

- Jesteśmy placówką partnerską 
i faktycznie u nas konta nie można 
zlikwidować. Nie mamy podglą-
du na zgromadzone środki klienta 
– informuje Patryk Ciepłucha, 
przedstawiciel banku w Łęczycy. 
- Można to zrobić m.in. w Kutnie, 
gdzie mieści się jeden z oddziałów 

banku. Widocznie tam klientka 
otrzymała błędną informację. U 
nas można złożyć dyspozycję do 
likwidacji konta, ale formalności 
trwają 30 dni. 

Czytelniczka powiedziała nam, 
że jak emocje opadną, ponownie 
uda się do Kutna. Gdy upora się ze 
wszelkimi procedurami, ten bank 
będzie omijać szerokim łukiem. 

(stop)

Konto założyła, 
zlikwidować nie mogła 

Czytelniczka poskarżyła się 
w redakcji na bank

Kurtyna wodna 
sposobem na upały 
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Dyrektor Ziarkowski zmienia 
zdanie. O co chodzi?...

Drzewo spadło na samochód 
z kierowcą 

życiu nie zagraża niebezpieczeń-
stwo. W większości zgłoszeń, stra-
żacy usuwali powalone drzewa i 

konary przy drogach powiatowych 
i gminnych. Zostały uszkodzone 
dwie linie niskiego napięcia - w 
Łęczycy i Stemplewie. W sumie 
odnotowano aż 17 interwencji, 
do których zaangażowane były 
wszystkie jednostki PSP w Łęczy-
cy oraz druhowie ze wszystkich 
Ochotniczych Straży Pożarnych z 
terenu powiatu.

- Usuwanie skutków nawałnicy 
rozpoczęło się ok. godz. 21 i trwa-
ło do północy. Nasze działania 
objęły m.in. teren miasta i gminy 
Łęczyca, gminy Grabów, gminy 
Świnice Warckie, gminy Góra Św. 
Małgorzaty- dodaje rzecznik PSP 
w Łęczycy. 

Kolejne informacje o połamanych 
konarach trafiały do strażaków 
jeszcze w czwartek. 

tekst i fot. (MR)

nWielbłądy w Łęczycy
Nasz Czytelnik przesłał do redakcji 
zdjęcia wielbłądów, które wraz z cyr-
kiem przyjechały do Łęczycy. Wiel-
błądy chodziły swobodnie na terenie 
naprzeciwko Polomarketu i jak łatwo się 
domyślić wzbudzały ogromne zainte-
resowanie. Nie brakowało chętnych do 
fotografowania oryginalnych zwierząt. 
Największą frajdę miały dzieci.

(MR) fo
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Pani Monika, prowa-
dząca w mieście małą 

firmę, otrzymała niedawno wezwa-
nie do zapłaty 195 złotych za wpis 
do Centralnego Rejestru Płatników. 
Ministerstwo Finansów ostrzega, 
że to próba oszustwa i żeby nie 
reagować na takie listy. 

Pismo, z gotowym blankietem 
do przekazu pieniędzy, wygląda 
profesjonalnie. Pełno jest w nim 
fachowych określeń, podstaw praw-
nych oraz pouczeń. Nadawca infor-
muje przedsiębiorcę, że rejestracja 
ułatwi sprawdzanie wiarygodności 
finansowej firmy i jest obowiązkowa. 
Niektórzy płacą. Gdy zorientują się, 
że padli ofiarą oszustwa informują 
policję.

– Otrzymujemy wiele sygnałów 
z całej Polski o próbach wyłudze-
nia pieniędzy od obywateli w ten 
sposób. Ministerstwo nie utwo-
rzyło żadnego Ogólnopolskiego 
Centralnego Rejestru Płatników, 
ani nie pobiera żadnej opłaty za re-
jestrację podmiotów w Centralnym 
Rejestrze Podmiotów – Krajowej 
Ewidencji Podatników – wyjaśnia 
biuro prasowe Ministerstwa Fi-
nansów. 

Niedawno w podobny sposób 
próbowano wyłudzić pieniądze 
od przedsiębiorców za rejestrację 
działalności gospodarczej (pisaliśmy 
o sprawie). Oszuści podszywając się 
za urząd żądali od firm 200 zł. 

(stop)

Wyłudzają pieniądze od 
przedsiębiorców
ŁĘCZYCA

Dziennikarka „Reportera” z pismem z Centralnego Rejestru 
Płatników

Przy drogach „suszą” w niedziele
ŁĘCZYCA Decyzja burmistrza 

Andrzeja Olszewskie-
go o wysłaniu strażników miej-
skich do pracy w niedziele przy 
fotoradarze wzbudza ogromne 
kontrowersje. 

„Miasto natrzepie kasy z foto-
radaru, który ustawiany jest w 
mieście nawet w niedziele. Jaki 
to wstyd, że straż miejska jest 
angażowana do podobnych dzia-
łań” - to tylko jeden z maili jaki 
otrzymaliśmy w tej sprawie. 

Warto zauważyć, że do tej pory 
strażnicy miejscy pracowali od po-
niedziałku do piątku. Weekendy 
„zabezpieczali” jedynie w czasie 
imprez masowych. 

Burmistrzowski nakaz, jak ła-
two się domyślić, wynika z chęci 
zasilenia dodatkowymi pieniędz-
mi kasy miasta. Wpływy z man-
datów za przekroczenie prędkości 
zostały ustalone na kwotę prawie 
300 tys. złotych. Tomasz Olczyk, 
komendant SM w Łęczycy, tak 
komentuje decyzje burmistrza. 

- Istnieje prawna możliwość, 
aby zlecić straży miejskiej pracę w 
weekendy, możemy określić to jako 
potrzeba wyższa pracodawcy. Bur-
mistrz z takiej możliwości skorzy-
stał i wydał nam dyspozycję, żeby 
w miesiącu lipcu w weekendy ob-
sługiwać fotoradar przenośny. Była 
to decyzja podjęta po konsultacji ze 
mną, motywowana wzmożonym 

ruchem na drodze. Zarówno ulica 
Kaliska, która jest drogą woje-
wódzką, jak i ulica Sienkiewicza, 
czyli odcinek drogi krajowej 91, 
wymagają w okresie wakacyjnym 
dodatkowej kontroli. Poza tym, 
w ciągu tygodnia, mamy sporo 
pracy, dlatego fotoradar schodzi 
na drugi plan, najważniejszy jest 
porządek w mieście – tłumaczy 
komendant. 

Straż miejska dzierżawić będzie 

fotoradar na okres 4 miesięcy. Mie-
sięczny koszt dzierżawy to 9778 zł 
brutto. To jasne, że fotoradar musi 
przynosić gminie zyski. Bulwer-
suje jednak fakt, że straż miejska 
stała się maszynką do zarabiania 
pieniędzy. 

Przenośnego fotoradaru kie-
rowcy mogą spodziewać się na 
ulicach: Kaliskiej, Sienkiewicza 
oraz Ozorkowskie Przedmieście. 

tekst i fot. (MR)
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Jak co roku, podczas festynu „Jak 
pszczoły do ula” nie zabrakło sympa-
tycznej atmosfery, skocznej muzyki i 
słodkich, miodowych potraw. Miało 
być przyjemnie oraz integracyjnie, i 
tak właśnie było. Całość rozpoczęła 
msza święta w samo południe w 
kościele św. Katarzyny.

Zainteresowanie było całkiem spo-
re. Na imprezie integracyjnej na tere-
nie szkoły podstawowej i gimnazjum 
w Witoni pojawiły się całe rodziny. 
Wszyscy chętnie próbowali wyszu-
kanych miodów oraz przysmaków 

oryginalnie doprawianych tym słod-
kim dodatkiem. Najwięcej działo się 
na scenie podczas części artystycznej, 
w której uczestniczyli m.in.: zespół 
wokalno- instrumentalny GOKSiR, 
kapela ludowa „Witaszewiacy”, 
zespół wokalno- instrumentalny 
„Buteleczka wina” czy orkiestra dęta 
OSP. Po godzinie 18 rozpoczęła się 
dyskoteka pod gołym niebem. Rodzi-
ny, przyjaciele i sąsiedzi zrealizowali 
cel festynu, czyli integrację. Wspólna 
zabawa z całą pewnością się udała. 

(MR)

Po naszym artykule o 
owczarku niemieckim, 

który obrzucany był m.in. kamie-
niami za to, że szczeka, otrzyma-
liśmy informację o kolejnym psie 
zakłócającym sąsiadom spokój. 

Lokatorzy jednego z bloków przy 
ulicy Kaliskiej wysłali do straży 
miejskiej anonimowy donos ws. 
ujadania doga.

Mosat rzeczywiście jest dużym 
zwierzęciem i szczeka pewnie też 
doniośle, choć nie mieliśmy okazji 
tego usłyszeć. W naszej obecności 
był potulny jak baranek.

- Nie zaprzeczę, że mógł kiedyś na 
balkonie zaszczekać na innego psa, 
tym bardziej, że sam potrafi otwo-
rzyć drzwi balkonowe. W nocy Mo-
sat na pewno nie szczeka – przeko-
nuje pani Urszula, właścicielka psa. 
– Mosat jest psem przygarniętym z 
łęczyckiego schroniska, to zwierzę, 
które wiele przeszło dlatego nie jest 
agresywne. Ma aktualną książeczkę 
zdrowia i wszystkie szczepienia.

Zapukaliśmy do drzwi kilku 
mieszkań w bloku, z którego wpły-
nęło anonimowe zgłoszenie o za-
kłócaniu spokoju przez Mosata. 
Żaden z zapytanych lokatorów nie 
potwierdził tego, że napisał donos 
ws. doga.

- Myślę, że takie zgłoszenie mogli 
napisać ludzie, którzy po prostu nie 
kochają zwierząt i sama ich obec-
ność jest już problemem. Wyjaśni-
łam sprawę u strażników miejskich, 
zastosuję się do ich poleceń. Zasta-
wiam też balkon, żeby Mosat nie 
był w stanie sam otworzyć drzwi 
- mówi właścicielka psa. 

To już nie pierwszy przypa-
dek, gdy słyszymy o problemie 
związanym z głośnym szczeka-
niem psa. Czy w społeczeństwie 
jest aż tak duże dążenie do 
absolutnej ciszy i spokoju, czy 
może przestaliśmy już kochać 
zwierzęta?

(MR)

Donos w sprawie argentyńskiego doga
ŁĘCZYCA

Mosat w naszej obecności nie zaszczekał ani razu
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Witonia miodem płynąca Lądowisko przy szpitalu w Łęczycy 
Za prawie pół miliona złotych 
wybudowane zostanie lądowi-
sko dla śmigłowców Lotniczego 
Pogotowia Ratunkowego. 

Obowiązek posiadania lądo-
wiska dla śmigłowców mają 
wszystkie szpitalne oddziały 
ratunkowe (SOR), chyba że nie 
pozwala na to ścisła zabudowa. 
ZOZ w Łęczycy ma warunki,  
plany i możliwości.

W początkowych założeniach 
inwestycja miała być częścio-
wo finansowana ze środków 
unijnych. Mimo, że łęczycki 
szpital pozytywnie przeszedł 
procedurę formalno-prawną 
i merytoryczną, nie otrzymał 
środków pieniężnych na reali-
zację projektu. 

- Dla naszego szpitala za-
brakło pieniędzy unijnych. 
Postanowiliśmy więc wziąć 
sprawy we własne ręce i zbu-
dować lądowisko ze swoich 
środ ków –  i n for muje  A n -
drzej Piet ruszka ,  dyrektor 
łęczyckiego ZOZ-u. – Szpital 

W tym miejscu powstanie lądowisko dla śmigłowców 

wystąpi o przyznanie pożycz-
ki (lub kredytu, bo to zależy 
od źródła). Z moich orienta-
cy jnych danych w yn ika,  że 
prawdopodobnie pożyczymy 
niezbędną sumę pieniędzy na 
okres około 7 lat. Jest to inwe-

st yc ja długot r wała,  które j 
spłata rozłożona w czasie 
nie sparaliżuje szpitalnego 
budżetu.

Oprócz budowy lądowiska 
dla śmigłowców projekt zakła-
da też poprowadzenie drogi i 
poprawę tej już istniejącej, któ-
ra będzie stanowiła bezpośred-
nie połączenie płyty lądowiska 
z budynkiem szpitala. 

Lądowisko dla śmigłow-
ców przy łęczyckim szpitalu 
z pewnością znacznie ułatwi 
transport osób chorych i po-
szkodowanych w wypadkach 
wymagających udzielenia na-
tychmiastowej pomocy przez 
zespół specjalistów. Również 
dostarczanie organów prze-
znaczonych do przeszczepów 
będzie mogło odbywać się w 
krótszym czasie. 

tekst i fot. (MR)
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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

ŁĘCZYCA

Na kortach, przy ulicy Dworcowej, 
odbyły się ostatnio dwa dość istotne 
wydarzenia. Pierwszym z nich był 
Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny 
Super Seria Skrzatów o Trofea Sióstr 
Radwańskich, drugim Tenisowy Tur-
niej Przyjaciół Diabła Boruty. Imprezy 
przebiegały w sportowej atmosferze 
i bez niepożądanych niespodzianek.

- Cieszę się, że nikomu nie udało 
się skomplikować tak ważnych dla 
nas wydarzeń. Władze miasta już 
nie raz próbowały utrudnić nam 
pracę. Pomijając fakt zakręcenia wody 
na kortach, który miał miejsce już 
jakiś czas temu, to na dwa dni przed 
rozpoczęciem turnieju Super Serii 
Skrzatów zjawił się człowiek z decyzją 
o wyłączeniu prądu, nie pozwoliłem 
tego zrobić - informuje prezes MMKT. 
– Działania te motywowane były 
decyzją o rozbiórce budynku, którą 
wydał inspektor budowlany. Ja się 
z tym w pełni zgadzam, budynek 

przy kortach musi być wyburzony, 
bo jest w złym stanie technicznym, 
popieram to i będę czekał na posta-
wienie nowego, ale dlaczego teraz, w 
momencie gdy zaczęły się wakacje i 
dzieci z tych kortów korzystają? 

Przypomnijmy, że konflikt pomię-
dzy stowarzyszeniem a władzami 
miasta znalazł swój finał w sądzie.

- Kwestia rozbiórki budynku nie 
jest sprawą nową, ponieważ starosta 
powiatowy w Łęczycy wydał decy-
zje na rozbiórkę w dniu 21 sierpnia 
2013 roku. Stan techniczny obiektu, 
a w szczególności instalacji elek-
trycznej zagrażał życiu i zdrowiu 
użytkowników, w tym również 
panu prezesowi Jasińskiemu. Bur-
mistrz wielokrotnie prosił pana pre-
zesa o uzgodnienie harmonogramu 
korzystania przez niego z kortów 
tenisowych po to, aby organizowa-
ne przez stowarzyszenie MMKT 
turnieje nie kolidowały z wykony-

Zakręcić wodę, 
odciąć prąd, 
wyburzyć...

Tuż przed rozpoczęciem ogólnopolskich za-
wodów na kortach tenisowych pojawili się ro-

botnicy, którzy działając w myśl przyjętej przez lokalne 
władze polityki, próbowali odciąć prąd, aby móc później 
wyburzyć budynek administracyjny. Grzegorz Jasiński, 
prezes MMKT, zastanawia się nad tym, jakie jeszcze 
destruktywne działania podejmie urząd miasta. 

waniem robót budowlanych. Na 
żadne z pism pan prezes Jasiński nie 
odpowiedział – informuje Krzysz-
tofa Łuczak, rzecznik burmistrza 
Łęczycy. - Gdyby nie postawa i za-
chowania pana prezesa Grzegorza 
Jasińskiego wszelkie terminy robót 
budowlanych można by dostosować 
do harmonogramu organizowa-
nych przez niego imprez.

Prezes Jasiński podkreśla, że w 
ostatnim czasie konflikt z władzami 
miasta znacznie się zaostrzył. Doszło 
już nawet do tego, że miasto straciło 
patronat nad Turniejem o Trofea 

Sióstr Radwańskich. – Władze miasta 
zaoferowały jak co roku tysiąc złotych 
na trofea dla 60 uczestników. To za 
mała kwota, która nie pokrywała 
kosztów zakupu nagród dla dzieci. 
Gdy poprosiłem o przyznanie na tur-
niej dwóch tysięcy złotych, spotkałem 
się z odmową. Skoro burmistrz i prze-
wodniczący Rady Miasta nie zdołali 
wygospodarować dodatkowej sumy 
pieniędzy na nagrody w ogólnopol-
skim, prestiżowym turnieju, to nie 
mogliśmy uznać patronatu urzędu 
miasta - wyjaśnia prezes. 

tekst i fot. (MR)

Prezes Jasiński krytykuje działania łęczyckiej władzy

Sporo zmian i dużo 
nowych rozwiązań. 

Co modernizacja systemu 
ciepłowniczego dała głów-
nym zainteresowanym, czyli 
mieszkańcom Łęczycy?
Po zakończeniu inwestycji i 
przetestowaniu jej w sezonie 
grzewczym przyszedł czas 
na podsumowania i wnioski. 
Przedsiębiorstwo Energetyki 
Cieplnej w Łęczycy wydało 
3mln 425 tys. złotych (środki 
z trzech różnych źródeł) na 
wymianę łącznie 47 węzłów 
ciepłowniczych, przyłączenie 
osiedla Marii Konopnickiej 11 
i Zgromadzenia Sióstr Urszu-
lanek.
- Po wymianie infrastruktury 
ciepłowniczej we wskaza-
nych miejscach odnotowaliśmy 
wzrost sprawności i poziomu 
oferowanych przez nas usług. 
Jakość ciepła znacznie się 
poprawiła i jego odbiorcy z 
pewnością mogli to odczuć 
- informuje Marek Stasiak, 
prezes PEC.
- Obiecaliśmy i wprowadzi-
liśmy obniżkę cen o 5% dla 
wszystkich obiektów w Łęczy-
cy korzystających z naszych 
usług. Do grudnia cena ta nie 
ulegnie zmianie.

(MR)

PEC podsumował 
inwestycję za 
ponad 3mln zł

ŁĘCZYCA
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Horror lokatorki z kaliskieJ

GM. ŚWINICE WARCKIE

Trudno sobie wyobra-
zić, aby w XXI wieku w 

centrum miasta lokatorzy mieli 
problemy z pluskwami. A jed-
nak. Taką gehennę przeżywają 
codziennie Karolina Antczak, 
jej dwie córki i matka. Rodzina 
nie kryje zaskoczenia, że moż-
na przyznawać lokale socjalne 
w tak złym stanie.

Są małe, boleśnie gryzą i bar-
dzo ciężko jest się ich pozbyć z 
domu. Pani Karolina z pluskwa-
mi walczy już od jesieni ub. roku. 

- W całej kamienicy ja jedyna 
mam pluskwy, nie wiem jak to 
możliwe, ale nie mam już siły 
z nimi walczyć, po prostu nie 
wiem jak. Dwa pierwsze trucia 
musiałam przeprowadzić na 
własny koszt,  bo w PGKiM 
p ow ie d z i a no  m i ,  ż e  skor o 
problem jest  t ylko w moim 
mieszkaniu, to muszę pora-
dzić sobie sama – słyszymy od 
pani Karoliny. – Nie wiem, 
czy było to w porząd-
ku w stosunku do 
m n ie,  gdyż  n ie 
j e s t  to  m iesz -
kanie własno-
śc iowe le cz 
s o c j a l n e . 
Nie dysku-
t o w a ł a m , 
z a p ł a c i -
ł a m  3 0 0 
zł firmie z 
Łodzi,  a le 
p l u s k w y 
wróciły. 

Kolejne trzy 
próby pozbycia 
się robactwa pod-
jęła firma współ-
pracująca z PGKiM. Za 
każdym razem, po zastoso-
waniu preparatów chemicznych 
przez specjalistów, pani Karoli-
na wraz z mamą i dwiema córka-
mi (4 lata i 13 miesięcy) musiała 

opu-
ś c i ć 

miesz-
kanie na 

24 godziny, 
a pluskwy po 

czasie wracały. Pod-
czas szóstego z kolei trucia, 
do mieszkania pani Karoliny 
przyjechał także specjalista ds. 

zarządzania nieruchomościami 
z PGKiM. 

– Kontroluję jakość wyko-
nywanej usługi przez f irmę 
zewnętrzną, która otrzymała 
od nas zlecenie. Do tej pory nie 
mieliśmy żadnych zastrzeżeń i 
byliśmy całkowicie zadowoleni 
z efektów uzyskiwanych przez 
zleceniobiorcę. Jest to pierwszy 
taki przypadek, gdzie nie można 
pozbyć się pluskiew - nie kryje 
zdziwienia administrator, który 
sugeruje, że pluskwy przynoszo-
ne są z zewnątrz.

K. Antczak nie potwierdza 
takiej możliwości, jej zdaniem 
winą jest stan mieszkania i jego 
lokalizacja. – Mieszkamy na 
parterze w starej kamienicy. 
Bezpośrednio pod nami są daw-
ne toalety, z których korzystali 
wszyscy mieszkańcy. Teraz są 
nieczynne, bo każdy ma własną, 
ale warunki jakie tam panują 
pozostawiają wiele do życzenia. 
Możliwe, że to właśnie stamtąd 
wchodzą, nawet jakąś szczeliną 
w podłodze. Jak długo można 
mieszkać w takich warunkach? 
Jeżeli kolejne próby nie przynio-
są efektu, zrobię wszystko żeby 
burmistrz przyznał nam inne 
mieszkanie.

tekst i fot. (MR)

Na czarny, 
gryzący dym 

z komina lokalnej gorzelni skarżą 
się mieszkańcy wsi Parski. Twier-
dzą, że właściciel zakładu pali w 
piecu tworzywami sztucznymi. 

- Od pewnego czasu zwracają 
się do mnie mieszkańcy gminy 
z prośbą o pomoc w sprawie tej 
gorzelni. Sama jeżdżę tą drogą i 
widzę, że rzeczywiście jest problem. 
Cała okolica, w tym okolice drogi 
powiatowej Świnice Warckie - Łę-
czyca, są zanieczyszczone dymem 
z gorzelni – informuje Agnieszka 
Olczyk. - Zakład ten przeszedł już 
kilka kontroli po skargach napi-
sanych przez mieszkańców m.in. 
do władz gminy. Niestety dało się 
zauważyć, że przed kontrolami dym 
z zakładu był zupełnie inny, bo wi-
zyty kontrolne były zapowiedziane. 
Fetor wydobywający się na co dzień 
z komina świadczy o tym, że spala 

się tam plastik oraz inne śmieci.
Kierownik gorzelni w Parskach 

poinformował nas, że – z komina 
kopci się zawsze, gdy tylko dokłada 
się do niego opał. 

- To normalne. My nie palimy 
żadnymi plastikami ani innymi 
tworzywami. Jedyne materiały opa-
łowe w gorzelni to węgiel i trociny 
– zapewnia.

Pani Agnieszki, która zgłosiła 
sprawę „Reporterowi”, nie prze-
konują zapewniania kierownika 
gorzelni. 

- Jesteśmy w stanie odróżnić dym 
ze spalanego plastiku czy innych 
śmieci od dymu z drzewa czy węgla 
– mówi A. Olczyk. - Nie zostawię tak 
tego. Ochrona środowiska powinna 
na poważnie zająć się tematem. Wal-
czę o czyste powietrze w imieniu 
mieszkańców. Nie może być tak, że 
zakład truje bezkarnie. 

(MR)

Zadymiona gorzelnia 
w Parskach

fo
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Wczasy za kredyt
ŁĘCZYCA

ŁĘCZYCA

Na wymarzone wakacje niektórzy zaciągają kredyt 

Wydawać by się mogło, 
że kredyty najczęściej 

bierze się na zakup mieszkania, 
samochodu czy budowę domu. 
Są jednak przeróżne powody, a w 
okresie wakacyjnym numerem 1 
jest kredyt na letni wyjazd.

- Zauważamy, że teraz jest więcej 
klientów pożyczających pieniądze 
żeby pojechać na urlop. Czasem są 
to kwoty nawet do 10 tys. złotych, 
wtedy zazwyczaj kwota ta pokrywa 
cały koszt letniego wypoczynku 
– informuje pracownik jednego z 
łęczyckich oddziałów bankowych. 
– Najmniejsza kwota zaciąganego 
kredytu to około 5 tys. zł. Tłumacze-
nie kredytobiorców, oczywiście w 
luźnej rozmowie, jest wówczas inne. 
Biorą kredyt „na wszelki wypadek, 
żeby nie zabrakło”.

- Trudno powiedzieć jaki jest 
odsetek kredytów zaciąganych 
na wakacje w skali wszystkich 
pożyczek. Nie prowadzimy takiej 
statystyki, gdyż klienci podpisują 
umowę na kredyt gotówkowy na 
dowolny cel. Często jednak mówią, 
jaki jest ten cel. Nie zdradzają na-
tomiast miejsca podróży – dodaje 
pracownik oddziału. 

Wakacje to czas na odpoczynek, 
relaks i chwile wolne od stresu. Nic 
więc dziwnego, że coraz więcej 
łęczycan decyduje się na letnie 
szaleństwo za kredyt. Jest to już 
dość powszechna praktyka, tym 
bardziej, że po udanym wypo-
czynku mamy więcej siły i chęci 
do pracy, a więc także do spłaty 
kredytu. 

(MR)

Dostała mieszkanie 

Pani Karolina od miesięcy stara się 
pozbyć z mieszkania pluskiew 

z pluskwami

W ub. tygodniu w lokalu ponownie odbyła się dezynsekcja 
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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
( 42 718 22 27, 507 169 009

WWW.EPAOLO.PL

zniżka przy minimalnym zamówieniu 18 zł 
na miejscu lub z dostawą

W sobotę już po raz dzie-
siąty odbyła się impreza 

o nazwie Nocnik. Ogólnopolski 
Przegląd Piosenki Turystycznej 
został w całości zorganizowany 
i przygotowywany przez miło-
śników wędrówek z łęczyckiego 
oddziału PTTK. Zabawa trwała 
do późnej nocy.

Nocnik jest jednym z największych 
festiwali piosenki poetyckiej i tury-
stycznej w kraju. Odbywa się w nie-
zwykłym klimacie – zawsze w drugi 
weekend lipca - na dziedzińcu zamku 
w Łęczycy. Przegląd podzielony jest 
na część konkursową – dla początku-
jących twórców piosenki turystycznej 
oraz nocny koncert gwiazd.  

Poetycko - turystyczna nocna 
uczta muzyczna pełna była różno-

rodności twórczej, oryginalnych 
melodii, ciekawych tekstów piose-
nek i wielu uzdolnionych wyko-
nawców. Część konkursowa była 
niezwykle ciekawym elementem 
imprezy, ale najbardziej oczekiwane 
były występy znanych i lubianych. 
Pierwszą gwiazdą wieczoru był 
zespół „Latający Dywan”, laureat 
IX OPPT Nocnik 2013, następnie na 
zamkowej scenie pojawiła się grupa 
„BOHEMA”. Zaśpiewali także Piotr 
Bukartyk i SZAŁBYDAŁCI oraz 
Czerwony Tulipan.

Nocnik zyskał już spore uznanie 
na festiwalowej mapie Polski. Choć 
pogoda nie była przyjemna, impre-
za odbyła się w bardzo sympatycz-
nej, wakacyjnej atmosferze.

tekst i fot. (MR)

Już dawno młodzież 
nie miała tylu powo-

dów do narzekań z powodu mało 
atrakcyjnej oferty na wakacje w 
mieście. MDK działał będzie je-
dynie do 18 lipca, natomiast MOK 
jest remontowany. 

Alina Frątczak, dyrektor Młodzie-
żowego Domu Kultury, nie zamie-
rza ukrywać, że oferta placówki mo-
głaby być przez całe wakacje, gdyby 
nie zbyt mała liczba pracowników.

- Mamy zaledwie 4 etaty i każdy 
chce wykorzystać urlop – słyszymy.

Do 18 lipca MDK będzie otwarty 
od godz. 9 do 13. Z przygotowanych 
dla dzieci i młodzieży zajęć są m.in. 

plastyka, taniec, informatyka. 
Oferta skromna i krótka. Jednak i 

tak to cud, że placówka w dalszym 
ciągu działa w Ozorkowie.

- Powiat miał plany, aby zlikwi-
dować MDK – mówi dyrektor 
Frątczak. - Na szczęście miasto 
dołożyło się do finansowania MDK 
i przetrwaliśmy. 

W tym roku nie odbędą się także 
półkolonie w Miejskim Ośrodku 
Kultury. Remontowana jest sala 
widowiskowa. 

- Będzie podwieszany sufit, od-
świeżymy też ściany – mówi Ewa 
Kruszyńska, dyr. MOK. - Okres 
wakacyjny jest najlepszy na prze-

prowadzenie modernizacji. Remont 
potrwa do połowy sierpnia. 

Co mają robić dzieci, które waka-
cje spędzają w mieście? Magistrat 
odpowiada:

Do 18 lipca Związek Harcerstwa 
Polskiego Hufiec Ozorków orga-
nizuje półkolonie letnie na terenie 
Szkoły Podstawowej nr 5, przy 
ul. Konarskiego 2. Miejska Kryta 
Pływalnia Wodnik: korzystanie z 
basenu „Wakacje z Wodnikiem” po 
preferencyjnych cenach. Korzysta-
nie z kąpieliska miejskiego - zalew 
miejski do 31 sierpnia od 10.00 do 
18.00 pod opieką ratowników.

(stop)

Turystyczne granie w zamkowych murach

ŁĘCZYCA

OZORKÓW

Okrojona oferta miasta

MDK działać będzie do 18 lipca 
– informuje szefowa placówki 

W MOK trwa remont sali widowiskowej

Chleba i igrzysk, czyli zamach na ozorkowski sport
OZORKÓW Zaplanowany przez 

miasto remont hali 
sportowej budzi wiele kontrower-
sji. W tej sprawie otrzymaliśmy 
niedawno e-mail od osoby blisko 
związanej ze środowiskiem siat-
karzy. 

Zdecydowaliśmy się na opubliko-
wanie informacji od naszego Czytel-
nika (nazwisko do wiadomości red.), 
ponieważ sprawa dotyczy nie tylko 
samych sportowców, ale również 
wielu kibiców.

„Remont hali przy ulicy Traugutta 
2 w Ozorkowie wydaje się kluczową 
inwestycją, będącą początkiem kam-
panii wyborczej 2014 r. Jednak wła-
dze miasta wylały dziecko z kąpielą, 
gdyż jest to poważne targnięcie się 
na ozorkowski sport. Remont jest 
przewidziany w miesiącach waka-
cyjnych, aż do końca października. 
Pozbawia to możliwości trenowania 
ozorkowskich siatkarzy, którym 
pozostaje nieprzystosowany do po-
ziomu drugoligowego obiekt miej-
scowego gimnazjum. Nikt przed 
planowaną inwestycją nie konsul-
tował się ze stowarzyszeniami jak 
mają się przygotowywać do sezonu 
ligowego. Wiadomo, że miasto nie 
wspiera sportu kwalifikowanego to 
niech przynajmniej nie przeszkadza 

w utrzymaniu tego co jeszcze z tego 
sportu zostało. 

Start rozgrywek drugoligowych 
przewidziany jest na koniec wrze-
śnia, więc początek sezonu ominie 
sympatyków ozorkowskiej siatkówki. 
Wbrew planom władz miasta, remont 
hali nie przysporzy popularności 
burmistrzowi również u lokalnych 
kibiców. Nie będą oni mogli oglądać 
początku sezonu w wykonaniu 
swoich ulubieńców. Chleba i igrzysk 
jak mówi starożytne powiedzenie. 
Chleba mogą zostać pozbawieni siat-
karze, którzy przez nieodpowiednie 
przygotowanie mogą prezentować 
niższą formę, a co za tym idzie mogą 
im koło nosa przejść ewentualne pre-
mie za zwycięstwa, a igrzysk rzecz 
jasna kibice. Warto pamiętać o tej 
prostej zasadzie, przy realizacji wiel-
kich inwestycji...”, czytamy w mailu 
od Czytelnika.

Co na to urząd miasta?
9 lipca został ogłoszony przetarg na 

modernizację hali sportowej. Ogło-

szenie przetargu na modernizacje 
hali było uzależnione od podpisania 
stosownej umowy z Ministerstwem 
Sportu i Turystyki. Dotacja wynosi 
199 500 zł. Prace remontowe będą 
polegać na rozbiórce obecnej na-
wierzchni parkietowej, która zastąpi 
nowoczesna nawierzchnia synte-
tyczna. Ponadto zostaną pomalowa-
ne ściany i sufit. Nowa nawierzchnia 
będzie przystosowana do rozgry-
wek ligowych oraz pozwoli na prze-
prowadzenie treningów dla kilku 
drużyn. Czas przeprowadzenia 
prac był konsultowany z przedsta-
wicielami środowiska sportowego, 
wskazano jako najlepszy przerwę 
w rozgrywkach ligowych drużyn. 
Rozgrywki ligowe rozpoczynają się 
na przełomie września i października. 
Przeprowadzenie prac modernizacyj-
nych wiąże się z niedogodnościami, 
ale nowa hala sportowa będzie dobrze 
służyła sportowcom i mieszkańcom 
Ozorkowa – czytamy w komunikacie 
urzędu.

(stop)
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Oryginalne potrawy 
i porady kulinarne

Rozwiązanie krzyżówki z numeru 94: Kto się lubi, ten się czubi.
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Mały Jasio wybrał się na mecz. Siedzący 
obok mężczyzna pyta go: 
- Jak tu wszedłeś, synku? 
- Miałem bilet. 
- Sam go kupiłeś? 
- Nie, tata kupił. 
- A gdzie jest tata? 
- W domu, szuka biletu. 

* * *
Do lekarza przychodzi nastolatek i drżącym głosem zaczyna: 
- Panie doktorze, mój przyjaciel przespał się z panienką i teraz boi 
się, że zaraził się jakąś chorobą weneryczną... 
- To niech pan ściągnie spodnie - mówi lekarz - i pokaże mi tego 
przyjaciela. 

* * * 
Dwóch wariatów znalazło się w jednej celi. 
- Na ile lat cię skazali? - pyta się jeden drugiego. 
- Na 10. 
- Mnie na 15, więc zajmij łóżko przy drzwiach, bo prędzej wycho-
dzisz. 

* * *
Kierowca ciężarówki pyta stojącego nad brzegiem rzeki policjan-
ta: 
- Jak tu można się przedostać na drugą stronę rzeki? 
Policjant: 
- Można przejechać przez rzekę, tu jest bardzo płytko. 
Samochód wjeżdża do rzeki i znika pod wodą. 
Policjant myśli sobie - Jak to jest, przed chwilą przeszła tędy kacz-
ka i było jej ledwo po pas. 

* * * 
Małżeństwo z czterdziestoletnim stażem leży sobie w łóżku tyłem 
do siebie i nagle odzywa się żona: 
- Janek, a pamiętasz, jak za młodu to mnie przed snem za rękę 
trzymałeś? 
Wkurzony Janek się odwraca i chwyta żonę za rękę. Potrzymał 
chwilkę i się odwrócił, na co żona znowu: 
- A pamiętasz, jak mnie przed snem w policzek całowałeś? 
Janek już porządnie zdenerwowany odwraca się, cmoka żonę w 
policzek i z powrotem na drugi boczek. 
- Jaśku, a pamiętasz, jak mnie na dobranoc zawsze w uszko 
kąsałeś? 
Jan wkurzony na maksa wstaje z łóżka... 
- Jaśku, a ty gdzie się wybierasz?! 
Jasiek warczy: 
- Po zęby! 

Zupa  
meksykańska 
Składniki
• 2 łyżki oliwy 
• czerwona cebula 
•  2 czerwone papryki 
•  2 papryczki jalapeño 
• 3 ząbki czosnku 
•  3 puszki czerwonej 

fasoli 
•  1 l bulionu mięsnego 
• puszka pomidorów 
pelati 
• 50 ml brandy 
• sól 
• pieprz 
• ostra mielona papryka 
• kwaśna gęsta śmietana 
• garść startego sera cheddar 
• kilka gałązek kolendry 
Etapy przygotowania: W głębokiej patelni rozgrzewamy 
oliwę, wrzucamy pokrojoną w piórka cebulę oraz 
pocięte w paski papryki i krążki oczyszczonych z pestek 
jalapeño. Kiedy zmiękną, dokładamy posiekany czosnek, 
podsmażamy razem  
ok. 1 min. Fasolkę wykładamy na sitko i dokładnie 
płuczemy pod bieżącą wodą. Osączamy, dodajemy 

na patelnię razem z bulionem i pomidorami z zalewą, 
gotujemy ok. 30 min. Dolewamy brandy, przyprawiamy 
solą, pieprzem i mieloną papryką. Rozlewamy, na każdej 
porcji kładziemy po łyżce śmietany, posypujemy startym 
serem oraz kolendrą. Dla podkręcenia smaku, zupę warto 
przyprawić szczyptą brązowego cukru, sokiem  
z limonki i mielonym kuminem. Jest jeszcze jeden trik, 
którego warto spróbować: do duszenia pokrojonych 
papryk z fasolą i pomidorami można dodać kostkę 
gorzkiej czekolady, ale takiej naprawdę gorzkiej, o 
zawartości kakao min. 72%. Niesamowicie wzbogaca 
smak, zwłaszcza pomidorów.

Filet nadziewany soczewicą, mozzarellą, 
orzechami 
Składniki
• 3 pojedyncze (duże) filety z kurczaka 
• 80 g zielonej soczewicy 
• 60 g sera mozzarella (kupionego na wagę) (20 g 
odkładamy) 
• 20 g orzechów włoskich (6 g odkładamy) 
• 25 g słonecznika łuskanego (łyżeczkę odkładamy) 
• sól 
• czosnek granulowany 
• torebka do pieczenia 
• około 6 wykałaczek 
Etapy przygotowania: Soczewicę gotujemy w osolonej 

wodzie około 20 minut, 
osączamy. Ser ścieramy 
na tarce o grubych 
oczkach, orzechy 
łamiemy na mniejsze 
kawałki, dodajemy 
do sera. Do orzechów 
wrzucamy słonecznik i 
ugotowaną soczewicę, 
wszystko dokładnie 
mieszamy. Filety 
myjemy, osuszamy, w 
każdym nacinamy kieszonkę (ale nie docinamy do końca) i 
nadziewamy przygotowanym farszem każdy filet, spinamy 
wykałaczkami. Gotowe mięso przekładamy do torebki do 
pieczenia, posypujemy solą i czosnkiem (według uznania). 
Następnie na przyprawione filety ścieramy odłożony 
ser i orzechy, na końcu posypujemy je odłożonym 
słonecznikiem. Torebkę zamykamy dołączonym do niej 
żaroodpornym klipsem, całość wkładamy do naczynia 
żaroodpornego i pieczemy na najniższym poziomie 
piekarnika w 190 st. C przez około 60 minut.

PORADY NASZYCH CZYTELNICZEK
•   Wzbogacisz smak mielonych kotletów wieprzowych, 

dodając do masy mięsnej drobno pokrojone i 
podsmażone na maśle pieczarki.
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Łęczycki Dom Kultury 
przygotował dla dzieci na 
początek wakacji szereg 
atrakcji. Dzieci mogły wcielić 
się w artystów cukierników, 
malarzy czy też tancerzy. W 
czasie wolnym od zajęć zwiedziły 
także pałac Herbsta w Łodzi. Na 
miejscu zorganizowane zostały 
ciekawe warsztaty. Z kawałków 
materiałów, tapet i papierowych 
serwetek dzieci wyklejały 
różnokolorowe wzory. 

tekst i fot. Małgorzata Robaszkiewicz 

Wakacje w mieście nie muszą być nudne

Wypieki to okazja 
do pracy w grupie

Wspólny taniec to świetna zabawa

Każdy będzie miał 
swoją babeczkę

W kuchni precyzja jest bardzo ważna

Musimy trzymać się przepisu, bo nie wyjdzie

Rączkami też można...

Wakacyjne zajęcia 
w DK cieszą się 
powodzeniem Prace małych artystów.

JPG
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W wielu miejscach ciepłociąg OPK jest w katastrofalnym stanie. 
Pozrywana blacha spod której wychodzi azbest – taki widok 

niepokoi i budzi wiele pytań. Czy azbest zagraża zdrowiu przechodzących 
w pobliżu mieszkańców? Dlaczego tego typu dewastacje nie są naprawiane 
na bieżąco? Przedsiębiorstwo komunalne od dawna planuje kompleksową 
modernizację ciepłociągu. Niektóre odcinki nitki ciepłociągu mają zostać 
wpuszczone w ziemie. Szkoda jedynie, że jak do tej pory te plany pozostają 
tylko na papierze. 

(stop)

Reporter pyta: Czy w okresie wakacji radni powinni otrzymywać diety?

Aneta Kotecka – Choć pozytywnie 
oceniam pracę naszego samorzą-
du, to jednak uważam, że radni 
nie powinni w wakacje otrzymy-
wać wynagrodzenia. To na pewno 
powinno się zmienić. Jeśli już to 
pieniądze za konkretną pracę, czyli 
w tym przypadku za udział w sesji. 
Jak można płacić przez całe wakacje 
samorządowcom? Tym bardziej, że 
Ozorków nie jest bogatym miastem.

Janusz Kurzawa – Bardzo łatwo 
wydaje się publiczne pieniądze. 
Moim zdaniem radni są przy-
zwyczajeni do tego, że otrzymują 
wynagrodzenie niekoniecznie za 
ciężką pracę. W wakacje wypłata 
zryczałtowanych diet jest dużym 
błędem. Nie może być tak, że 
radny siedzi sobie nad morzem 
i przez dwa miesiące otrzymuje 
pieniądze za nic. 

Karolina Manista – W trudnych 
czasach powinno się oszczędzać. 
Nie rozumiem jak można w wa-
kacje nadal wypłacać radnym 
diety. Radni sami powinni dojść do 
wniosku, że takie zasady wypłaty 
pieniędzy nie są fair w stosunku do 
ludzi, którzy na urlop muszą ciężko 
pracować. Ja gdybym była na ich 
miejscu, to bym się wstydziła brać 
kasę w wakacje.

Andrzej Borkowski – Ludzie są 
biedni i to oczywiste, że patrzą 
negatywnie na radnych pobiera-
jących wynagrodzenie w czasie 
wakacji. Rozumiem, jakby ustalili 
jakiś taryfikator, że za sesję tyle a 
za inne posiedzenie tyle. Ale sa-
morządowcy pieniądze otrzymują 
w myśl starej PRL-owskiej zasady 
„czy się stoi czy się leży to wypłata 
się należy”.

Katarzyna Hałas – Ostatnio w 
naszym mieście zmienia się na 
lepsze. Burmistrz się stara i mam 
nadzieję, że to nie tylko za sprawą 
nadchodzących wyborów. Niestety 
wciąż nie zmienia się myślenie, że 
jak dają publiczne pieniądze, to 
trzeba brać ile wlezie. Wydaje mi 
się, że radny powinien tym bar-
dziej zwracać uwagę na potrzeby 
uboższych. 

reklama

W wakacje radni 
inkasują pieniądze

OZORKÓW, ŁĘCZYCA

OZORKÓW

Radny to ma klawe życie! Nie martwi się o to, że 
w okresie wakacji nie otrzyma diety. Pieniądze 

są przelewane na jego konto. Czy w okresie wakacyjnym radni nie 
powinni czasowo zrezygnować z pobierania świadczeń? - Przecież 
jesteśmy w „gotowości” do pracy – odpowiadają samorządowcy, 
którzy ze zdziwieniem przyjmują pytania gazety o zasadność „wa-
kacyjnych diet”. 

Nasza ubiegłotygodniowa sonda 
wypadła miażdżąco w stosunku 
do postawy radnych. Przeważająca 
liczba mieszkańców nie chce, aby 
w okresie wakacji z kasy miasta 
wypłacane były samorządowcom 
diety. Dodajmy wcale niemałe 
pieniądze. 

Nie dziwimy się krytycznej 

postawie mieszkańców. Tyle się 
mówi o oszczędnościach, trudnych 
czasach, biednym Ozorkowie. I co? 
Nic. Publiczne pieniądze wydaje się 
niezwykle łatwo. 

- Tak szczerze mówiąc, to nawet 
byłbym za pomysłem, aby w okre-
sie wakacji zrezygnować z wypłat 
diet – słyszymy od radnego Józefa 

Stokowskiego. - Prawda jest jednak 
taka, że nikt formalnie takiego po-
mysłu nie zgłosi. Rada zatwierdziła 
przepisy dotyczące wypłat diet i nie 
dopuści do tego, aby pieniądze nie 
były w wakacje wypłacane. 

Radny podczas ostatniej sesji 
negatywnie wypowiadał się o 
oszczędnościach, które jego zda-
niem są bezzasadne. 

- Zaledwie 5 tysięcy złotych w 
ciągu całego roku szło na orkiestrę 
dętą. Orkiestra została zlikwi-
dowana. A proszę policzyć jakie 
sumy idą na diety. To są dopiero 
pieniądze. Zdaję sobie sprawę z 
opinii mieszkańców, którzy nie 
zgadzają się z dużymi wydatkami 
na samorząd. 

Warto dodać, że dieta jest rekom-
pensatą za potrącane w czasie nie-
obecności w pracy wynagrodzenie. 
Jakie są to pieniądze?

Zastępca przewodniczącego rady 
miejskiej i przewodniczący stałych 
komisji rady miejskiej otrzymuje 
dietę w wysokości 75% minimal-
nego wynagrodzenia - jest to kwota 
1 260 zł.

Radny będący członkiem dwóch 
stałych komisji rady – w wysokości 
65% minimalnego wynagrodzenia, 
obecnie jest to kwota 1 092 zł.

Przewodniczący rady otrzymuje 
zryczałtowaną dietę miesięczną 
w wysokości 75% półtora krotno-
ści kwoty bazowej określonej w 
ustawie budżetowej dla osób zaj-
mujących kierownicze stanowiska 
państwowe, obecnie jest to kwota 
1.987,27 zł.

W ozorkowskim magistracie do-
wiadujemy się, że jak do tej pory nie 
składano propozycji, aby w okresie 
wakacyjnym nie wypłacać diet.

W Łęczycy radni również otrzy-
mują zryczałtowane diety, choć 
mniejsze niż w Ozorkowie. Pie-
niądze wypłacane są też w okresie 
wakacji. Opinia mieszkańców do-
tycząca takich wynagrodzeń jest tak 
samo krytyczna jak w Ozorkowie. 

tekst i fot. (stop)

Zrujnowany ciepłociąg, azbest na wierzchu
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- To przecież nie jest duża inwe-
stycja. Proszę magistrat o kilka płyt 
chodnikowych na obrzeża chodni-
ka, który w tym miejscu jest kom-
pletnie zdewastowany – słyszymy. 
- Niestety moje petycje w tej sprawie 
i telefony są ignorowane. Co roku 
słyszę, że urząd nie ma pieniędzy. 
Muszę sama utwardzać tę część 
chodnika, ale nie jestem fachow-
cem. Ostatnio, jak trochę popadało, 
deszcz wypłukał piasek, porobiły 
się doły. Jest niebezpiecznie.

O komentarz poprosiliśmy ma-
gistrat.

„Jak można zauważyć na miej-
scu nie stwierdza się znacznych 
uszkodzeń chodnika na ul. Par-
tyzantów przy posesji pani Wój-
cik - czytamy. W budżecie roku 
2014 nie znajduje się inwestycja 
związana z modernizacją chod-

nika na tej ulicy. W roku obec-
nym w tym rejonie miasta wy-
konana zostanie modernizacja 
chodników w ulicy Poprzecznej 
i Średniej. Pani Janina Wójcik nie 
zwracała się do urzędu o remont 
chodnika. Prośbę skierowała w 
temacie zastąpienia istniejącego 
pasa zieleni, płytami chodni-
kowymi. Nie ma możliwości 
ułożenia w tym miejscu płyt 
chodnikowych z uwagi na fakt, 
iż jest to trawnik”.

Tyle urząd miasta. Szkoda. Prze-
cież położenie kilku płyt chodniko-
wych nie powinno stanowić zbyt 
dużego problemu dla magistratu. 

(stop)

Początek ubie-
głego tygodnia, z 
tropikalnymi upałami, 
ściągnął wielu nad zalew. Niektó-
rzy zauważyli, że woda jest coraz 
bardziej mętna – choć oczywiście 
nigdy nie była krystalicznie czysta. 
W wodzie z całą pewnością jest 
pełno bakterii, strach się kąpać. Jak 

miejska plaża ma być atrakcyjna, 
gdy do sezonu nie jest kompletnie 
przygotowana.

- Moim zdaniem w ogóle nie 
powinno się kąpać w tej wodzie. 
Oczywiście upał przyciąga nad 
zalew, ale ja pozwalam mojej có-
reczce wchodzić do wody zaled-
wie do kostek. Tylko po to, aby się 
ochłodziła – mówi Karolina Drozd. 
- Proszę spojrzeć. Piasek brudny, 
woda nie jest przejrzysta. Brakuje 
pryszniców, małej gastronomii, 
przebieralni. 

Pani Edyta, z którą również rozma-
wialiśmy nad zalewem, najbardziej 
krytykuje zamkniętą na kłódkę toaletę.

- To skandal, że ktoś wpadł na po-
mysł, aby łańcuchem i kłódką zabez-
pieczyć toaletę. Przed chwilą poszłam 
z córką w krzaki, aby się załatwiła. 
Nie chciałam, by sikała do wody, choć 
zdaje sobie sprawę, że większość tak 
właśnie robi. Jeśli dalej toaleta będzie 
zamknięta, to już niedługo woda bę-
dzie skażona.

O zamkniętej toalecie rozmawiali-
śmy z pracownikami MKP „Wodnik”. 

Nasza wizyta nad zalewem , pytania 
o łańcuch i kłódkę, wzbudziły dużą 
konsternację wśród osób odpowie-
dzialnych za dbanie o porządek oraz 
zapewnienie wypoczywającym jak 
najlepszych warunków. 

Choć trudno w to uwierzyć, ale 
łańcuch to zabezpieczenie przed 
chuliganami, którzy podobno mo-
gliby... wrzucić toi-toia do wody. 
Kłódka – według kadry – również 

nie stanowiła większego problemu. - 
Przecież każdy może do nas przyjść 
i wówczas otrzyma klucz do toalety 
– usłyszeliśmy od wypożyczających 
sprzęt pływający.

Na szczęście udało nam się namówić 
pracowników, żeby zdjęli łańcuch wraz 
z kłódką. Mamy nadzieję, że podobne 
praktyki nie będą już stosowane w 
sezonie letnim. 

tekst i fot. (stop)

O kawałek chodnika walczę od ponad 3 lat
… twierdzi Janina Wójcik, mieszkanka ul. Partyzantów w Ozorkowie. 

W tym miejscu nie ma ani porządnego chodnika, ani trawnika

Na osiedlach przyby-
wa groźnych i niebez-

piecznych psów, które podczas 
spaceru nie są trzymane przez 
właścicieli na smyczy. Nasz re-
porter był świadkiem jak rot-
tweiler bez kagańca swobodnie 
biegał wśród bawiących się w 
piaskownicy dzieci. 

- Kaja jest spokojna – zapewniała 
właścicielka rottweilera. - Nikomu 
nie zrobi krzywdy. Wiedzą o tym 
nawet policjanci, którzy już przy-
zwyczaili się do tego, że na spacery 
chodzę z Kają i wcale nie trzymam ją 
na smyczy. Nie potrzebuje kagańca. 

Czy takie tłumaczenie jest prze-
konywujące?

Odkąd w mieście nie ma straż-
ników, widok biegających du-
żych psów jest niestety dość 
powszechny. Policjanci – jak 

usłyszeliśmy od mieszkańców 
- z reguły nie zawracają sobie 
głów takimi sprawami. Mamy 
nadzieję, że właściciele groźnych 
ras psów, będą z większym roz-
sądkiem podchodzić do swoich 
obowiązków. Warto pamiętać 
o tym, że psy są nieprzewidy-
walne. 

(stop)

Rottweiler biega na osiedlu

OZORKÓW

OZORKÓW

Rottweiler w pobliżu bawiących się dzieci 

Toaleta na łańcuch i kłódkę. 
Za potrzebą do wody...

Pomysł związany z opasaniem przenośnej ubikacji łańcu-
chem a dodatkowo zabezpieczeniu jej kłódką zbulwersował 

wypoczywających nad miejskim zalewem. Nietrudno się domyślić, że 
większość kąpiących się była zmuszona sikać do wody. Tylko nieliczni 
rodzice szli ze swoimi pociechami w pobliskie krzaczki. Jak tłumaczyli 
się pilnujący porządku i dbający o bezpieczeństwo wypoczywających? 
Dlaczego zamknęli toaletę na kłódkę?

W upalne dni nie brakuje amatorów kąpieli. Szkoda, że woda 
jest coraz brudniejsza  

Toaleta była 
opasana 
łańcuchem  
i zamknięta 
na kłódkę 

Po naszej interwencji toaleta została otwarta
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OZORKÓW

OZORKÓW

PARZĘCZEW

OZORKÓW

OZORKÓW

Kazimierz Sowiński jest 
przekonany, że miasto 

nie dba o drożność kanalizacji desz-
czowej. Nasz Czytelnik twierdzi, że 
nawet po małych opadach deszczu 
woda wylewa ze studzienek.

- Od dawna nie widziałem, aby 
kanalizacja była czyszczona. Dlate-
go zawsze po opadach deszczu za-

lewane są ulice. Do takich sytuacji 
dochodzi m.in. przy stadionie na 
ul. Łęczyckiej, Listopadowej, przy 
przystanku na Bugaju – wymienia 
pan Kazimierz.

Magistrat zapewnia, że studzien-
ki kanalizacji deszczowej czyszczo-
ne są systematycznie. 

(stop)

Przy ul. Wigury, na 
obrzeżach miej-

skiego parku, oset przekroczył 
już dwa metry wysokości. Jeśli 
jeszcze trochę podrośnie bę-
dzie można zgłosić ten fakt do 
Księgi Rekordów Guinnessa. 
Ale żarty na bok. Chwast już 
dawno powinien zostać ścięty. 

(stop)

Ponad 2 tygodnie 
miejscowa OSP nie 

miała prądu. Do jednostki nie 
można było się dodzwonić, nie 
działały alarmowe numery tele-
fonów. Dla remizy były to dra-
matyczne dni, na szczęście w tym 
czasie nie było pożarów. Pozostaje 
jednak pytanie dlaczego druhowie 
musieli aż tak długo czekać na 
usunięcie awarii. 

- Prądu nie mieliśmy przez roz-
łożyste drzewo rosnące w po-
bliżu remizy. Gałęzie dotykały 
linii średniego napięcia i przez to 
dochodziło do zwarć. Zgłosiliśmy 
problem do władz powiatowych 
a także Zakładu Energetycznego. 
Niestety nie mogliśmy się docze-
kać szybkiej interwencji – mówi 
Dariusz Klimczak, naczelnik OSP 
w Parzęczewie. 

Po dwóch tygodniach oczekiwa-
nia na pomoc naczelnik zadzwonił 
do wójta Ryszarda Nowakowskiego. 

- Wójt nie mógł uwierzyć, że remiza 
tak długo była bez prądu. Zadzwonił 
do energetyków. Poskutkowało, 
ale pracownicy ZE wycięli jedynie 
gałęzie z jednego drzewa, pomimo 
że prosiliśmy ich aby usunęli gałęzie 
również z drugiego drzewa rosną-
cego blisko linii przewodzącej prąd 
– słyszymy od naczelnika OSP. 

D. Klimczak musiał poprosić o 
pomoc Jednostkę Ratowniczo-Ga-
śniczą z Ozorkowa.

- Otrzymaliśmy wóz z podnośni-
kiem i sami wycięliśmy gałęzie. Nigdy 
bym się nie spodziewał, że z tak wyda-
wać by się mogło błahymi sprawami 
będziemy mieli tyle kłopotów...

tekst i fot. (stop)

Przy ul. Starzyńskie-
go, naprzeciwko sklepu 

ogrodniczego, pośrodku chodnika 
stoi uschnięte drzewo. Kiedy zo-
stanie usunięte? - Starzyńskiego 
jest drogą powiatową i w związku 
z tym 14 maja tego roku starostwo 
powiatowe wystąpiło do miasta 
o wyrażenie zgody na usunięcie 
uschniętego drzewa. Następnie, 

zgodnie z przepisami, miasto wy-
stąpiło do Regionalnej Dyrekcji 
Ochrony Środowiska w Łodzi o 
uzgodnienie projektu decyzji. Po 
otrzymaniu pisma z RDOŚ, miasto 
będzie mogło wydać zgodę powia-
towi na usunięcie drzewa – infor-
muje Izabela Dobrynin, rzecznik 
burmistrza. 

(stop)

Przybywa kursantów 
w autoszkołach. Kon-

kurencja w mieście być może 
nie jest zbyt duża, ale każda ze 
szkół jazdy walczy o klienta. W 
tej chwili za kurs trzeba zapłacić 
1200 – 1300 zł. 

- W wakacje liczba kursantów ro-
śnie mniej więcej o 10 procent – mówi 
Edward Lasoń, właściciel jednej z 
ozorkowskich autoszkół. - Więcej cza-
su mają teraz studenci i maturzyści. 

Słowa instruktora potwierdza 
student Maciej Jarosiński. 

- Jeździ się dobrze, bez stresu. At-
mosfera jest przyjacielska. Instruktor 
jest w porządku – mówi z uśmiechem 
kursant. 

Na pewno nie wszyscy kursanci 
tak pozytywnie wypowiadają się 
o szkoleniu. Jak się dowiedzieliśmy 

wielu z nich ma ogromne problemy 
z jazdą.

- Pamiętam, że jeden z kursantów 
zatrzymał się na czerwonym świe-
tle, przepuścił pieszych po czym 
ruszył do dalszej jazdy. Zapytałem 
dlaczego to zrobił i usłyszałem, że 
przecież przechodnie już przeszli. 
Kłopot jednak w tym, że nadal 
paliło się czerwone światło – wspo-
mina E. Lasoń. - Kursanci często 
popełniają też błąd włączając kie-
runkowskaz lewy a skręcają w 
prawo. I odwrotnie.

Jak się jeździ po Ozorkowie? Nie-
stety – jak usłyszeliśmy – dziur 
na drogach nie brakuje. Zdaniem 
instruktorów panie prowadzą auto 
ostrożniej od mężczyzn. 

- Zauważyłem, że młodzi mężczyź-
ni chcą jeździć od razu bardzo szybko, 

jak Hołowczyc – mówi z uśmiechem 
instruktor Andrzej Krysiak. - To na 
pewno nie jest dobre.

Wśród kursantów są nie tylko 
młode osoby. Dowiedzieliśmy się, że 
zdarzają się adepci, którzy ukończyli 
już 70-tkę. 

- Miałem kiedyś kursantkę, która 
liczyła dokładnie 81 lat – mówi 
instruktor Piotr Skowroński. - 
Wprawdzie miała już prawo jazdy, 
ale postanowiła przypomnieć so-
bie podstawy kierowania autem. 
Przyznała, że długo nie siedziała 
za kierownicą. Niestety jej ponow-
na nauka przypominała koszmar. 
Moim zdaniem w tym wieku pro-
wadzenie samochodu powinno od-
bywać się po corocznych badaniach 
zdrowotnych kierowcy. 

(stop)

Niedrożna kanalizacja 
deszczowa?

Suche drzewo na środku chodnika

Wakacyjne prawo jazdy

Remiza odcięta od świata

Naczelnik Klimczak pokazuje drzewo przy linii średniego napięcia 

Druhowie musieli sami wycinać gałęzie, choć wcześniej poprosili 
o pomoc ZE

Oset na 2 metry!
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Łęczycka społeczność PaT uczest-
niczyła w tygodniowych warsz-
tatach, aby w kulminacyjnym 
dniu przystanku zaprezentować 
swoje umiejętności. Sześcioosobowa 
grupa młodzieży gościła w Koni-
nie biorąc udział w pogadankach 
profilaktycznych oraz warsztatach 

(bębniarskich, tanecznych, wokal-
nych, teatralnych), które trwały do 
późnych godzin nocnych. 5 lipca do-
łączyli do nich pozostali miłośnicy 
PaT z zastępcą komendanta powia-
towego Policji w Łęczycy podinsp. 
Tomaszem Olczykiem na czele. 

Info: policja 

Łęczyccy policjanci pod nadzorem prokuratury 
wyjaśniają okoliczności zdarzenia drogowego 

do którego doszło 8 lipca o godzinie 23.00 w miejscowości Włady-
sławów. Policjanci pracujący na miejscu zdarzenia wstępnie ustalili, że 
kierująca oplem 43 - latka na nieoświetlonym łuku drogi najechała 
na leżącego na jezdni mężczyznę. Lekarz stwierdził zgon 66 - latka. 
Kobieta była trzeźwa.

KPP w Łęczycy

Policjanci pod nadzorem prokuratury wyjaśniają okoliczności wypad-
ku drogowego, w wyniku którego śmierć poniósł 54-letni pieszy. Do 
zdarzenia doszło 8 lipca około godz. 00. 50 na obwodnicy Ozorkowa 
przy drodze krajowej 91. Ze wstępnych ustaleń wynika, że pieszy 
przechodząc przez jezdnię w miejscu niedozwolonym nie zachował 
szczególnej ostrożności, wpadł pod samochód ciężarowy marki Iveco. 
W wyniku odniesionych obrażeń poniósł śmierć na miejscu. Kierowca 
Iveco trzeźwy. 

KPP w Zgierzu 

8 lipca policjanci z łęczyckiej drogówki włączyli się w woje-
wódzkie działania pod hasłem „prędkość”. Celem akcji jest 

egzekwowanie od kierujących przestrzegania ograniczeń prędkości. 
Analiza zdarzeń drogowych wskazuje, że przyczyną wielu wypadków 
drogowych jest właśnie „nadmierna prędkość”. Eliminowanie tego za-
grożenia jest jednym z priorytetowych zadań policji, dlatego cyklicznie 
w ciągu całego roku prowadzone są działania w tym zakresie.
8 lipca policjanci szczególnym nadzorem objęli tereny zabudowane, 
gdzie skontrolowali 26 kierujących, którzy przekroczyli dopuszczalną 
prędkość, 25 spośród nich za to wykroczenie zostało ukaranych man-
datami. W ramach akcji mundurowi zatrzymali ponadto nietrzeźwego 
kierującego. Na terenie gminy Piątek 54 – letni motorowerzysta miał w 
organizmie 1,3 promila alkoholu w organizmie. 

KPP w Łęczycy 

Akcja „prędkość”
ŁĘCZYCA

ŁĘCZYCA

GM. ŚWINICE WARCKIE

Ogólnopolski przystanek PaT

Ukradli olej napędowy z koparki
Dzielnicowi z KPP w Łęczycy 

zatrzymali trzech mężczyzn, którzy 
przewozili samochodem kilkadzie-
siąt litrów oleju napędowego. Funk-
cjonariusze ustalili że trio ukradło 
paliwo z koparki zaparkowanej na 
terenie gminy Kutno.

5 lipca pełniący nocną służbę dziel-
nicowi zatrzymali do kontroli w 
Sułkowicach vw passata, którym 
podróżowało trzech mężczyzn. W 
samochodzie oprócz osób znajdo-
wało się 13 plastikowych kanistrów, z 
których jeden wypełniony był olejem 
napędowym. Poza tym policjanci 
zauważyli dwie pompy do tłoczenia 
paliwa. Mężczyźni nie umieli racjo-
nalnie wytłumaczyć po co im tego 
rodzaju przyrządy ani skąd wzięli 
beczkę z olejem napędowym. Trio 

zostało zatrzymane do wyjaśnienia. 
Policjanci nie mieli problemu z odpo-
wiedzią na nurtujące pytania. Dotarli 
bowiem do pokrzywdzonego, które-
mu skradziono z koparki ponad 60 
litrów paliwa, pompę i smary. Dwóm 
37-latkom i 29-latkowi grożą kary do 
5 lat pozbawienia wolności.

Info: policja 

Tragedia na drodze 

Śmiertelny wypadek 
na obwodnicy Ozorkowa

Czołowe 
zderzenie na 
Sienkiewicza

Na krajowej drodze 
przelotowej zderzyły 

się czołowo skoda z jeepem. Na 
szczęście kierowcom nic poważ-
nego się nie stało.  
Do zdarzenia doszło w godzinach 
popołudniowych w miniony czwar-
tek. - Kierujący skodą 45 - latek 
z powiatu zgierskiego zjechał na 
przeciwległy pas ruchu i zderzył 
się czołowo z prawidłowo jadącym 
pojazdem marki dodge. Uczestnicy 
zdarzenia byli trzeźwi, sprawca ko-
lizji został ukarany mandatem - in-
formuje st. asp. Agnieszka Ciniewicz, 
rzeczniczka łęczyckiej policji.
Stłuczka zdezorganizowała ruch na 
drodze krajowej, co spowodowało 
powstanie dużych korków w obie 
strony. 

(MR)

Jak zabezpieczyć się przed 
kradzieżą i włamaniem?

Jak zabezpieczyć swoje mieszka-
nie? Jak uchronić cenne przed-
mioty przed kradzieżą? Jak nie 
stać się ofiarą oszustów? Aby czuć 
się bezpiecznie należy pamiętać 
o podstawowych zasadach bez-
pieczeństwa. 

Bardzo ważne jest przełamanie 
anonimowości wśród mieszkań-
ców jednego bloku lub osiedla, 
ustalenie zasad reagowania i wza-
jemnego ostrzegania się na wy-
padek zagrożenia. W przypadku 
planowanego dłuższego wyjazdu 
nieocenioną może okazać się po-
moc zaufanego sąsiada lub członka 
rodziny. Podczas nieobecności 
zaufana osoba może czuwać nad 
naszym mieszkaniem, zapalając 
o różnych porach dnia, w różnych 

pomieszczeniach światło, zbierać 
ulotki reklamowe spod naszych 
drzwi czy wyjmować ze skrzynki 

korespondencję. Kosztowności 
najlepiej jest przechowywać w 
skrytce bankowej, a pieniądze 
na koncie. Nie są bezpieczne 
skrytki w szafkach, pościeli, pod 
dywanem, itp. Niebezpiecznie jest 
eksponować swój majątek. Można 
nieopatrznie zaimponować zło-
dziejowi czy nawet niebezpiecz-
nemu przestępcy. Opowiadając o 
rzeczach, które mamy w mieszka-
niu, nigdy nie wiemy, do kogo ta 
informacja trafi. Dobrze jest ozna-
kować cenne przedmioty, aby po 
ewentualnej kradzieży czy włama-
niu do mieszkania, łatwiej określić 
co zginęło. Pomocny może być 
także, wykonany przez nas wykaz 
przedmiotów wartościowych (np. 
rower, magnetowid, telewizor, 
komputer, itp.) zawierający typ, 
markę i numery indywidualne. Bi-
żuterię, kolekcje, antyki czy dzieła 
sztuki powinniśmy sfotografować. 
Te informacje będą bardzo istotne 
przy zgłoszeniu, podczas rejestra-
cji utraconych przedmiotów, a 
w przypadku odzyskania przez 
policję, ułatwią ich identyfikację 
i ustalenie właściciela, do którego 
powinny wrócić. 

(stop)

Wypadek dwóch aut w Łódzkiem. 
11 osób zostało rannych 

Kierująca nissanem 35-letnia 
mieszkanka gminy Lubień Kujawski, 
jadąc z czworgiem pasażerów nie 
ustąpiła pierwszeństwa przejazdu 
jadącemu drogą wojewódzką nr 
702 od strony Łodzi w kierunku 
Kutna, 44-letniemu mieszkańcowi 
Kutna, który kierując pojazdem 
renault scenic wiózł pięcioro pasa-
żerów. W wyniku zderzenia scenic 
zaczął się palić. Pasażerom na szczęście udało się opuścić samochód. 
Obok, w nissanie zakleszczyły się dwie kobiety. Udało się je wyciągnąć 
policjantom, którzy jako pierwsi przybyli na miejsce wypadku. Wszyscy 
uczestnicy wypadku odnieśli obrażenia. Trafili do szpitali w Kutnie, Płocku, 
Zgierzu i Łęczycy. 

wiadomosci.onet.pl
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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, ((0-24) 721-29-14, fax 721-32-78 

nKierowca 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 
( (24) 721-68-68 
Miejsce wykonywania pracy : 
Łęczyca 99-100,ul. Kopalniana  11. 

n�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 
( (24) 721-91-78

nFryzjer 
Wykształcenie zawodowe, 
umiejętność strzyżenia, 
farbowania, modelowania włosów.
Salon Fryzjerski Damsko-Męski 
„Anna”
Anna Kowal- Nowakowska
Ul. Ozorkowska 12
99-100 Łęczyca
( 693-449-522.

nKierowca 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
((24) 722-45-23; 603-377-661
Miejsce wykonywania pracy: 
kraje UE.

nKierowca 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 
( 509-686-605, 600-320-053. 
Miejsce wykonywania pracy : 
Polska, Czechy, Słowacja. 

nInżynier rolnictwa
Wykształcenie wyższe kierunek 
rolniczy lub wykształcenie 
średnie zawodowe kierunek 
rolniczy
G.P. „KASZTELAN” Sp. z o.o.
Łubno 63 B,
99-107 Daszyna
( 601-235-171

nElektryk
Wykształcenie średnie zawodowe
G.P. „KASZTELAN” Sp. z o.o.
Łubno 63 B,
99-107 Daszyna
( 601-235-171

nMechanik maszyn
Wykształcenie średnie zawodowe
G.P. „KASZTELAN” Sp. z o.o.
Łubno 63 B,
99-107 Daszyna
( 601-235-171

nMechanik maszyn
Wykształcenie średnie zawodowe
GP Centrala Nasienna „ŁUBNO” 
Sp. z o.o.
Łubno 63B,
99-107 Daszyna
( 601-235-171

nKsięgowa
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
( 601-235-171

nInżynier rolnictwa
Wykształcenie wyższe kierunek 
rolniczy lub średnie zawodowe 
kierunek rolniczy
GP Centrala Nasienna „ŁUBNO” 
Sp. z o.o.
Łubno 63B,
99-107 Daszyna
( 601-235-171

nTechnik elektryk
Wykształcenie średnie zawodowe
GP Centrala Nasienna „ŁUBNO” 
Sp. z o.o.
Łubno 63B,
99-107 Daszyna
( 601-235-171

nSprzedawca-kasjer
Wykształcenie podstawowe, 
wymagana aktualna książeczka 
zdrowia
GRAM SADECCY Sp.J.
Ul. Kostrogaj 21, 09-400 Płock
Market ul. Dominikańska 8D, 
99-100 Łęczyca

nAgent sprzedawca 
Wykształcenie zawodowe, 
obsługa kasy fiskalnej, praca na 
komputerze 
„Społem” PSS „Mazur” w Łęczycy
Pl. T. Kościuszki 11, 
99-100 Łęczyca

n�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

nMagazynier 
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

nMonter 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
( 24 389 09 00

nSprzedawczyni 
Wykształcenie zasadnicze 
zawodowe 
PPHU „TOMIKO” Sklep 
Wielobranżowy Tomasz Bartczak
ul. Kaliska 29
99-100 Łęczyca
( 603 089 441

nSpedytor
Wykształcenie średnie, 
znajomość języka angielskiego, 
niemieckiego i francuskiego
PHPU MIRATRANS
Błonie
99-100 Łęczyca 
miejsce wykonywania pracy: 
Sierpów 33, 95-035 Ozorków

nMonter okien i drzwi
Wykształcenie średnie 
zawodowe, chęć do pracy, 
mile widziane doświadczenie 
w budowlance, doświadczenie 
w montażu okien i obróbce 
murarskiej, prawo jazdy kat. B
PHU OKNA-PLAST
Ul. Poznańska 28,
99-100 Łęczyca
( (24) 721-67-71

nKierowca 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
( 607-718-348

nElektryk 
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

n�Obsługa podnośnika 
dźwigowego 
jednoramiennego (ładowarka 
teleskopowa)

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, ( (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

Uprawnienia do obsługi ładowarki 
teleskopowej „Pięt – Bud” 
Tulipanowa 5
99-140 Świnice Warckie
( 607 599 071
(Praca na terenie Strykowa)

nKierownik 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 
( 690 090 500 
(praca na terenie Łęczycy)

nKosiarz
Wykształcenie podstawowe, 
Chęć do pracy
Zakres obowiązków:
Koszenie wykaszarką spalinową
ECO-JAKUB
Grzegorz Szczęsny
Leszcze 9,99-100 Łęczyca
( 697-780-082
Miejsce wykonywania pracy: 
teren kraju, praca u klienta

n�Kierowca  
(pracownik wysyłki)

Wykształcenie zawodowe o 
kierunku mechanik lub pokrewne,
Prawo jazdy kat. C+E, kurs dla 
kierowców na przewóz rzeczy, 

orzeczenie psychologiczne.
Zakres obowiązków: 
prowadzenie samochodu 
ciężarowego, prace pomocnicze 
przy pakowaniu towarów, 
załadunku i rozładunku dostaw.
Kampmann Polska Sp. z o.o. 
Ul. Lotnicza 21 F 
99-100 Łęczyca 
( (24) 721-91-77
Miejsce wykonywania pracy:
Łęczyca, Lingen (Niemcy)

nPrasowaczka/prasowacz
Wykształcenie średnie 
zawodowe.
Zakres obowiązków: prasowanie 
odzieży wierzchniej.
Możliwość zatrudnienia osoby 
niepełnosprawnej.
P.P.H.U. „Elizabeth”
Ul Górnicza 3, 
99 – 100  Łęczyca
( 500 106 370
Miejsce wykonywania pracy: 
Łęczyca ul. M. Konopnickiej 2

nSzwaczka
Zakres obowiązków: szycie 
odzieży.
Możliwość zatrudnienia osoby 
niepełnosprawnej.
P.P.H.U. „Elizabeth”
Ul Górnicza 3, 
99 – 100  Łęczyca
( 500 106 370
Miejsce wykonywania pracy: 
Łęczyca ul. M. Konopnickiej 2

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

Sprzedam mieszkanie 2 pokoje z 
kuchnią, 50 m² w bloku w centrum. 
( 507-424-539

Odstąpię mieszkanie w „TBS” 54 
m², parter. ( 506-171-800

Sprzedam dom w centrum Grabo-
wa. ( 608 239 843

Sprzedam renault Master 1,9 dCi, 
2002r. I właściciel. ( 696 788 228

Sprzedam działkę budowlaną 
4870 m2 - tanio, prąd; możliwość 
podziału. Okol. Ozorkowa. ( 511-
509-716 
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Rozpoczęły się wakacje. To znak, że zapaśnicy tradycyjnie budują formę 
przed jesiennymi wyzwaniami w Białce Tatrzańskiej. Wyjazdy na wakacyjne 
obozy są integralną częścią szkolenia zapaśników. Na narciarskich zboczach 
i w terenowych warunkach zawodnicy budują wytrzymałość i siłę przy okazji 
doskonale się bawiąc. Treningi w okresie wakacyjnym w ZTA tradycyjnie 
odbywają się z dala od zapaśniczych hal i maty. 

Info: zapasyzgierskie.pl

Młodzi zapaśnicy budują 
formę w Białce Tatrzańskiej 

Wicemistrzowie Polski w magistracie
Burmistrz Jacek Socha go-
ścił srebrnych medalistów 
Mistrzostw Polski Mini Siat-
kówki Kinder Sport 2014. 
Młodzi siatkarze BZURY 
Ozorków pod wodzą trene-
ra Krzysztofa Jurka wygrali 
kwalifikacje wojewódzkie 
i dopiero w meczu fina-
łowym ulegli w setach 2:1 
UKS 22 Kraków. Zawodnicy 
i trener BZURY otrzymali od 
burmistrza podziękowania 
za udane występy na parkiecie oraz promocje Ozorkowa. Ponadto bur-
mistrz wręczył upominki oraz życzył udanych występów w przyszłości. 
- Wizyta potwierdza fakt, iż Ozorków siatkówką stoi, tym bardziej miło mi 
jest gościć młodych adeptów siatkówki z BZURY w dniu ogłoszenia przetargu 
na modernizację Hali Sportowej, która będzie jeszcze lepiej służyła naszym 
sportowcom i mieszkańcom miasta – powiedział burmistrz Jacek Socha. 

Info: UM

Rekreacyjnie i sportowo na Malince
W minioną niedzielę rozpoczęto 

rekreacyjne lato w ośrodku Malinka 
pod Zgierzem. Tym razem pogoda 
sprzyjała czynnemu wypoczyn-
kowi. Już od rana po raz trzeci 
rozpoczęto rywalizację najmłod-
szych w ramach imprezy „Biegaj 
z nami”. Wystartowało kilkunastu 
milusińskich, którzy rywalizowali 
na dystansie 200 m. Najmłodszą 
uczestniczką była 3-letnia Natasza 
Stachyra, która wspólnie z mamą 
pokonała ten trudny dystans. In-
auguracyjnym zwycięzcą został 
Maksym Michalski w czasie 34,40 
s wyprzedzając Tymoteusza Bugal-
skiego i Bartosza Stachyrę. Szkoda, iż 
w rywalizacji seniorów wystartował 
tylko niezawodny Artur Świstek, 
który pobił rekord trasy pokonując 

pięć okrążeń dookoła dużego stawu 
w czasie 7.41 s. MOSiR wspólnie ze 
zgierskim TKKF zaprasza na kolejną 
imprezę biegową do ośrodka Ma-
linka w dniu 20 lipca br. na godz.10.  
Po zawodach biegowych do rywa-
lizacji przystąpili już tradycyjnie w 
pierwszą niedzielę lipca siatkarze 
inaugurując XII GRAND PRIX 
MALINKA 2014 w plażowej piłce 
siatkowej. Wystartowało 10 drużyn 
reprezentujących Zgierz, Ozorków i 
Łódź, które grały systemem brazylij-
skim. Mecze toczono w dużym upa-
le i przyniosły wiele emocji. Turniej 
udało się zakończyć tuż przed burzą. 
Zwyciężyli Adrian Kubera i Piotr 
Włodarczyk w finale pokonując 
Damiana Sobczaka i Przemysława 
Pachlińskiego. 

MOSiR Zgierz

INFORMATOR XVI Międzypowiatowy Turniej 
Piłki Nożnej Oldbojów 
w Świnicach Warckich

W turnieju wzięły udział 4 drużyny:
Uniejów – reprezentujący powiat pod-
dębicki, Dąbie i Karszew – z powiatu 
kolskiego oraz gospodarz turnieju 
LKS Świnice Warckie – reprezentujący 
powiat łęczycki.
Turniej rozgrywany był systemem 
„każdy z każdym”. Drużyna ze Świnic 
uzyskała wyniki:
Świnice Warckie – Dąbie 1:0, Świnice 
Warckie – Uniejów 1:1,
Świnice Warckie – Karszew 7:1.
Ostateczna tabela: 1. Uniejów 2. Świni-
ce Warckie 3. Dąbie 4. Karszew.
Gospodarze wystąpili w składzie: 
bramkarze – M. Piszczałkowski, T. 
Łuczak, zawodnicy:
S. Plicha, J. Marciniak, M. Olejnik, W. Le-
wandowski, A. Malinowski, P. Szczęsny, 
S. Szczęsny, R. Jabłoński, R. Sobczak, 
K. Karkowski.
Najlepszym strzelcem turnieju został 
Zbigniew Jankowski z Uniejowa zdo-
bywca 5 bramek, aza najlepszego 
bramkarza uznano Macieja Piszczał-
kowskiego ze Świnic Warckich.
Piękna pogoda, liczna rzesza kibi-
ców sprawiła, że turniej odbył się w 
miłej atmosferze, choć na boisku nie 
zabrakło sportowej walki i emocji. Or-
ganizatorami i fundatorami pucharów 
i dyplomów byli: Towarzystwo Przyja-
ciół Ziemi Świnickiej oraz Ludowy Klub 
Sportowy w Świnicach Warckich. Im-
prezę zakończyło wspólne grillowanie.

swinicewarckie.com.pl
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Zabójczy seks w świecie zwierzątMity na temat picia wody

Króliki pokazują języki

Tyle czułości

Moda, która opanowała świat

Mimo że nasza świado-
mość na temat zdrowego 
trybu życia bardzo wzro-
sła w ostatnich latach, w 
społeczeństwie wciąż po-
kutuje wiele mitów na te-
mat ćwiczeń, odżywiania 
i nawadniania organizmu. 
Fałszywe przeświadczenia 
mogą doszczętnie zrujnować 
nam zdrowie, dlatego warto 
dochodzić prawdy. Nigdy 
nie należy pić wody “na siłę” 
lub “na zapas”. Może to spo-
wodować zatrucie wodne, 
czyli stan nazywany inaczej 

przewodnieniem hipoto-
nicznym. Wynika to faktu, 
że “rozcieńczamy” nasze 
płyny fizjologiczne, powo-
dując tym samym spadek 
stężenia elektrolitów. W sta-
nie ostrej hiponatremii może 
dojść nawet do powstania 
obrzęku mózgu. Oczywiście 
jeżeli mamy wyjątkowo cie-
pły dzień bądź uprawiamy 
sport, zapotrzebowanie na 
płyny będzie większe. Wte-
dy jednak nasz organizm 
poinformuje nas o tym przy 
pomocy pragnienia. 

Modliszka to doskona-
ła maszyna do zabijania. 
Można ją też nazwać mor-
derczą kochanką. Seks z 
modliszką może oznaczać 
dla samca śmierć – samica 
po prostu pożera go po 
miłosnym akcie lub nawet 
jeszcze w jego trakcie. Sa-
miec australijskiego pająka 
Latrodectus hasselti sam 
dobrowolnie pozwala się 
pożreć po parzeniu. Od-
nóża modliszki działają 

jak para zatrzaskujących 
się noży – chwytają ofiarę, 
której już nie wypuszczą. 
Potem modliszka zaczyna 
ją pożerać żywcem. Innymi 
okrytymi złą sławą kani-
balkami są samice pająków, 
przede wszystkim czarne 
wdowy. Natomiast część 
pająków krzyżaków czeka, 
aż samica złowi jakąś ofia-
rę i zacznie ją spożywać. 
Dopiero potem zaczynają 
swoje zaloty. Smartfon, lustro i tak 

zwany “dziubek” – to uda-
ny przepis na selfie. Jak 
twierdzą badacze z Oks-
fordu, było to najpopular-
niejsze słowo 2013 roku. 
Selfie robią sobie już nie 
tylko nastolatki, ale także 
aktorzy, piosenkarze, poli-
tycy a nawet… papież. Skąd 
wzięła się ta moda i co za 
nią stoi? To, co początko-
wo było jedynie rozrywką 
nastoletnich amerykanek, 
szybko stało się światowym 
trendem. Takie zdjęcia ro-

biły gwiazdy, politycy, na 
jednym znalazł się również 
sam papież Franciszek. 
Część z nich zaczynała żyć 
swoim życiem, stając się 
memami, jak choćby słyn-
ne selfie z Euromajdanu, 
autorstwa Jacka Kurskiego. 
Nie przez przypadek to 
właśnie oscarowe selfie, 
stało się również najczęściej 
udostępniamym zdjęciem 
mediów społecznościo-
wych, na pewien czas prze-
ciążając serwery Twittera. 

Piwko latem...

Ona robi zakupy, on cierpi

Kochane maleństwo


