
128 LIPCA 2014
Nowy 
Tygodnik 
Regionalny

Nowy 
Tygodnik 
Regionalny

PONIEDZIAŁEK, 28 LIPCA • NumEr 97/14 ISSN 2299-3703      nr indeksu 286311

Związkowcy krytykują burmistrza

str. 4

Przeziębienia od... klimatyzacji

str. 12

130

str. 11

str. 10

str. 6

W Łęczycy 
kolejne 

bombowe 
e-maile

str. 2

str. 10

str. 3

Seks już 
nie jest 
tematem 
tabu

Skarga na grabarzy
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Alarm w Ozorkowie. 
Uprowadzili 8-latka

Jedyny taki zlot w Polsce

KOMPROMITACJA MIASTA
ZEBRA NA BAKIER Z PRAWEM

Są różne przejścia dla 
pieszych: szerokie, wąskie, 
ze światłami lub bez. Ale 
takiej zebry, jaka została 
wymalowana w Łęczycy, 
nie ma chyba nigdzie 
indziej. Ukośne przejście 
zostało wymalowane przez 
pracowników Zieleni Miejskiej. 
- Chcieli dobrze – tłumaczy 
pracę swoich podwładnych 
dyrektor Adam Kujawa (na 
zdjęciu). 

więcej na str. 5
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ŁĘCZYCA

Zarośnięte krzakami i ze znisz-
czoną nawierzchnią. Drogi w po-
wiecie łęczyckim są zaniedbane a 
mieszkańcy czują się bezsilni wobec 
problemu. Oficjalne podania nie 
przyniosły jeszcze efektu a zdener-
wowanie wzrasta  każdego dnia. 

Agnieszka Olczyk w piśmie do Za-
rząd Dróg Powiatowych w Łęczycy 
wnosi o przeprowadzenie remontu 
drogi powiatowej łączącej Świnice 
Warckie z Wilczkowicami oraz drogi 
powiatowej w Drozdowie. 

- Drogi te są już wielokrotnie łatane, 
a mimo to są w nich dziury, asfalt w 
wielu miejscach jest popękany, a po-
bocza są wykruszone. Same łaty stwa-
rzają zagrożenie w ruchu drogowym, 
gdyż wystają ponad asfalt szczególnie, 
że na drogach tych często poruszają 
się rowery i motorowery. Rowy po-
rośnięte są krzakami i zarośniętymi 
drzewami co powoduje szczególne 
zagrożenie dla włączających się do 
ruchu – argumentuje pani Agnieszka. 

Poruszony został również problem 
zniszczonych barierek na mostach 
oraz braku odpowiedniego oznako-
wania dróg znakami poziomymi i 
pionowymi. Panią Olczyk w piśmie 
do Zarządu Dróg Powiatowych i 
starostwa powiatowego w Łęczycy 
popierają mieszkańcy Świnic Warc-
kich i okolic.

Podobny problem pojawia się 
również na drodze powiatowej 2505E 

przebiegającej przez Topolę Królew-
ską.

– Drogi nie są należycie wykasza-
ne. Właściwie to nie są wykaszane w 
ogóle, a zadanie to należy do władz 
powiatu. Jak można dopuścić do 
tego żeby mieszkańcy sami kosili 
tereny wokół drogi, nie jest to ich 
obowiązkiem, ktoś inny bierze za to 
pieniądze. Nad drogą jest też mnó-
stwo suchych gałęzi, które mogą w 
każdej chwili spaść na jezdnię. Co z 
bezpieczeństwem? Nie jestem w sta-

nie zrozumieć, jak można zaniedbać 
tak podstawowe kwestie – słyszymy 
od Grzegorza Góry, radnego gminy 
Łęczyca. – Stan asfaltu też pozosta-
wia wiele do życzenia. Kruszące się 
brzegi jezdni, dziury, brak pobocza, 
bo to które jest trudno poboczem 
nazwać, brak odpowiednich zna-
ków drogowych. Tak ma wyglądać 
droga powiatowa? 

Przy drodze powiatowej w Topoli 
Królewskiej i Topoli Szlacheckiej są 
jednak miejsca, gdzie widoczność na 
drodze jest bardzo dobra. Trawa jest 
równo, nisko przystrzyżona, nie ma 
żadnych niebezpiecznych gałęzi. To 
zasługa mieszkańców, którzy wzięli 
sprawę we własne ręce. – Sam dbam o 
to, by przy drodze przy moich polach 
i przed domem nie było krzaków. 
Pomijając fakt, że wygląda to fatalnie, 
a jednak znajdujemy się przy drodze 
powiatowej, to naprawdę tak wysoka 
zieleń ogranicza widoczność kierow-
com, zwłaszcza na zakrętach. Nie 
chcę by ktoś miał przez to wypadek 
– tłumaczy Bogdan Kazimierczak, 
mieszkaniec Topoli Szlacheckiej. 

Stan dróg powiatowych to rzeczy-
wiście spory problem, zwłaszcza w 
okresie letnim, gdy rośliny szybko 
rosną ograniczając widoczność, a 
ruch na drogach jest większy niż w 
pozostałych miesiącach. 

tekst i fot. (MR)

Z niedawno opublikowanego 
raportu Komisji Europejskiej 
poświęconego opiece i edukacji 
dzieci wynika, że w Polsce prawie 
40% dzieci przed pójściem do ze-
rówki nie uczęszcza do przedszko-
la. W naszym kraju obowiązek 
przedszkolny zaczyna się od 5-ego 
roku życia, co oznaczałoby, że do 
osiągnięcia tego wieku spory od-
setek dzieci pozostaje pod opieką 
rodziców lub innych opiekunów.

Na terenie Łęczycy funkcjonują 
trzy przedszkola prowadzone przez 
Gminę Miasto Łęczyca oraz jedno 
przedszkole Niepubliczne Zgroma-
dzenia Sióstr Urszulanek. Każda z 
tych placówek przygotowana jest 
na przyjęcie 5-latków do zerówki 
i realizację obowiązku  rocznego 
przygotowania przedszkolnego. 
Młodsze dzieci nie muszą uczęsz-
czać do przedszkola, jednak, jak 
wynika z danych liczbowych, 
łęczycanie chętnie posyłają swoje 
pociechy do placówek oświatowych 
już od trzeciego roku życia. 

- Z ewidencji ludności Łęczycy 
oraz rekrutacji do przedszkoli za-
kończonej w maju 2014 r. wynika, 
że 100% dzieci w wieku 5 lat zostało 
zapisanych do przedszkoli w Łę-
czycy lub innych miejscowościach, 
w tym poza granicami Polski, w 
celu realizacji rocznego przygoto-
wania przedszkolnego. 88% dzieci 
4 letnich i 70 % dzieci 3 letnich, 
będzie uczęszczało od września 
do przedszkoli – mówi Krzysztofa 
Łuczak, rzecznik łęczyckiego magi-
stratu. - W roku 2014/2015 zostały 
uruchomione dwa kolejne oddziały 

w Przedszkolu nr 1 i Przedszkolu 
nr 2 w celu zapewnienia miejsc 
wszystkim dzieciom zgłoszonym 
przez rodziców do przedszkoli.

Statystyki wyglądają zaskakująco 
dobrze. Opłaty związane z pobytem 
dziecka w przedszkolu wynoszą 
6 zł dziennie za wyżywienie oraz 
1 zł za każdą rozpoczętą godzinę 
korzystania ze świadczeń w czasie 
przekraczającym godziny bezpłat-
nego pobytu dziecka w placówce 
(bezpłatne realizowanie podstawy 
programowej w wymiarze 5 godzin 
dziennie, przez 5 dni w tygodniu 
w godzinach od 8.00 do 13.00). Na-
leży również zapewnić maluchowi 
wyprawkę zgodną z wytycznymi 
wybranego przedszkola.

Jak można zauważyć, wzrasta 
potrzeba i świadomość edukacji 
przedszkolnej, która ma ogromny 
wpływ na indywidualny rozwój  
każdego dziecka. Większość wro-
dzonych umiejętności kształtuje się 
najbardziej w okresie przedszkol-
nym, dotyczy to także zdolności 
uczenia się, pracy w grupie i współ-
życia społecznego. Przebywanie, 
zabawa i nauka z rówieśnikami 
wpływa pozytywnie na rozwój ma-
łego człowieka i wzbogaca jego do-
świadczenia.  Należy pamiętać, że 
im dłużej dziecko będzie korzystało 
z wychowania przedszkolnego, tym 
lepiej przygotuje się do podjęcia 
nauki w szkole, radzenia sobie z 
problemami wieku dziecięcego, 
będzie miało większą szansę na 
odnoszenie sukcesów najpierw w 
szkole, a potem w dorosłym życiu.

(MR)

Informacja mejlowa o 
podłożeniu bomby po-

nownie została przesłana do Pro-
kuratury Rejonowej. Takie samo 
powiadomienie trafiło również do 
Urzędu Skarbowego. Nie podjęto 
jednak decyzji o ewakuacji pra-
cowników i petentów.

- To bardzo dziwne, że pomimo 
takich informacji ewakuacji nie 
było. Przecież nie można z góry 
zakładać, że ktoś robi sobie dowcipy. 
Moim zdaniem zawsze w podob-
nych sytuacjach trzeba podejmować 
takie decyzje jakby zgłoszenie o 
bombie było jak najbardziej praw-
dopodobne – słyszymy od jednej 
z pracownic łęczyckiej skarbówki, 
która pomimo że nikt ewakuacji 
nie ogłosił wolała wyjść z budynku.

Zarówno gmach Urzędu Skarbo-
wego, jak i budynek prokuratury 
zostały dokładnie przeszukane. Po-
licja robi wszystko, aby namierzyć 
nadawcę bombowych e-maili. Jak 
przebiegała akcja 22 lipca?

- O godzinie 8.10 dyżurny odebrał 
telefoniczną informację z Urzędu 
Skarbowego, iż drogą mailową 
otrzymali wiadomość o podłoże-
niu ładunku wybuchowego, drugą 
informację podobnej treści odebrał 
dyżurny o godzinie 8.40 z miejscowej 
prokuratury. Działaniami dowodził 
kom. Krzysztof Balcer, naczelnik wy-
działu prewencji Komendy Powia-
towej Policji w Łęczycy. Na miejsce 
skierowano policjantów z ogniwa 
patrolowo – interwencyjnego, dziel-
nicowych z rewiru dzielnicowych 

w Piątku, śledczego z wydziału 
kryminalnego. Policjanci na miejscu 
dokonali rozpoznania nie ujawniając 
podejrzanych przedmiotów. Admi-
nistratorzy budynków nie podjęli 
decyzji o ewakuacji - informuje st. 
asp. Agnieszka Ciniewicz, rzecznik 
łęczyckiej policji.

To już drugi fałszywy alarm bom-
bowy w tym miesiąc, na szczęście 
fałszywy. Postawił jednak służby 
mundurowe w stan gotowości, a 
pracownikom Urzędu Skarbowego 
i Prokuratury zafundował poranek 
w pracy w stresującej atmosferze. 
Miejmy nadzieję, że wkrótce uda się 
ustalić, kto jest odpowiedzialny za 
rozsyłanie wiadomości z informacją 
o ładunkach wybuchowych.

(MR)

Im wcześniej, tym lepiejNiebezpieczne powiatowe drogi

Bogdan Kazimierczak sam wykasza pobocza powiatowej drogi 

Tak „powiatówka” wygląda w Świnicach Warckich

Dlaczego nie zarządzono ewakuacji?
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Ceny producenta

Kuchnie na każdy wymiar• 
 Galeria stołów i krzeseł•
 Narożniki•
 Kanapy i wypoczynki•
 Sypialnie i szafy•
 Meble systemowe•

Salon niskich cen!

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

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

Największy wybór mebli w regionie!

[SALONY MEBLOWE SIADACZKA] występujący w roli pośrednika 
kredytowego sporządza i zawiera umowy o kredyt konsumencki na zakup 
towarów i usług w imieniu i na rzecz Santander Consumer BANK S.A., 
wydaje Formularz Informacyjny, przyjmuje oświadczenia o odstąpieniu od 
umowy kredytu konsumenckiego oraz udziela wyjaśnień dotyczących treści 
wymienionych dokumentów.

Segmenty od:  

899zł

Łęczyca, al. Jana Pawła II 7

STUDIO
KUCHENNE

MEBLE
NA KAŻDY
WYMIAR

SUPER
OFERTAnarożników

Narozniki od:  

939zł

Kuchnie od:  

499zł

.

Ogromny żal do graba-
rzy ma Anna Mroczkow-

ska, która niedawno pochowała 
matkę. Twierdzi, że na cmentarzu 
zupełnie niepotrzebnie zniszczo-
ny został pomnik na rodzinnym 
grobie. Nie może zrozumieć – jak 
sama mówi – bezduszności pra-
cowników odpowiedzialnych za 
pochówek. 

- Grabarze szykujący grób dla 
mojej mamy zniszczyli cały pomnik 
tłumacząc, że był w tak złym stanie, 
że zniszczenia były nieuniknione. 
Ja wiem, że to był stary pomnik, ale 
nie musieli rozbierać i rozkopywać 
całego. Gdyby nie wykopali aż tak 
głębokiego grobu, nic by się nie stało, 
pomnik zachowałby przynajmniej 
swoje ramy, a tak, na boki wysypuje 
się ziemia – tłumaczy zrozpaczona 
Anna Mroczkowska. – Chciałam, 
żeby mama spoczywała w spokoju, 
a teraz nie ma nawet przyzwoitego 
pomnika. Nie zostawię tak tej spra-
wy, pójdę na policję. Jak można było 
tak postąpić? 

W sprawie pomnika dowie-
dzieliśmy się, że rzeczywiście 
konieczny był znaczny demontaż 
kamiennych płyt i belek z dwóch 
stron. Gdyby nie zostało to zrobio-
ne, istniało ryzyko, że wykopany 
grób okaże się zbyt krótki, by 
swobodnie zmieściła się do niego 
trumna – tłumaczy nasz rozmów-
ca. Głębokość grobu jest natomiast 

określona przepisami Sanepidu. 
Zarzuty jakichkolwiek zniszczeń 
dokonanych przez grabarzy są 
negowane, a obecny stan nagrob-
ka tłumaczony jest koniecznością 
poczynienia szerszych napraw 
podczas jego ponownego mon-
tażu. Za tę usługę będzie trzeba 
jednak zapłacić, gdyż przywró-
cenie pomnika do stanu sprzed 
przygotowania do pochówku nie 
zostało włączone w zakres prac 
podczas ustaleń z córką zmarłej. 

- Będę walczyć o naprawie-
nie nagrobka, chcę żeby 
został złożony i wy-
glądał tak, jak przed 
pogrzebem mojej 
mamy. Nie stać 
mnie żeby teraz 
stawiać nowy 
pomnik – do-
daje pani Anna.

- Do pracy 
domu pogrze-
bowego, z któ-
rego usług sko-
rzystałam też mam 
zastrzeżenia. Za prze-
wiezienie ciała mojej mamy 
z prosektorium w Łodzi zapłaciłam 
250 zł, a przed wykonaniem tej usłu-
gi nie zostałam poinformowana o 
cenie. Poza tym chciałam zobaczyć 
wszystkie faktury razem, by móc 
je sprawdzić i policzyć. Nie dosta-
łam takiej możliwości, bo firma 

pogrzebo-
wa od razu 
wysłała je do 

ZUS-u. Nie 
dostałam też 

zbiorczego ze-
stawienia kosztów 

pochówku mamy 
– dowiadujemy się od 

Anny Mroczkowskiej.
W firmie pogrzebowej, z której 

skorzystała pani Anna usłyszeliśmy, 
że zasiłek pogrzebowy z ZUS-u wy-
noszący 4000 zł został w 100% wyda-
ny na zorganizowanie pochówku, a 
klientka była na bieżąco informowa-

na o kosztach poszczególnych jego 
elementów. Nie na wszystkie też 
wydatki można wystawić fakturę, 
np. za opłatę dla księdza, bo nie jest 
to usługa świadczona przez zakład 
pogrzebowy.

Pomnik na grobie rodziny pani 
Mroczkowskiej rzeczywiście wy-
gląda obecnie na zniszczony. 
Najbardziej rzuca się w oczy brak 
przedniego i bocznego elementu, 
które zachowywały kształt pro-
stokąta. Na cmentarzu dowiedzie-
liśmy się, że uszkodzenia zostaną 
naprawione.

tekst i fot. (MR)

Zniszczyli rodzinny pomnik – twierdzi pani Anna
ŁĘCZYCA

Minister zdrowia wniósł za-
strzeżenie do Planu Dzia-
łania Systemu Państwowe 
Ratownictwo Medyczne dla 
województwa łódzkiego, w 
którym to nie wyraził zgody 
na uruchomienie od sierpnia 
dodatkowego zespołu ratow-
nictwa medycznego z miej-
scem wyczekiwania w Łęczycy. 
Starostwo powiatowe nie kryje 
zdziwienia i zapowiada dalsze 
rozmowy w tej sprawie. 
- Informuję, że sprawa decyzji 
trzeciej karetki pogotowia ra-
tunkowego będzie przedmio-
tem rozmów 4 sierpnia przed-
stawicieli starostwa i urzędu 
wojewódzkiego w Łodzi. Władze 
powiatu łęczyckiego nie ustą-
pią w staraniach o dodatkową 
karetkę – zapewnia Krystyna 
Pawlak, wicestarosta łęczycki. 
Mamy nadzieję, że władze 
starostwa dołożą wszelkich 
starań, by zmienić decyzję 
ministra zdrowia. Jeżeli nie 
wystarcza tłumaczenie, że wie-
lokrotnie czas dotarcia zespołu 
ratownictwa medycznego do 
pacjenta był znacznie prze-
kraczany, to może należałoby 
posłużyć się innymi argumen-
tami. Ważne, aby wywalczyć 
trzecią karetkę.

(MR)

Trzecia karetka 
pod znakiem 

zapytania
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ŁĘCZYCA

Widok zamroczonych alkoholem 
niestety nie jest rzadkością. Jak czę-
sto w takich sytuacjach interweniuje 
policja?

- Od 14 lutego do 25 lipca tego 
roku (tylko taki okres generuje sys-
tem) interweniowaliśmy wobec 24 
osób doprowadzanych do wytrzeź-
wienia. Sześć spośród nich zostało 
przetransportowanych do jednostki 
policji, pozostali zostali dowiezieni 
do miejsca zamieszkania - infor-
muje st. asp. Agnieszka Ciniewicz, 
oficer prasowy łęczyckiej policji.

Po każdym zgłoszeniu dotyczą-
cym nietrzeźwych osób funkcjona-
riusze mają obowiązek udać się na 
miejsce zgłoszenia i sprawdzić taką 
informację.

Opłata za drzemkę w jednostce 
policji kończy się dla mieszkańca, 
który wcześniej nadużył alkoho-
lu, rachunkiem 300 zł. Stawka ta 
obowiązuje przejściowo, do czasu 
ustalenia przez wojewodów stałej 
opłaty.

tekst i fot. (MR)

Systemem fotoradarów 
w Polsce zarządza In-

spekcja Transportu Drogowego. Po 
zrobieniu przez urządzenie zdjęcia 
pojazdu, trafia ono do Centrum 
Automatycznego Nadzoru nad Ru-
chem Drogowym przy GITD. Tam, 
wyznaczeni do tego celu pracowni-
cy sprawdzają jakość zdjęcia oraz 
odczytują numery rejestracyjne 
samochodu. W przypadku zdjęcia 
pojazdu uprzywilejowanego, który 
przekracza prędkość, trudno mówić 
o wystawieniu mandatu. Zdjęcie 
z urządzenia wraz z informacją o 
złamaniu przepisów ruchu dro-
gowego nie trafia więc do insty-
tucji, odpowiedzialnej za pojazd. 

Pracownik obsługujący program, 
zaznacza w odpowiednim miejscu, 
że była to interwencja. Z pojazdem 
takim jak nieoznakowany radiowóz 
jest większy problem. Numery 
rejestracyjne trafiają do wydziału 
komunikacji, gdzie sprawdzane jest 
nazwisko właściciela. Dopiero po 
ustaleniu, że prędkość przekroczył 
nieoznakowany pojazd interwen-
cyjny, można zakończyć sprawę. 
Pojazdom uprzywilejowanym z 
przyczyn oczywistych nie grożą 
żadne sankcje za przekroczenie 
prędkości, trudno bowiem karać 
pogotowie jadące na sygnale do 
chorego lub straż pożarną. 

(MR) 

Pijany problem Łęczycy

Gdy fotoradar 
„złapie” karetkę

Dlaczego burmistrz popiera dyrektora?

ŁĘCZYCA W dochodzeniu do 
prawdy i szukaniu spra-

wiedliwych rozwiązań dla Szkoły 
Podstawowej nr 3 w Łęczycy, 
Katarzyna Ratajczyk- Rusek, 
przedstawicielka Związku Za-
wodowego Oświata, występuje z 
oficjalnym pismem do burmistrza 
Andrzeja Olszewskiego. Chcąc 
rozwiać wątpliwości przedstawia 
w bezpośredni sposób sytuację w 
placówce. 

Po oświadczeniu burmistrza Łę-
czycy w sprawie przedłużenia stano-
wiska dyrektora Szkoły Podstawowej 
nr 3 w Łęczycy z pominięciem proce-
dury konkursowej oraz po oświad-
czeniu dyrektora Ryszarda Ziarkow-
skiego o pozostaniu na zajmowanym 
dotychczas stanowisku na kolejną 
kadencję, przedstawicielka Związku 
Zawodowego Oświata zdecydowała 
się na śmiały krok. Wysłała do burmi-
strza pismo, w którym uwzględnia 
wszystkie wnioski pokontrolne i 
informuje o nieprawidłowościach w 
funkcjonowaniu placówki w ostat-
nich latach.

- W piśmie informuję burmistrza 
Olszewskiego o wynikach kontroli 
przeprowadzonych w szkole przez 
PIP i Kuratorium Oświaty w latach 
2010-2014. Podkreślam, że dyrektor 
naruszał prawo w szkole oraz, 

że zajęcia z dziećmi prowadzili 
nauczyciele bez odpowiednich 
kwalifikacji, bo właśnie takich in-
formacji dostarczają wystąpienia, 
wnioski i protokoły pokontrolne 
instytucji kontrolujących szkołę – 
wyjaśnia Katarzyna Ratajczyk - Ru-
sek. – Posiadam wszelkie niezbędne 
dokumenty potwierdzające moje 
słowa. Mimo, że dyrektor naruszył 
przepisy prawa w szkole, o czym 
świadczy dokumentacja pokontro-
lna, to burmistrz w październiku 
2011 roku wyróżnił go finansowo 
nagrodą pieniężną, a teraz zde-
cydował się na powierzenie mu 
dalszego kierowania szkołą. Pytam 
więc, które z osiągnięć dyrektora 
sprawiły, że został tak doceniony 
przez przedstawiciela organu pro-
wadzącego Szkołę Podstawową 
nr 3 w Łęczycy. - W mojej opinii 
za działania niezgodne z prawem 
nie powinno się nagradzać, a w 
tym przypadku mamy wyraźnie 
do czynienia z nagrodą w postaci 
powierzenia kolejnej kadencji. 
Kontrola  PIP z dnia 11.04.2014 
stwierdziła naruszenie art. 27 ust. 2 
ustawy o związkach zawodowych, 
jak również ustawy o zakładowym 
funduszu świadczeń socjalnych, 
ustawy Karta Nauczyciela i Kodek-
su Pracy przez dyrektora – wymie-

nia K. Ratajczyk- Rusek, pokazując  
kolejne dokumenty. 

- Być może dyrektor nie dyspo-
nuje właściwym zakresem wie-
dzy, który pomógłby mu zmieścić 
się w ramach norm prawnych 
podczas pełnienia tak ważnej 
funkcji w szkole. Jeśli tylko wyra-
ziłby chęć, jestem gotowa pomóc 
mu w dokładnym zapoznaniu 
się z przepisami prawa. Problem 
polega na tym, że dyrektor pomija 
wszelkie moje sugestie, wręcz je 
ignoruje i jawnie tej pomocy od-
mawia. Mając na uwadze dobro 
szkoły, oczekuję od burmistrza, 
że podejmie wszelkie działania, by 
osoba pełniąca funkcję dyrektora 
szkoły była wysoce wykwalifiko-
wana oraz chciała przestrzegać 
przepisów prawa i wdrażać pra-
widłowe procesy edukacyjne w 
szkole – dodaje przedstawicielka 
Związku Zawodowego Oświata.

Czy możliwe jest żeby burmistrz, 
bezpośredni przedstawiciel organu 
prowadzącego placówkę oświato-
wą nie był w pełni informowany 
o sytuacji, jaka dzieje się w szkole 
podstawowej? Po piśmie od przed-
stawicielki Związku Zawodowego 
Oświata z całą pewnością posiada już 
stuprocentową wiedzę na ten temat. 

(MR)
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Na zdjęciu Katarzyna Ratajczyk – Rusek, która czeka na odpowiedź burmistrza

ŁĘCZYCA Nasz artykuł o niepeł-
nosprawnym Janie Kra-

jewskim, który prosi spółdzielnię 
mieszkaniową „Łęczycanka” o 
przyznanie pomieszczenia w przy-
blokowej komórce na trzy wózki 
inwalidzkie spotkał się z dużym 
zainteresowaniem. 

Do redakcji przyszli Marianna 
Stanisz, która dzierżawi od spół-
dzielni komórkę oraz Waldemar 
Augustyniak – przewodniczący 
rady nadzorczej spółdzielni miesz-
kaniowej, który w komórce trzyma 
rower. 

- Mam stosowną umowę najmu, 

wywiązuję się z płatności i nie 
pozwolę na to, aby sąsiad (Jan 
Krajewski) bezpodstawnie mnie 
oskarżał. Wszelkie prace moder-
nizacyjne komórki były przepro-
wadzane przez nas. Pomagał w 
tym pan Augustyniak, któremu 
grzecznościowo użyczam część 
pomieszczenia w komórce – usły-
szeliśmy od M. Stanisz. - Z całą 
pewnością nie zgodzę się na to, 
aby J. Krajewski też mógł korzy-
stać z tych pomieszczeń. 

Zadzwoniliśmy do Jarosława 
Pacholskiego, prezesa SM „Łęczy-
canka”, aby zapytać jakie decyzje zo-

stały podjęte ws. inwalidy – członka 
spółdzielni mieszkaniowej. Usły-
szeliśmy, że zarząd spółdzielni nie 
może nakazać głównemu najemcy 
(Mariannie Stanisz) komu ma uży-
czać pomieszczenie w przyblokowej 
komórce. 

Dowiedzieliśmy się, że spół-
dzielnia przymierza się do prac 
związanych z budową podjazdu dla 
niepełnosprawnego lokatora. 

Waldemar Augustyniak nie 
zamierza ustępować i użyczo-
nych pomieszczeń nie zwolni dla 
inwalidy.

(stop) 

W jaki sposób spółdzielnia pomoże inwalidzie?
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reklama

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

Można mówić o sporej 
kompromitacji. W ubie-

głym tygodniu pracownicy Zieleni 
Miejskiej wymalowali na ul. Bitwy 
nad Bzurą pasy, które wzbudziły nie-
małą sensację. Po naszej interwencji 
zebra zniknęła z drogi, choć o niety-
powych pracach na ulicy zapewne 
jeszcze długo będzie się mówić. 

Nie byłoby sprawy, gdyby nowe 
przejście dla pieszych wymalowane 
zostało prostopadle do linii chodnika. 
Tak się jednak nie stało. Dlaczego „spe-
cjaliści” z Zieleni Miejskiej wymalowali 
ukośne przejście?

- Po prostu robotnicy odpowiedzial-
ni za malowanie pasów chcieli ułatwić 
mieszkańcom osiedla przechodzenie 
przez jezdnię. Przeprowadzili więc 
pasy na ukos, by w ten sposób przy-
bliżyć przejście dla pieszych do drogi 

osiedlowej. Chcieli dobrze – tłumaczy 
Adam Kujawa, dyrektor Zieleni Miej-
skiej w Łęczycy. 

Dziwne tłumaczenie dyrektora. Czy 
A. Kujawa nie zdaje sobie sprawy, że 
piesi przechodząc po takich ukośnych 
pasach łamaliby przepisy. Policja z 
powodzeniem mogłaby karać prze-
chodniów mandatami. 

- Pierwszy raz widzę coś takiego, nie 
podejrzewałam nawet, że możliwe jest 
namalowanie pasów na jezdni w taki 
sposób. Wygląda to dość śmiesznie i 
mam spore wątpliwości, czy  przejście 
w takim wydaniu jest bezpieczne – sły-
szymy od jednej z mieszkanek osiedla.

Art. 13 Ustawy Prawo o Ruchu Dro-
gowym ust. 3 stanowi, że: „(…) Pieszy 
jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa 
pojazdom i do przeciwległej krawędzi 
jezdni iść drogą najkrótszą,

PROSTOPADLE DO OSI JEZDNI.” 
Idąc po przejściu dla pieszych nama-
lowanym na ukos pieszy mimowolnie 
łamie prawo, realizując obowiązek 
przechodzenia przez ulicę na pasach.

O komentarz poprosiliśmy policję. 
St. asp. Agnieszka Ciniewicz, rzecznik 
łęczyckiej policji, wstrzymała się od 
udzielenia odpowiedzi. Poinformowa-
ła, że prześle e-maila ws. przejścia dla 
pieszych za kilka dni. 

Można się domyślać, że miasto nie 
konsultowało decyzji związanej z wy-
malowaniem ukośnej zebry z łęczycką 
policją.

O konieczności naprawienia błędu 
mówi Krzysztofa Łuczak, rzecznik 
burmistrza. 

- W jak najkrótszym czasie wadli-
we namalowanie pasów zostanie 
poprawione na zgodne z przywołaną 
ustawą.

W piątek ukośne pasy zniknęły z 
jezdni. Zieleń Miejska wywiązała się 
więc z zapewnień naprawy popełnio-
nego błędu. Cała sytuacja budzi jednak 
spore zainteresowanie. 

– Zrobili pasy wprost do drogi 
osiedlowej, nie wiem czy zgodnie z 
prawem, czy nie, ale na pewno dość 
nietypowo. Każdy i tak przechodzi jak 
mu wygodnie, bez względu na to czy 
pasy są, czy nie ma ich w ogóle. Po co 

było malować skoro teraz już zostały 
usunięte, co za brak logiki. Skoro wszę-
dzie pasy są prosto, to chyba znaczy, że 
tak właśnie musi być. Nigdzie nie spo-
tkałam się z podobną sytuacją – mówi 
Anna Muszyńska. 

Za błędy trzeba zapłacić. Najpierw 
malowanie, potem zdzieranie i na 
koniec ponowne malowanie pasów. 
Wszystko oczywiście finansowane 
z podatków mieszkańców. Nic więc 
dziwnego, że sprawa ukośnych pa-
sów jest głośno komentowana przez 
łęczycan.

tekst i fot. Małgorzata Robaszkiewicz

Nowa szefowa 
PCPR

ŁĘCZYCA
ŁĘCZYCA Anna Olczak od 

sierpnia pokieruje 
Powiatowym Centrum Pomo-
cy Rodzinie. Do tej pory była 
kierowniczką w sekcji świad-
czeń rodzinnych i alimentów.
- Do konkursu o posadę kierow-
nika PCPR w Łęczycy stanęło 8 
osób, spośród których komisja 
wybrała jedną kandydaturę, w 
jej opinii najbardziej odpowied-
nią. Osoba ta uzyskała najlepszy 
wynik, spełnia wszystkie wyma-
gania formalne i jak się okazało, 
przedstawiła najbardziej prze-
konującą koncepcję rozwoju 
ośrodka – informuje Ireneusz 
Barański, sekretarz powiatu 
łęczyckiego. 
Do końca lipca funkcję kierow-
nika PCPR sprawować będzie 
Monika Wojtczak mianowana 
tymczasowo po odwołaniu 
Iwony Zielińskiej. 

(MR)

Ukośne przejście dla pieszych. Kto to wymyślił?

Na drodze wymalowane zostało ukośne przejście dla pieszych 

Pracownicy chcieli jak 
najlepiej – tłumaczy Adam 
Kujawa, dyrektor ZM
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duże zadłużenie sPółdzielni 

Barbara Franczak, lo-
katorka mieszkania so-

cjalnego przy ul. Poznańskiej, 
doczekała się wreszcie prac remon-
towanych. Długo prosiła władze o 
niezbędny remont. 22 lipca ekipa 
z PGKiM obudowała w lokalu 
muszlę wc, która stoi w pokoju.

Pani Barbara często podkreślała, 
że dostała od miasta lokal 3 w 1, 
tzn., że w jednym pomieszczeniu 
miała sypialnię, kuchnię oraz wc. 
Teraz chociaż ma obudowany kącik 
sanitarny.

- Jestem wdzięczna za te prace, 
ale nie potrafię zapomnieć o tym, 
że na niezbędny remont czekałam 
zbyt długo. Żyłam w warunkach 
uwłaczających człowiekowi. Pod-
czas upałów w pomieszczeniu 
czuć było fetor z ubikacji, tym 
bardziej, że mieszkanie znajduje 
się na strychu i jest w nim bardzo 
duszno – słyszymy od pani Bar-
bary. – Cieszę się, że ubikacja jest 
już zabudowana, szkoda tylko, że 
to pomieszczenie jest takie małe. 
Gdyby powiększyć je o miej-
sce, w którym znajduje się teraz 
zlewozmywak, może z czasem 

wstawiłabym natrysk. Wtedy nie 
musiałabym myć się w misce.

Do końca miesiąca pracownicy, 
którzy obudowali muszlę kloze-
tową, mają również pomalować 
ściany w mieszkaniu.

Podstawowy problem, który był 
najbardziej bulwersujący został roz-

wiązany. W dalszym ciągu pozostaje 
jednak kwestia oświetlenia na klatce 
schodowej, które zdaniem lokatorki 
jest niewystarczające. Źle usytu-
owana lampa nie doświetla zakrętu 
schodów prowadzących na ostatnie 
piętro kamienicy. – Jestem starszą, 
schorowaną osobą i mam bardzo 
dużą wadę wzroku. Ze względu na 
I grupę niepełnosprawności cięż-
ko mi wchodzić na samą górę do 
mojego mieszkania, tym bardziej, 
że nie ma należytego oświetlenia. 
Wystarczyłoby przenieść lampę 
bezpośrednio nad schody, bo w 
obecnym miejscu zwyczajnie się 
nie sprawdza. Najgorszy jest za-
kręt. Do niego nie dociera światło z 
żadnej strony. Dla mnie jest po prostu 
niebezpiecznie – słyszymy. 

Na schodach prowadzących 
do mieszkań na ostatnim piętrze 
rzeczywiście można sobie zrobić 
krzywdę, trudno jednak oczeki-
wać ich całkowitej przebudowy. 
Prawidłowe oświetlenie to jednak 
podstawowa kwestia, zwłaszcza, 
jeśli którykolwiek z lokatorów ma 
poważny problem ze wzrokiem. 

tekst i fot. (MR)

Trwa generalny remont 
gmachu starostwa po-

wiatowego. Najważniejszym eta-
pem jest naprawa schodów wej-
ściowych, które po kilkudziesięciu 
latach użytkowania zaczęły się już 
mocno kruszyć i stwarzać spore 
zagrożenie. Prace remontowe 
obejmą także renowację elewacji 
oraz poprawę stanu fundamentów.

- Remont powinien potrwać do 
końca sierpnia, tak jest określone w 
umowie i zakładam, że wykonawca 

z terminu się wywiąże, tym bardziej, 
że elewacja budynku już jest prawie 
skończona. Najwięcej czasu zajmie 
remont schodów wejściowych do 
budynku starostwa, ponieważ prace 
muszą być wykonywane etapami. 
Jest tylko jedno wejście, którego z 
przyczyn oczywistych nie można 
zamknąć. Gdy schody zostaną wy-
równane, firma położy płytki grani-
towe - informuje Ireneusz Barański, 
sekretarz powiatu łęczyckiego.

(MR)

Do 5 sierpnia prowadzone 
mają być rozpoczęte dzisiaj 
roboty drogowe na ul. Belwe-
derskiej, od skrzyżowania z al. 
Jana Pawła II do skrzyżowania z 
ul. Wojska Polskiego. Starostwo, 
jako zarządca ul. Belwederskiej, 
wyłoniło w drodze przetargu 
wykonawcę robót drogowych 
(Przedsiębiorstwo Robót Dro-
gowych Sp. z. o.o z Kutna). 
W związku z prowadzonymi 
robotami wystąpią utrudnienia 

w ruchu. Obowiązywał będzie 
zakaz zatrzymywania i postoju 
pojazdów na remontowanym 
odcinku drogi. W związku z 
tym od dziś została wprowa-
dzona tymczasowa organizacja 
ruchu. Wiadomość o remoncie 
ul. Belwederskiej zapewne 
cieszy - bo rzeczywiście do-
tychczasowy stan techniczny 
tej nawierzchni dawał się kie-
rowcom we znaki. 

Info: UM

W związku z organizowanym 2 
sierpnia „Mixerem regionalnym” 
urząd miasta informuje, że od 
godz. 7 rano 1 sierpnia (piątek) do 
godz. 7 rano 3 sierpnia (niedziela) 
ulica 18-go Stycznia (przy parkingu 
zamku) oraz ul. Ozorkowska (od 

ul. Belwederskiej) będą wyłączone 
z ruchu samochodowego, z wyłą-
czeniem wystawców posiadających 
zatwierdzone przez urząd marszał-
kowski województwa łódzkiego 
karty wjazdu. 

Info: UM

Do poprawy schody, 
elewacja, fundamenty

ŁĘCZYCA

ŁĘCZYCA

ŁĘCZYCA

Mixer utrudni ruch 

Belwederska do remontu 

Nareszcie zabudowali klozetową muszlę

OSM w Topoli Królewskiej do likwidacji 
Podczas niedawnego walnego ze-
brania zadecydowano o likwida-
cji Okręgowej Spółdzielni Mle-
czarskiej w Topoli Królewskiej. 
Wybrano w tym celu likwidatora, 
Wacława Stańczyka. 

Stan finansowy spółdzielni i 
stopień jej zadłużenia był głów-
nym powodem podjęcia decyzji 
o likwidacji. Spółdzielnia ma 
zadłużenie względem rolników 
w wysokości około 667 tys. zł 
oraz około 2 mln 800 tys. zł długu 
m.in. wobec ZUS, Urzędu Skar-
bowego, Urzędu Gminy i innych 
instytucji. 

- Ostatnio miało miejsce już 
drugie posiedzenie, podczas 
którego przeprowadziłem lu-
strację obiektu. Obecnie szukam 
jeszcze nabywcy, który podjąłby 
się poprowadzenia spółdzielni, 
mam nadzieję, że znajdzie się 
taka osoba i uda się uratować 
funkcjonowanie OSM – infor-
muje Wacław Stańczyk. – Gdy 
zaczniemy spłacać długi tzw. 
państwowe, czyli wobec instytu-

cji, bo te muszą być uregulowane 
w pierwszej kolejności, będziemy 
chcieli spłacić zobowiązania w 
stosunku do rolników. Mam 
jednak pewne obawy, czy będzie 
to możliwe – dodaje likwidator. 

Mieszkańcy Topoli Królewskiej 

sytuację OSM komentują krótko - 
mleczarnia przetrwała okupację, 
nie przetrwała demokracji. 

Okręgowa Spółdzielnia Mle-
czarska w Topoli Królewskiej 
działała od 1912 roku. 

tekst i fot. (MR)

Te nieduże ptaszki po-
dobno przynoszą 

szczęście, gdy zadomowią 
się pod czyimś dachem. 
W dodatku, żywią się 
owadami, których my 
tak bardzo nie lubimy. 
Może właśnie dlatego 
mieszkańcy jednej z 
klatek w bloku przy uli-
cy Belwederskiej 85 przy-
zwyczaili się do ich obecności. 
Choć uwiły sobie gniazdo z błota i 
trochę przy tym nabrudziły, czują się 

jak u siebie w domku nad żarówką 
oświetlającą klatkę schodową. 

Dość często zdarza się, 
że jaskółki budują gniaz-

da pod dachem, czy 
w pomieszczeniach, 
do których mają stały 
dostęp. Nie są uciążli-
wymi lokatorami, je-

dynie ich świergot może 
przeszkadzać, gdy jest 

zbyt głośny, ale co tam... jeśli 
mają przynieść szczęście. 

(MR)

Jaskółki uwiły sobie gniazdko

Pani Barbara często schodzi ze schodów trzymając świeczkę

Obudowany kącik sanitarny w jednopokojowym mieszkaniu
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Najgorzej jest naprze-
ciwko bloków przy ul. 

Piłsudskiego i Małachowskiego. 
Zdaniem mieszkańców śmieci 
na zielonym terenie zalegają 
od zimy. Świadczyć ma o tym 
chociażby widok porzuconych 
w zaroślach drewnianych sa-
nek. Miejsce wśród kilku drzew 

upodobali sobie amatorzy pro-
centów, dlatego wokół pełno jest 
pustych butelek po alkoholu. 
Skandalicznie wygląda również 
teren przy pętli tramwajowej na 
ul. Konstytucji 3 Maja. Widać, 
że to miejsce też nie było dawno 
sprzątane. 

(stop)

W mieście nie brakuje 
osób, które dbają o 

bezdomne zwierzęta. Niestety 
wałęsających się psów czy też 
kotów wciąż przybywa. W ubie-
głym tygodniu odebraliśmy 
telefon o czarnym mieszańcu, 
który upodobał sobie sklep mię-
sny przy ul. Wyszyńskiego. Pies 
od kilku dni – usłyszeliśmy w 
redakcyjnej słuchawce – leży 
przed mięsnym.

- Wie co dobre – zażartowały eks-
pedientki w sklepie mięsnym, gdy 
zapytaliśmy o czworonoga. - My nie 
karmimy tego psa, ale zauważyły-
śmy, że robią to nasi klienci. Tuż po 
zakupach rzuca-
ją mu różne 
mięsne 

ochłapy. Nie ma się co 
dziwić, że pies przy-
zwyczaił się do tego 
miejsca. 

Sprzedawczynie 
dodają, że w mieście 

jest coraz więcej bezdomnych psów. 
- Biegają w centrum miasta i nikt 

się nimi nie interesuje – usłysze-
liśmy. 

Mieszkańcy, z którymi rozma-
wialiśmy, powiedzieli nam, że 
problemem są nie tylko wałęsające 
się psy.

- Przybywa też kotów – mówi 
pani Wanda, lokatorka bloku przy 
ul. Nowe Miasto. - Całe szczęście w 
bloku mieszkają osoby, którym nie 
przeszkadzają koty. 

Co więcej, niektórzy lokatorzy 
codziennie dokarmiają mruczki. 

- Na przykład o tego kota, któ-
remu teraz przyniosłem mleko i 
mortadelę, dbam już od kilku lat 
– mówi lokator bloku w centrum 
miasta. - To staruszek. Pamiętam 
też o gołębiach, którym podczas 
upałów noszę wodę.

To dobrze, że są jeszcze ludzie, 
którym leży na sercu dobro zwie-
rząt. 

tekst i fot. (stop)

Miasto tonie w śmieciachNiektórzy mają dobre serce

Czarny mieszaniec od kilku dni leży przed sklepem mięsnym - 
nie na próżno

Niektórzy lokatorzy dbają o bezdomne koty 

reklama
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Oryginalne potrawy 
i porady kulinarne

Rozwiązanie krzyżówki z numeru 96: Łakomy najuboższy.
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Chłodnik z rzodkiewką i ogórkiem
Składniki:
• 20 ml oliwy
• szczypta pieprzu
• sól
• 1/2 l jogurtu
• 100 ml śmietany
• 1 pęczek  koperku
• 1/2 łyżeczki cukru
• 2 pokrojone ogórki
• 1 pęczek pokrojonej rzodkiewki
• 1/2 pęczka szczypiorku
Etapy przygotowania:
Zmiksuj wszystkie składniki. Dodaj 2 pokrojone ogórki, 1 
pęczek pokrojonej rzodkiewki i ½ pęczka szczypiorku. 

Miodowo-paprykowe żeberka  
z piekarnika lub z grilla 
Składniki:
• żeberka 1- 1,5 kg
• 2 łyżki miodu akacjowego
• 1 łyżeczka soli
• 5 łyżek sosu sojowego

• sok z 1/2 cytryny
• 3/4 łyżeczki papryki ostrej
• 5 łyżek oleju rzepakowego
Etapy przygotowania:
W miseczce łączymy składniki marynaty- miód, sól, sos 
sojowy, sok z cytryny, paprykę. Na koniec dodajemy olej. 
Całość dobrze mieszamy. Marynatą zalewamy żeberka i 
pozostawiamy na całą noc w lodówce. Ruszt smarujemy 
olejem, układamy na nim żeberka. Umieszczamy je w 
piekarniku nad blachą piekarnikową, do której nalewamy 
wodę. Całość pieczemy w temp. 160 stopni, 1 godzinę, 
a następnie zwięk-
szamy temp. do 200 
stopni i pieczemy 
jeszcze 15-20 minut. 
Tak zamarynowane 
żeberka idealnie 
wychodzą również z 
grilla

Beza z czekoladowym kremem  
i malinami
Składniki: 
• 4  białka

• 1 łyżka kakao
•  1 opakowanie świe-

żych malin
• 1 łyżka cukru pudru
• 50 g gorzkiej czekolady
• 150 ml mascarpone
• 1 łyżeczka mąki ziem-
niacznej
• 1 łyżeczka soku cytrynowego
• 200 g drobnego cukru
• 150 ml śmietanki 36%
Etapy przygotowania:
Białka ubij na sztywną pianę, pod koniec ubijania dodaj 
cukier (wsypuj go partiami), sok z cytryny i mąkę. Całość 
przełóż na blachę do pieczenia, wyłożoną papierem do 
pieczenia i piecz ją około 90 minut w temperaturze 150 
stopni, po tym czasie pozostaw ją w piekarniku do całko-
witego wystygnięcia bezy. Czekoladę rozpuść w kąpieli 
wodnej, ostudź i wymieszaj z 2 łyżkami mascarpone. Śmie-
tanę ubij na sztywno, dodaj cukier, mascarpone i mascar-
pone z czekoladą, a następnie wymieszaj. Na ostudzoną 
bezę wyłóż krem czekoladowy, udekoruj malinami i posyp 
szczyptą kakao.

Kubuś mówi do prosiaczka: 
- Wiem co się z Tobą stanie, gdy 
dorośniesz. 
- A co czytałeś mój horoskop? 
- Nie, książkę kucharską... 

* * * 
Policyjny radiowóz wrąbał się w drzewo i 
wyłażą z niego dwaj policjanci. 
- No Stasiu tak szybko na miejscu wypadku nie byliśmy 
nigdy. 

* * * 
Małżeństwo wychodzi z kina po miłosnym filmie. 
Siadają na ławce w parku i całują się gorąco. Podchodzi 
policjant: 
- Proszę państwa to jest zabronione w miejscu publicz-
nym. 
Otrzymujecie mandat. Pan 50 zł, pani 500 zł. 
- Dlaczego ja tylko 50 zł? 
- Pana widzę tutaj pierwszy raz. 

* * * 
Dziadek dał Jasiowi 20 zł na urodziny. Mama obserwuje 
Jasia, wreszcie mówi: 
- Jasiu, podziękuj dziadziusiowi. 
- Ale jak? 
- Powiedz tak, jak ja mówię, gdy tatuś daje pieniążki. 
Jasiu zwraca się do dziadzia: 
- Czemu tak mało? 

* * *
Na okręcie młody majtek pyta starego żeglarza 
- Opowiedz mi, dlaczego nie masz nogi? 
- No bo kiedyś wypadłem za burtę i rekin mi odgryzł 
- A dlaczego masz hak zamiast dłoni? 
- No bo kiedyś mieliśmy potyczkę z piratami i odcięli mi 
dłoń  
- A dlaczego nie masz oka? 
- No bo kiedyś tak stoję na statku patrzę w niebo i 
nagle mi mewa narobiła. 
- No tak, ale od tego się nie traci oka, wystarczy wy-
trzeć! 
- No właśnie, a to był pierwszy dzień kiedy miałem hak 
zamiast ręki. 
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Na pl. Kościuszki w Łęczycy miejscowa komenda zorganizowała uroczysty apel z okazji 95-lecia Policji. Oprócz 
odznaczeń i nominacji na wyższe stopnie służbowe, nie zabrakło również atrakcji dla licznie zgromadzonych 
w czwartek w centrum miasta łęczycan. Zaprezentowały się policyjne konie z komendy w Tomaszowie Mazo-
wieckim a łódzki pododdział antyterrorystyczny zademonstrował neutralizację atrapy ładunku wybuchowego. 
Najmłodsi mogli sfotografować się z „Komisarzem Błyskiem” i „Kotem Prewencjuszem” oraz wziąć udział w 
zabawach zaplanowanych przez zespół ds. nieletnich łęczyckiej komendy.

Małgorzata Robaszkiewicz 

Policja świętowała Baczność!

Zjawiło wię wielu ważnych gości

Podziękowaniem za współpracę były oryginalne zdjęcia

Kot Prewencjusz rozbawiał dzieci
Dawny wóz policyjny cieszył się sporym zainteresowaniem

Policyjne konie 
z Tomaszowa 
Mazowieckiego

Spektakularny 
wybuch

Policyjne maskotki

Starosta 
powiatu 
łęczyckiego 
odznaczał 
zasłużonych
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Bra k sto ja ków na 
miejskim targowisku 

doskwiera klientom, którzy na 
zakupy przyjeżdżają rowerami. 
Szczególnie teraz, w okresie let-
nim, kiedy nie brakuje cyklistów, 
stojaki na rowery są szczególnie 
potrzebne. Większość osób poru-
szających się jednośladami musi 
radzić sobie z tym problemem. 

Chodzą po rynku, prowadząc ro-
wer, co nie jest wygodne i utrudnia 
dokonywanie zakupów zarówno 
im, jak i pozostałym klientom. 
Część klientów przypina rowery 
do metalowej konstrukcji wiaty. 

- Żeby nie było stojaków w takim 
miejscu, to wstyd – oburzają się 
klienci-cykliści. 

(stop)

Niedawno opisaliśmy 
zmagania lokatorów 

budynku w pobliżu miejskiego 
targowiska, którzy w drodze do 
domu musieli pokonywać dwa 
spore nasypy. Pryzmy z ziemi 
zostały już rozplantowane.

- Dopiero po artykule w „Re-
porterze” miasto zajęło się pro-
blemem. Czy nie można było 
zrobić tego wcześniej? Tym bar-
dziej, że o naszych kłopotach 

in formowal iśmy już dawno 
temu – mówi Lucjan Felczak. - 
Najważniejsze, że w drodze do 
domu nie musimy już pokony-
wać tych wzniesień. 

Przypomnijmy, że ziemia na dro-
dze wzdłuż rzeki została usypana 
kilka lat temu. Miało to zapobiec 
przechodzeniu obok rozpadającej 
się ruiny, która częściowo została 
już rozebrana. 

(stop)

Czy jest szansa na to, że między-
narodowy zlot miłośników moto-
cykli trójkołowych, turystycznych 
i chopperów powróci do Ozorkowa?

Bogdan „Marynarz” Skonieczka, 
organizator takich zlotów, chciałby, 
aby tak się stało. Jednak najbliższy 
zlot (1-3 sierpień) odbędzie się poza 
Ozorkowem – w Wiśniowej Górze, 
koło Łodzi. 

- Marzę o tym, abym mógł ta-
kie zloty organizować w moim 
rodzinnym mieście – mówi ozor-
kowianin. - Problemem jest brak 
odpowiednich warunków. Nie 
ma domków, sanitariatów, całej 
infrastruktury. 

Jak się dowiedzieliśmy do Wi-
śniowej Góry pojedzie z Ozorko-
wa kilkunastu motocyklistów. W 
sumie z całej Europy do ośrodka 
wypoczynkowego zjedzie prawie 
400 fanów oryginalnych pojazdów.

- Na imprezę są już zgłoszenia 
uczestników z Niemiec, Holandii 
oraz Anglii. Co roku przyjeżdżają 
ciekawe postacie oraz pojawiają 
się nowe pomysły w konstrukcjach 
własnych – mówi Bogdan „Mary-

narz” Skonieczka. - 2 sierpnia o 
godzinie 13.00 kawalkada „ciężkiej 
kawalerii” objedzie gminę Andre-
spol, po powrocie na terenie zlotu 
odbędą się konkurencje spraw-

nościowe oraz występy zespołów 
Big Band z Andrespola, Cashflow 
- country z Poznania oraz Nolens 
Wolens Rock z Wrocławia.

(stop)

Zlikwidowali górki

OZORKÓW

OZORKÓW

Pan Lucjan cieszy się, że na drodze nie ma już pryzm ziemi 

Brakuje stojaków

Jedyny taki zlot w Polsce

Organizatorem jest ozorkowianin

Bogdan Skonieczka przy trajce

Funkcjonariusze zaalarmowani. 
Uprowadzony 8-latek...

OZORKÓW Policjanci z Ozorkowa 
przy współpracy z jed-

nostkami ościennymi w Łęczycy, 
Poddębicach, Łodzi a także z komi-
sariatem autostradowym szukali 
8-letniego chłopca, który – według 
wstępnych informacji – został upro-
wadzony. Na drogach zorganizo-
wano blokady a o zaginięciu ma-
łoletniego zostali poinformowani 
również negocjatorzy i policyjny 
psycholog.

Dziesiątki policjantów zostało po-
stawionych w stan alarmu w związku 
z podejrzeniem uprowadzenia 8 –lat-
ka z Ozorkowa. Około godziny 19.00 
w niedzielę ozorkowscy policjanci zo-
stali zaalarmowani przez roztrzęsioną 
kobietę o zaginięciu jej 8-letniego syna. 
Z relacji matki wynikało, że chłopiec 
bawił się ze swoim starszym bratem 
na placu zabaw w pobliżu miejsca za-
mieszkania. - W pewnym momencie 
podszedł do nich obcy mężczyzna, 
który wziął 8-latka za rękę i gdzieś z 
nim poszedł. Przestraszony 11-latek 
powiadomił matkę a ta policjantów. 
Na miejscu zdarzenia pracował pies 
tropiący, a w gotowości była załoga 
policyjnego śmigłowca – mówi Li-
liana Garczyńska, rzecznik policji w 
Zgierzu. 

Prowadzone działania przyczyniły 
się do odnalezienia chłopca. Około 
godz. 20. 30 policjanci dostrzegli na 
wysokości ul. Kościuszki idącego w 
towarzystwie mężczyzny, kobiety i 
dziewczynki, poszukiwanego 8-latka. 
Okazało się, że chłopiec poszedł ze 
znanym mu z widzenia, ojcem swojej 
koleżanki z klasy na ich podwórko. 
Tam przez półtorej godziny beztrosko 
skakał z dziewczynką na trampolinie 
pod czujnym okiem jej rodziców. 

Policjanci apelują o wzmożoną 
opiekę nad dziećmi. 

Niedopuszczalnym jest, by dziecko 
bez wiedzy opiekunów oddalało 
się, nawet w towarzystwie osoby, 
którą zna. Sąsiad czy krewny zawsze 
powinien poinformować rodzica o 
zamiarze zabrania dziecka. Przede 
wszystkim, by rodzic wyraził na 
to zgodę, a także by w przyszłości 
zapobiegać podobnym sytuacjom. 
Bezpieczeństwo dziecka

Łatwowierność i naiwność dziecka 
są często przyczynami kłopotów. 
Dlatego też niezbędne jest wyrobienie 
w dziecku odruchu nieufności wobec 
osób nieznajomych.

Bezwzględnie zakazujcie dzieciom:
• przyjmowania od obcych jakich-

kolwiek prezentów i słodyczy,
• oddalania się z obcymi,
• wsiadania do pojazdów kierowa-

nych przez obcych.
Uczcie swoje dzieci, aby podczas 

Waszej nieobecności:
• w domu nie otwierały drzwi 

obcym, nawet znajomym i innym 
dzieciom,

• zabrońcie im otwierania drzwi 
domofonem, jeżeli osobą zgłaszającą 
się jest ktoś obcy,

• zakazujcie Waszym pociechom 
opowiadania o wyposażeniu miesz-
kania, sprzęcie technicznym itp.

Nie ujawniajcie dzieciom miejsc 
przechowywania w domu przedmio-
tów wartościowych, nie rozmawiajcie 
przy nich o swoich zarobkach, plano-
wanych inwestycjach itp.!

Uczyńcie wszystko, aby zabawy 
dzieci były zawsze bezpieczne, uczcie 
dzieci rozwagi, ale i sami bądźcie 
przewidujący!

Starannie wybierajcie drogę, którą 
dziecko będzie podążało do szkoły, 
uczcie je bezpiecznego poruszania 
się po drogach!

(stop)

Policjanci odnaleźli chłopca na ul. Kościuszki

Przychodnia GA-MED zaprasza 
pacjentów do nowego oddziału, 
który znajduje się w Ozorkowie,  

ul. Starzyńskiego 30  
(I piętro nad Biedronką).  

W przychodni lekarze przyjmują 
w ramach NFZ (nieodpłatnie). 

Zapraszamy.

reklama
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Reporter pyta: Czy wakacyjna miłość ma szansę przetrwać?

Marta Andrzejczak
Nie wierzę, żeby wakacyjna miłość 
była wartościowa. To raczej są 
miłostki. Krótko trwają i są oparte 
głównie na fascynacji. Gdy wakacje 
się kończą, kończy się też uczucie. 
Mówię to też z mojego doświad-
czenia. Jak byłam młodsza, to prze-
żyłam kilka takich wakacyjnych mi-
łostek. Oczywiście to fajna sprawa, 
ale powierzchowna.

Maja Błaszczyk
Z reguły taka wakacyjna miłość rodzi 
się podczas wyjazdów. I właśnie te 
okoliczności wpływają, że jest bardziej 
romantycznie. Na przykład nad mo-
rzem. Myślę jednak, że taka miłość nie 
ma szans przetrwać. Ludzie wracają 
do domów i zapominają z czasem o 
uczuciu. Choć być może zdarza się, że 
taka wakacyjna miłość trwa dłużej. Ale 
ja czegoś takiego jeszcze nie przeżyłam. 

Daniel Janicki
Oczywiście, że wakacyjna miłość 
może być trwała. Sam jestem tego 
przykładem. Swoją ukochaną pozna-
łem właśnie podczas ubiegłorocznych 
wakacji i wciąż jesteśmy razem. Bardzo 
się kochamy. Poznaliśmy się nad miej-
skim zalewem. Ewa od razu wpadła mi 
w oko. Pomimo, że to były wakacje, 
to od samego początku poważnie 
myślałem o tej znajomości. 

Larysa Morytko
Mojego ukochanego Adriana po-
znałam ponad 5 lat temu właśnie 
w wakacje. I jak widać, nie było to 
wakacyjne zauroczenie. Nasz związek 
jest na tyle poważny, że myślimy już o 
ślubie. Także nie można powiedzieć, 
że wakacyjna miłość nie jest nic warta. 
Na to nie ma reguły. Zależy kogo się 
spotka na swojej drodze. Jeżeli to wła-
ściwa osoba, to na pewno się to czuje. 

Łukasz Wiktorowski
Ukochaną poznałem rok temu, dzięki 
internetowi. Było to w wakacje. Za-
częliśmy do siebie pisać, aż w końcu 
postanowiliśmy razem pojechać nad 
morze. Julia jest z Katowic, pomimo 
tego, wierzę, że nasza miłość przetrwa. 
Uważam, że jeśli trafi się na właściwą 
osobę, to nie jest ważna pora. Obojętnie 
czy to wakacje, czy zima. Najważniejsza 
jest miłość. 

Widok młodzieńców 
kupujących prezerwa-

tywy dziś już nikogo nie dzi-
wi. O antykoncepcji myślą też 
dziewczyny. Farmaceuci mówią 
o prawdziwej rewolucji w sferze 
seksualnej. Seniorzy także chcą 
być aktywni. Do apteki przycho-
dzą po „wspomagacze”, które mają 
zadanie zwiększyć libido. 

Jeszcze kilka lat temu o antykon-
cepcji mówiło się po cichu a klient 
przychodząc do apteki po prezer-
watywę czerwienił się jak burak. 

- Sporo się zmieniło – mówi 
Małgorzata Czaplińska, zastępca 
kierownika apteki w centrum 
Ozorkowa. - Świadomość wynika-
jąca z myśleniem o antykoncepcji 
jest dużo większa niż przed laty i 
uważam, że to dobrze. Nie zmie-
nimy tego, że seks uprawiają coraz 
młodsze osoby. Ważne jest jednak 
to, że młodzi ludzie się zabezpie-
czają. Niechciana ciąża to naprawdę 
ogromny dramat, szczególnie, gdy 

przyszła mama nie ma jeszcze 
osiemnastu lat. 

W aptece dowiadujemy się, że w 
okresie wakacji nieznacznie wzro-
sła liczba sprzedawanych środków 
antykoncepcyjnych. Wciąż zdarza 
się, że do apteki – jak po ogień – 
wpadają dziewczyny prosząc o 
wczesnoporonne tabletki.

- Wybierane są przez kobiety, 
które z różnych przyczyn obawiają 
się, że mogło dojść do zapłodnienia. 
Dzieje się tak wówczas, gdy za-
wiodą inne metody antykoncepcji. 
Oczywiście tabletki są na receptę – 
słyszymy od M. Czaplińskiej.

Nie tylko nastolatkowie myślą 
o seksie. Farmaceuci mówią o po-
kaźnej grupie klientów starszych, 
również pragnących pozostać ak-
tywnych w tej sferze. 

- Niestety, z moich obserwacji 
wynika, że obniżyła się granica 
wieku dla osób poszukujących 
seksualnych wspomagaczy. O 
preparaty zwiększające libido py-

tają już 30-latkowie. Myślę, to znak 
naszych czasów. Stres, przepra-
cowanie, zanieczyszczenie środo-
wiska – to wszystko składa się na 
spadek popędu seksualnego – mówi 
farmaceutka. - Do apteki zaglądają 
również seniorzy, którzy też proszą 
o „wspomagacze”. 

W kolejnej aptece równie do-
brze sprzedają się prezerwatywy, 
tabletki antykoncepcyjne, prepa-
raty zwiększające libido. Seks nie 
jest już tematem tabu. Kierownik 
Barbara Kotońska chętnie udziela 
informacji. 

- Wśród młodych temat antykon-
cepcji jest dobrze znany. Nie ma już 
zażenowania. Chłopcy potrafią za-
pytać o rozmiar prezerwatywy, czy 
jest lateksowa czy nie, lub czy jest 
smakowa – słyszymy. - Co ciekawe, 
pomimo takiego dobrego rozezna-
nia, tuż po wakacjach obserwujemy 
znacznie zwiększoną liczbę sprze-
dawanych testów ciążowych. 

tekst i fot. (stop)

Coraz więcej miesz-
kańców decyduje się 

na zakup moskitier. W porówna-
niu z rokiem ubiegłym sprzedaż 
moskitier wzrosła o połowę. Nie 
ma się co dziwić, bowiem koma-
rów jest dużo. Moskitiera chroni 
również przed wlatywaniem do 
pomieszczeń innych owadów: 
dokuczliwych much lub os. 

- Moskitiery mamy w ramkach 
przygotowane do montażu na 
oknach, drzwiach czy też w otwo-
rach okiennych na poddaszach 
– mówi Urszula Wojtczak, współ-
właścicielka firmy. - Są w różnych 
kolorach. W niektórych jest moż-
liwość przesuwania siatki. Miesz-
kańcy kupują moskitiery zarówno 

do bloków, jak i domków jedno-
rodzinnych. Najtańsze kosztują 
kilkadziesiąt złotych. 

(stop)

W modzie moskitieryIntymne zakupy w aptece

Sprzedaż prezerwatyw rośnie w okresie wakacji 
Upalna, słoneczna aura 
negatywnie wpływa 

na miejską roślinność. W wielu 
miejscach trawy praktycznie już nie 
ma. Została wypalona przez słońce. 
Tak jest na przykład przy ul. Wigu-

ry. Tropikalna pogoda sprawia, że 
ubywa również wody w rzece. W 
ubiegłym tygodniu zauważyliśmy 
wiele łach piachu na Bzurze prze-
pływającej przez miejski park. 

(stop)

Wysuszone trawniki
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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

Kierowcy narzekają 
na dziury, które pomi-

mo niedawnej modernizacji ul. 
Kolejowej, nie zostały na drodze 
załatane. Ulica, praktycznie na ca-
łej długości jednego pasa, została 
wyremontowana. Dlaczego przy 
okazji nie położono asfaltu zaled-

wie kilka metrów dalej – w stronę 
przejazdu kolejowego. - Przecież 
to nie byłby duży koszt, żeby od 
razu wyremontować kilkumetro-
wy odcinek, który jest w fatalnym 
stanie – mówią zdenerwowani 
kierowcy.

(stop)
Gwałtownie spada za-
interesowanie sklepami 

zoologicznymi. Teraz większość 
klientów robi zakupy przez inter-
net. W sieci w atrakcyjnych cenach 
do kupienia są nie tylko zwierzęta, 
ale również akcesoria hodowlane i 
produkty żywnościowe. 

- Faktycznie, kokosów w tym biz-
nesie na pewno nie ma – mówi Da-
riusz Wojtczak, właściciel sklepu 
zoologicznego w centrum miasta. 
- Lubię to co robię i dlatego wciąż 
prowadzę tego typu sklep. 

Pasją pana Dariusza są hodowla-
ne ryby, zarówno te słodkowodne, 
jak i morskie.

- Wciąż najbardziej popularne są 
akwaria z rybami słodkowodnymi 
– słyszymy. - Założenie najmniej-

szego akwarium, łącznie z rybkami 
i roślinami, filtrem i zestawem 
napowietrzającym, to wydatek ok. 
150 złotych.

W kolejnym sklepie zoologicz-
nym dowiadujemy się, że spadek 
liczby klientów spowodowany 
jest również międzynarodowymi 
przepisami.

- Kupując egzotyczne zwierzęta 
należy pamiętać o tym, aby mieć 
odpowiednie dokumenty potwier-
dzające ich pochodzenie – mówi 
Tomasz Stępień, właściciel kolejne-
go w mieście sklepu zoologicznego. 
- Takie dokumenty trzeba przeka-
zać klientowi (wraz z paragonem 
i umową kupna sprzedaży), który 
kupi dane zwierzę. Wszystkie zwie-
rzęta znajdujące się w załącznikach 

konwencji o międzynarodowym 
handlu dzikimi zwierzętami i rośli-
nami gatunków zagrożonych wygi-
nięciem – zwanej Cites, muszą być 
zarejestrowane przez właściciela w 
urzędzie miasta czy w starostwie 
powiatowym. Oczywiście takie 
obostrzenia generują dodatkowe 
koszty. Kiedyś sprzedawaliśmy 
żółwie w cenie 50 zł a teraz ich cena 
jest pięć razy wyższa. 

Przypomnijmy, że osoba kupu-
jąca egzotyczne zwierzę ma 14 dni 
na to, aby dokonać rejestracji. Obo-
wiązek posiadania odpowiednich 
dokumentów potwierdzających 
pochodzenie zwierzęcia a także 
jego rejestracji dotyczy również 
kupujących przez internet. 

(stop)

Odnowiona wiata 
przystankowa przy ul. 

Zgierskiej, naprzeciwko cmentarza, 
została ponownie zdewastowana 
przez wandali. Na bocznych uszko-
dzonych ściankach wyraźnie widać 
ślady kopnięć. Powyginany jest 
również kosz na śmieci. Mieszkań-
cy, z którymi rozmawialiśmy kilka 
tygodni temu o wiacie, podejrzewali 
co się stanie. Już podczas prac re-
montowych mówili o tym, że wiata 

nie przetrwa długo. Niestety, mieli 
rację. W mieście zdewastowanych 
przystanków nie brakuje. 

(stop)

Wiata już zniszczona

OZORKÓW

OZORKÓW

OZORKÓW

Kolejowa zrobiona, 
dziury są nadal

Sklepy zoologiczne są w kryzysie

Pasją Dariusza Wojtczaka są 
hodowlane rybki 

Klimatyzacja powodem anginy
OZORKÓW Lekarze mają do czy-

nienia z zupełnie no-
wym masowym zjawiskiem dot. 
przeziębień od klimatyzacji. 

- Średnio w ciągu tygodnia takich 
pacjentów przyjmujemy kilkunastu 
– mówi Dorota Nowak-Frątczak. 
- Chorzy skarżą się na ból gardła, 
chrypkę, kaszel, podwyższoną 
temperaturę. 

Za infekcje górnych dróg odde-
chowych, zdaniem lekarzy, odpo-
wiada niewłaściwe użytkowanie 
klimatyzacji. Przeziębić można się 
nie tylko ustawiając klimatyzację w 
samochodzie. Wielu z tych, którzy 
obecnie walczą z bólem gardła czy 
też gorączką, przeziębiło się wcho-
dząc do klimatyzowanych marke-
tów, sklepów czy też urzędów. 

- Należy unikać gwałtownej 

zmiany temperatury, bo wtedy 
najłatwiej jest się przeziębić – radzą 
interniści. 

Niektórzy przyjmują, że podczas 
upałów różnica pomiędzy tempera-
turą na zewnątrz a w samochodzie 
nie powinna być większa niż 10 st. 
C. Warto również dodać, że aby 
korzystanie z klimatyzacji było bez-
pieczne, powinna być odpowiednio 
serwisowana. Układy klimaty-
zacyjne często zasiedla bakteria 
legionella pneumoniae, która łatwo 
przenosi się na ludzi i jest przyczyną 
rozwoju atypowego zapalenia płuc. 

tekst i fot. (stop)

W przychodniach zdrowia nie brakuje przeziębionych z 
powodu... klimatyzacji 
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GM. ŁĘCZYCA

Święto Policji, które miało 
miejsce 24 lipca stało się świetną 
okazją, by po raz kolejny funkcjo-
nariusze (i nie tylko) sprawdzili 
swoich sił w rywalizacji na strzel-
nicy i po raz pierwszy na siłowni. 
Od poniedziałku, przez trzy dni 
trwały zmagania uczestników, by 
w czwartek móc odebrać puchar z 
rąk insp. Tomasza Karolaka. 

Policjanci z łęczyckiej komendy 
brali udział w zawodach o puchar 
komendanta powiatowego policji w 
Łęczycy w strzelaniu statycznym 21 
lipca na strzelnicy w Ozorkowie.

Zawody w strzelaniu sportowym 
o puchar komendanta powiatowego 
policji w Łęczycy, które odbyły się 
22 lipca 2014 w Świnicach Warckich 
były zawodami, w których udział 
wzięli przedstawiciele lokalnych 
samorządów, organizacji współpra-
cujących z policją oraz pracownicy 
cywilni policji. Zwyciężył starosta 
powiatu łęczyckiego Wojciech 
Zdziarski, II i III miejsce zajęli Mar-
cin Wasiak i Jacek Gawlik. 

23 lipca o puchar komendanta 

powiatowego policji ponownie wal-
czyli funkcjonariusze. Tym razem 
rywalizowali między sobą siłowo 
w zawodach „dwuboju siłowego”. 
W rywalizacji grupowej pierwsze 
miejsce przed wydziałem prewen-
cji i konwojowym zajął wydział 
kryminalny.

Info: policja 

24 lipca pomiędzy godz. 10 a 10. 
30 policjanci kontrolowali targowi-
sko miejskie przy ul. Popiełuszki 
w Zgierzu. W pewnym momencie 
zauważyli wiszącą na drzwiach 
hali reklamówkę, w której znajdo-
wało się 57 paczek papierosów bez 
polskich znaków akcyzy. W oddali 
dostrzegli podejrzanie zachowują-
cego się mężczyznę wychodzącego 
z jednego z boksów handlowych. 
Mundurowi postanowili go wyle-
gitymować i sprawdzić co takiego 
ukrywa w pomieszczeniu. Podczas 
przeszukania funkcjonariusze 
ujawnili 511 paczek papierosów 
bez polskich znaków akcyzy, dwie 
paczki tytoniu oraz trzy plastikowe 
butelki o pojemności 1 litra z cieczą 
o zapachu alkoholu. Całość trefnego 
towaru została zabezpieczona, a 

właściciel nielegalnego znaleziska 
został przewieziony do zgierskiej 
jednostki policji celem wykonania 
z jego udziałem czynności proce-
sowych. 

KPP Zgierz

Do 10 lat pozbawienia wolności 
grozi dwóm mężczyznom, którym 
policjanci udowodnili 16 włamań 
i kradzieży na terenie powiatu 
łęczyckiego i zgierskiego. Funk-
cjonariusze dotarli także do pasera 
współpracującego ze złodziejami 
i odzyskali znaczną część łupów.

Policjanci Wydziału Kryminalne-
go łęczyckiej komendy zajmujący się 
rozpracowywaniem przestępczości 
przeciwko mieniu analizując spo-

sób dokonywania przestępstw usta-
lili i zatrzymali dwóch mężczyzn 
w wieku 25 i 30 – lat. Na przełomie 
2013 i 2014 roku sprawcy dokonali 
szeregu włamań i kradzieży na tere-
nie powiatu łęczyckiego i zgierskie-
go. Podczas pracy z zatrzymanymi 
śledczy udowodnili 16 włamań i 
kradzieży. Łupem złodziei padały 
przede wszystkim elektronarzędzia 
i inne służące do naprawy samocho-
dów oraz paliwo z zaparkowanych 
tirów i koparek. Policjanci ponadto 
dotarli do 32 – letniego pasera, 
który współpracował z włamy-
waczami i pomagał w sprzedaży 
łupów pochodzących z przestępczej 
działalności. Włamywaczom grozi 
do 10 lat pozbawienia wolności, 
paserstwo jest zagrożone karą do 5 
lat pozbawienia wolności. Sprawa 
jest rozwojowa nie wykluczamy 
kolejnych zatrzymań.

KPP Łęczyca 

Podczas wpisywania nr PIN 
karty zawsze należy zasłaniać 
dłonią klawiaturę w taki sposób, 
aby uniemożliwić podgląd nie 
tylko z góry, ale i boku banko-
matu.

SKIMMING – to nielegalne 
pozyskiwanie danych paska 
magnetycznego karty bankowej 
oraz nr PIN, w celu stworzenia 
kopii takiej karty i użycia jej w 
środowisku elektronicznym, 
aby dokonać wypłaty środków z 
przypisanego do niej rachunku 
bankowego, najczęściej gotówki 
w bankomatach, ale również do-
konania zakupów w placówkach 
handlowych za pośrednictwem 
terminali POS.

Łódzcy policjanci zajmujący 
się zwalczaniem przestępczości 
gospodarczej prowadzą sprawę 
związaną z pozyskaniem kilku-
set kopii kart bankomatowych 
oraz ich PIN-ów. Sprawcy, którym 
za taką działalność grozi kara 
nawet do 25 lat pozbawienia 
wolności zamontowali specjalne 
uprzędzenie na kilku bankoma-
tach. Policjanci z powołanego w 
KWP w Łodzi w maju br. zespołu 
do walki z cyberprzestępczością 
po uzyskaniu pewnych niepoko-
jących informacji wskazujących 
na ten proceder ujawnili i we 
współpracy z bankiem, 10 lipca 
doprowadzili do zdemontowania 
urządzenia z bankomatu przy 
Piotrkowskiej. Jak wynika z do-
tychczasowych ustaleń działało 
ono przez kilka godzin. Później 
podobny proceder został wy-
kryty na dwóch innych banko-
matach. W sumie skopiowanych 
zostało kilkaset kart, z których 
dokonano kilkunastu wypłat 
głównie na terenie Stanów Zjed-
noczonych. Wszystkie karty zo-
stały już przez bank zablokowane 
bez uszczerbku dla klientów.  
Policjanci apelują o czujność i 
ostrożność.

Najczęstszą metodą skimmin-
gu jest instalowanie na banko-

matach (głównie centra miast 
gdzie jest duży ruch klientów), 
tzw. nakładek skimmingowych. 
Są to urządzenia składające się 
zazwyczaj z dwóch elementów: 
skimmera (służącego do skopio-
wania i zapisu danych paska 
magnetycznego) montowanego 
na szczelinie, w którą się wkłada 
kartę oraz kamery lub zmodyfi-
kowanej nakładki na klawiaturę 
bankomatu w celu pozyskania 
nr PIN. Jeśli chodzi o kamerę, 
to musi być ona skierowana na 
klawiaturę bankomatu. Najczę-
ściej są one podklejane w górnej 
części ATM, ale zdarzają się 
również przypadki instalowania 
kamer zintegrowanych razem 
ze skimmerem (to rozwiązanie 
jest bardzo trudne do wykry-
cia). Każde z tych urządzeń ma 
swoje zasilanie oraz element, 
na którym dane są zapisywane 
i przechowywane – zazwyczaj 
chip elektroniczny. Po zdemon-
towaniu tych urządzeń sprawcy 
podłączają je do komputera i za 
pomocą specjalnych programów 
sczytują ich zawartość, dotyczy 
to głównie skimmera oraz fał-
szywych klawiatur, ponieważ 
PIN-y uzyskane poprzez kamerę 
zapisywane są w plikach video. 
Każda nakładka skimmingowa 
jest stworzona na konkretny typ 
i model bankomatu. 

Info: KWP w Łodzi 

Policjanci ostrzegają 
przed skimmingiem

Dzielnicowi ujęli 34-latka  
z kontrabandą

Na koncie mają 16 włamań

Zawody o puchar komendanta

Strażacy ustalają 
przyczynę pożaru, 

do którego doszło w piątek po 
południu w miejscowości Błonie. 

W jednym z domów mieszkalnych 
zapaliła się piwnica. Strażaków o 
pożarze powiadomił właściciel. Ni-
komu na szczęście nic się nie stało. 

W sobotę nad ranem 
na terenie posesji przy 

ul.  Ogrodowej w Grabowie, 
najprawdopodobniej z powodu 
zwarcia w instalacji elektrycznej 
auta, zaczął palić się ford. Ogień 
przeszedł na drzwi garażu a 
następnie na dach budynku. Na 
miejsce przyjechali strażacy z 
Łęczycy a także OSP ze Starej 
Sobótki i Grabowa. Niestety, nie 
udało się ugasić auta, które do-
szczętnie spłonęło. Garaż uległ 
nadpaleniu.

W garażu 
zapalił się 
samochód

Pożar w Błoniu
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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 

DZIAŁKI SPRZEDAM! 
BUDOWLANA – 1750 m² - 15 zł/
m².  ROLNO-BUDOWLANA – 1,5 
ha – 5 zł/ m². W działce prąd i 
woda. Miejsc. Wola Niedźwiedzia. 
(: 721-589-568

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

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

Sprzedam działkę 2250 m² (media). 
Centrum Witoni – budowlano-rekre-
acyjna. (: 604 733 429

Sprzedam działkę 1800 m² (media). 

Obrzeża Łęczycy. (: 698 514 708

Sprzedam skuter baotian w b. do-
brym stanie, 3000 km. (: 698 514 
708

Usługi tapicerskie, meblowo-sa-
mochodowe; Ozorków. ( : 721-
198-588

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. 

nSpecjalista 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 księ-
gowość, 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 rol-
niczy 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

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

nPracownik 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 francuskie-
go
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

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

nObsługa podnośnika dźwigowe-
go jednoramiennego (ładowarka 
teleskopowa)
Uprawnienia do obsługi ładowarki 
teleskopowej 
„Pięt – Bud” 
Tulipanowa 5
99-140 Świnice Warckie
( 607 599 071
(Praca na terenie Strykowa)

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

nOpiekun osoby starszej
Uprawnienia oraz doświadczenie w 
pracy z chorym.
Zakres obowiązków:
Opieka nad osobami chorymi
Spółdzielnia Inwalidów „Tęcza”
Ul. Lotnicza 2a,
99-100 Łęczyca
( (24)721-27-20

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

nNauczyciel przedmiotów zawodo-
wych branży mechanicznej
Wymagane kwalifikacje: tytuł magi-
stra inżyniera (kierunek mechanik) z 
przygotowaniem pedagogicznym lub 
inżyniera mechanika z przygotowaniem 
pedagogicznym, lub magister z dowol-
nego kierunku + studia dyplomowe 
kierunkowe.
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 
w Łęczycy
Ul. Ozorkowskie Przedmieście 2
99-100 Łęczyca
tel (24) 721-23-41

nNauczyciel przedmiotów zawodo-
wych branży elektrycznej
Wymagane kwalifikacje: tytuł magistra 
inżyniera (kierunkowe) z przygotowa-
niem pedagogicznym lub inżyniera 
elektryka z przygotowaniem pedago-
gicznym, lub magister z dowolnego kie-
runku + studia dyplomowe kierunkowe
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 
w Łęczycy
Ul. Ozorkowskie Przedmieście 2
99-100 Łęczyca
tel (24) 721-23-41

nNauczyciel przedmiotów zawodo-
wych branży gastronomicznej
Wymagane kwalifikacje: tytuł magistra 
inżyniera (kierunkowe) z przygotowa-
niem pedagogicznym lub inżyniera/
licencjata (kierunkowe)  z przygotowa-
niem pedagogicznym, lub magister z 
dowolnego kierunku + studia dyplomo-
we kierunkowe

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 
w Łęczycy
Ul. Ozorkowskie Przedmieście 2
99-100 Łęczyca
tel (24) 721-23-41

nNauczyciel przedmiotów zawodo-
wych branży hotelarskiej
Wymagane kwalifikacje: tytuł magistra 
inżyniera (kierunkowe) z przygotowa-
niem pedagogicznym lub inżyniera/
licencjata (kierunkowe) z przygotowa-
niem pedagogicznym, lub magister z 
dowolnego kierunku + studia dyplomo-
we kierunkowe
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 
w Łęczycy
Ul. Ozorkowskie Przedmieście 2
99-100 Łęczyca
tel (24) 721-23-41

nNauczyciel przedmiotów zawodo-
wych branży budowlanej
Wymagane kwalifikacje: tytuł magistra 
inżyniera (kierunkowe) z przygotowa-
niem pedagogicznym lub inżyniera/
licencjata (kierunkowe)  z przygotowa-
niem pedagogicznym, lub magister z 
dowolnego kierunku + studia dyplomo-
we kierunkowe
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 
w Łęczycy
Ul. Ozorkowskie Przedmieście 2
99-100 Łęczyca
tel (24) 721-23-41

nPrasowanie, podprasówka
Wykształcenie podstawowe, umiejętność 
prasowania odzieży, umiejętność praso-
wania konfekcji
Zakres obowiązków:
Prasowanie i podprasówka wyrobów 
gotowych.
Marpol Honorata Walczak
Ul. Nowa 29,
95-035 Ozorków
( 606-138-287

nSzwaczka
Wykształcenie min. podstawowe.
Umiejętność szycia konfekcji damskiej
Marpol Honorata Walczak
Ul. Nowa 29,
95-035 Ozorków
( 606-138-287

nPakowacz/pakowaczka
Chęć do pracy.
Zakres obowiązków:
pakowanie
S&S BUSINESS CONSULTING Agnieszka 
Stasiak
uPrzedrynek 8,
99-100 Łęczyca

nRobotnik budowlany
Wykształcenie zawodowe, mile widziane 

doświadczenie w zawodzie.
Zakres obowiązków:
Murowanie, malowanie, gipsowanie
Firma P.H.U. „DOM-LUX” Piotr Jóźwiak
Ul. Kilińskiego 6,
99-100 Łęczyca
( 511-954-172

nSprzedawca
Wykształcenie średnie zawodowe, mini-
mum 1 rok doświadczenia w zawodzie 
sprzedawca.
Zakres obowiązków:
Obsługa klienta, obsługa kasy fiskalnej
FRUTINA Sebastian Miarka
Ul. Kaliska 40
99-100 Łęczyca
( 602-179-164, 606-666-305

nSzwaczka
Umiejętność szycia odzieży
Zakres obowiązków:
Szycie dzianiny
P.P.H.U. KAROLA
Ul. Słowackiego 42,
99-100 Łęczyca
( 502-734-261

nPracownik pizzerii
Książeczka sanepidowska, prawo jazdy 
kat. B
MEFISTO Aneta Niewiadomska
Ul. Rynek 26
99-120 Piątek 
( 694 999 508

nSprzedawca
Umiejętność obsługi kasy fiskalnej, 
doświadczenie zawodowe w sprzedaży.
Zakres obowiązków:
Obsługa klientów i kasy fiskalnej
Piekarnia Antoni Wojtczak
Ul. Elizy Orzeszkowej 1,
99-100 Łęczyca
( (24)721-24-76

Powiatowy Urząd Pracy 
w Łeczycy informuje, 
że wdniu 24.07.2014 r.  

o godz. 10.00 odbędzie się 
Giełda Pracy do firmy PPHU 

“Elizabeth” w Łęczycy na stano-
wisko szwaczka i prasowaczka. 

Agencja Ochrony Osób i Mienia 
D.S. Fokus Sp. Z o.o. ul. Obraz-
kowa 20A, 03-188 Warszawa 
zgłasza zapotrzebowanie na 
3 osoby chętne do pracy przy 

sprzątaniu imprezy 
“Mixer Regionalny 2014”, która 

odbędzie się 02.08.2014r.
Więcej informacji pod numerem 

( 509-332-108
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INFORMATOR

Muzeum w Łęczycy rozpoczę-
ło realizacje projektu Tropami 
żołnierzy niepodległości 
– gra terenowa i akademia, 
na który pozyskało dofinanso-
wanie ze środków Muzeum 
Historii Polski w Warsza-
wie w ramach programu 
Patriotyzm Jutra 2014. Do-
tacja zostanie przeznaczona 
na organizację gry terenowej 
z okazji 100 rocznicy wybuchu 
I wojny światowej oraz bitwy 
łódzkiej, jednej z największych 
operacji militarnych, zrealizo-
wanej w oparciu o wspomnienia 
żołnierzy oraz mieszkańców Łę-
czycy. Gra zostanie zrealizowana 
w październiku. Obecnie pro-
wadzone są badania archiwalne 
i terenowe w poszukiwaniu 
grobów żołnierskich z okresu 
I wojny światowej na terenie 
powiatu łęczyckiego.

W realizacji projektu weźmie 
udział 120 uczniów ze szkół 
gimnazjalnych i ponadgim-
nazjalnych z terenu powiatu 
łęczyckiego oraz grupa (20 
osób) podopiecznych Śro-
dowiskowego Domu Samo-
pomocy w Łęczycy i Zespołu 
Placówek Edukacyjno - Wy-
chowawczych w Łęczycy. Łącz-
nie 140 osób. Podsumowanie 
projektu i wręczenie nagród 
dla uczestników odbędzie 
się w czasie akademii (listo-
pad), zrealizowanej wspólnie 
z uczniami Państwowej Szkoły 
Muzycznej w Łęczycy oraz 
szkoły ponadgimnazjalnej. 
Jej program wypełni poezja i 
utwory muzyczne ukazujące 
tragizm I wojny światowej. Na 
zakończenie wszyscy uczest-
nicy gry, ich opiekunowie oraz 
szkoły otrzymają specjalne 
upominki. W trakcie realizacji 
projektu przygotowany zosta-
nie plan potyczek oraz mogił 
żołnierskich z okresu I wojny 
światowej.

Bitwa łódzka była jedną z naj-
większych operacji militarnych 
I wojny światowej. Działania 
wojenne w Łęczyckiem rozpo-
częły się jesienią 1914 r. Łęczyca 
kilkakrotnie przechodziła z rąk 
do rąk, a na terenach powiatu 
łęczyckiego znalazło się wiele 
bezimiennych grobów żołnierzy 
polskich, rosyjskich i niemiec-
kich. Październikowo-listopa-
dowe walki o Łęczycę zostały 
opisane przez dowódcę 2 bat. 
1 pp Legionów, gen. Mieczy-
sława Norwida-Neugebauera. 
Natomiast o sprawach lokalnych 
samego miasta, które przez 
blisko 4 lata, bez względu na to 
kto sprawował w nim władzę, 
pozostawało w rękach jego 
mieszkańców, traktują ich wspo-
mnienia (materiały ze zbiorów 
specjalnych Muzeum).

Info: UM

W czwórmeczu w czeskiej Ostra-
wie bardzo dobrze zaprezentował 
się startujący w młodzieżowej re-
prezentacji Polski skoczek wzwyż 
Maciej Kiendzierski. Zawodnik 
MKLA Łęczyca pewnie wygrał 
swoją konkurencję z nowym rekor-
dem życiowym 218 cm. Drużynowo 
zwyciężyła reprezentacja Polski 
przed reprezentacją Czech,Węgier 
i Słowenii. 

- W przyszłym tygodniu Maciek 
wystartuje w Mistrzostwach Polski 
Seniorów w Szczecinie, gdzie stanie 
przed szansą zdobycia pierwszego 

medalu w tej kategorii wiekowej – 
mówi trener Mirosław Andrysiak.

Aktualnie Kiendzierski zajmuje 
piąte miejsce w w rankingu Pol-
skiego Związku Lekkiej Atletyki. 
Drugim naszym reprezentantem 
na tych zawodach będzie Marek 
Szymański, który wystartuje w 
biegu na 800 m. 

- Niestety Marek w czerwcu ze 
względu na kontuzję ścięgna achil-
lesa zawiesił udział w zawodach i 
jego forma stoi pod dużym znakiem 
zapytania – dodaje trener. 

(and)

W Brukseli odbyły się V Europej-
skie Igrzyska Policjantów i Straża-
ków. Grzegorz Sobiński – młodszy 
ratownik Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej w 
Łęczycy reprezentował Polskę jako 
jedyny strażak z Łęczycy i jeden z 
trzech z województwa łódzkiego. 
Dzięki dobremu startowi Grzegorza 
Sobińskiego Polska zdobyła 4 meda-
le: złote w sztafetach 4x100m (42.00 
s) i 4x 4oo m (3.25 s) oraz srebrne w 
biegu na 200 m (22.01 s) i w biegu na 
400 m (48.90 s).

Nasz kraj w ogólnej klasyfikacji 
zajął jedno z czołowych miejsc. 
Startowały m.in. reprezentacje z 
Austrii, Hiszpanii, Rosji, Niemiec, 
Belgii. W przyszłym roku plano-
wane są także mistrzostwa świata 
w Nowym Yorku..

„Mamy duże nadzieje na dobry 
wynik, zwłaszcza, że z Kamilem 
Budziejewskim, Tomaszem Kraw-
czykiem i Krystianem Gnatem i 
Pawłem Ochniakiem zdublowa-
liśmy prawie w sztafecie 4x400 m 
drugą na mecie reprezentację Nie-
miec, stając się Mistrzami Europy 
Strażaków i Policjantów”- podkreśla 
Grzegorz Sobiński.

„Tak daleki wyjazd będzie bardzo 
kosztowny i zobaczymy czy uda się 
znaleźć sponsorów. Teraz dziękuje-
my Urzędowi Marszałkowskiemu 
w Łodzi, Państwowej Straży Pożar-
nej w Łęczycy oraz Komendantowi 
Wojewódzkiemu PSP w Łodzi” – 
dodaje najlepszy sportowiec wśród 
łęczyckich strażaków.

info: leczycki.pl

Kiendzierski z nowym 
rekordem życiowym 

Najlepszy sportowiec wśród 
łęczyckich strażaków

W piątek łęczycki Dom Kultury 
powitał uczestników Międzynaro-
dowego Pleneru Malarskiego „Łę-
czyckie latem malowane”. Do miasta 
zjechali artyści z Polski, Czech i 
Ukrainy, którzy piękne pejzaże ziemi 
łęczyckiej będą przenosić na płótna.
Uczestnicy pleneru inspiracji poszu-
kają na terenie powiatu łęczyckiego 
wśród zabytkowych budowli, rozle-
głych krajobrazów czy architektury 
miejskiej. Każdy z artystów stworzy 
trzy obrazy, z czego jeden zosta-

nie przekazany do Domu Kultury. 
W ramach pleneru zaplanowano 
wystawę prac Doroty Sak, której 
wernisaż miał miejsce w sobotę 
w Archikolegiacie w Tumie. Prace 
uczestników wydarzenia „Łęczyckie 
latem malowane” będzie można 
podziwiać w sobotę, 2 sierpnia od 
godziny 14.00 w sali widowiskowej 
łęczyckiego Domu Kultury, gdzie 
zostanie zorganizowana wystawa 
poplenerowa. 

(MR)

Łęczyckie inspiruje

Gra terenowa z 
okazji 100-rocznicy 
wybuchu I wojny 

światowej 
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Hotele dla pszczółBento - japońskie śniadanie

Gorące uczucie

Już nie zaśniesz za kółkiem 

Specjały kuchni japońskiej już dawno podbiły świat. Od-
kryliśmy sushi, czas poznać bento - drugie śniadania w formie 
małych dzieł sztuki. Koniec z nudnymi kanapkami do pracy i 
szkoły. Bento proponuje różnorodne smaki i kolory zamknięte 
w małym pudełku.

Jedną z najzdrowszych kuchni na świecie jest kuchnia ja-
pońska, najważniejszym posiłkiem jest śniadanie a najtrwalsze 
nawyki żywieniowe rodzą się w dzieciństwie. Co z połączenia 
tych trzech, ważnych prawd kulinarnych można otrzymać? 
Receptę na długowieczność Japończyków. To oni, jak nikt inni, 
potrafią celebrować posiłki czyniąc z nich małe dzieła sztuki, 
zarażając tym dzieci od najmłodszych lat. Bento, czyli pudełko 
podzielone małymi przegródkami w które można włożyć ryż, 
warzywa lub jajka i zabrać ze sobą do pracy i szkoły. Musi być 
kolorowe i zawiera jedną lub dwie przegródki.

Zakończyła się budowa stu hoteli dla pszczół i innych dzi-
kich owadów zapylających w 16 miastach Polski. Najwięcej, 
po dziesięć hoteli, powstało w Poznaniu i Trójmieście - poin-
formował Greenpeace. Oprócz tego pszczele hotele powstały 
również w Olsztynie (9 hoteli), Warszawie i Łodzi (po 8), 
Katowicach i Szczecinie (po 7), Zielonej Górze, Rzeszowie i 
Opolu (po 6), Bydgoszczy (5), Toruniu, Kielcach i Lublinie (po 
4) oraz Wrocławiu i Krakowie (po 3).

Hotele to specjalnie zaprojektowane konstrukcje, w których 
owady znajdą schronienie, miejsce do życia, rozmnażania i 
pracy, czyli zapylania. Jest ono konieczne do właściwego funk-
cjonowania tysięcy roślin, m.in. wielu drzew, krzewów, warzyw 
i owoców. Projekt hoteli konsultowano ze specjalistami w dzie-
dzinie entomologii i hodowli owadów zapylających.

W Instytucie Biomechaniki w Walencji opracowano pas i 
pokrowce na siedzenia samochodowe, które mierząc puls 
i częstość oddechu, zapobiegają zaśnięciu za kierownicą. 
System HARKEN, bo o nim mowa, składa się z 3 podsta-
wowych elementów: czujnika siedzenia, czujnika pasa oraz 
jednostki przetwarzającej sygnał w czasie rzeczywistym. 
Jak twierdzi José Solaz, kiedy ludzie stają się zmęczeni lub 
senni, zmieniają się ich tętno i częstość oddechu. HAR-
KEN może monitorować te zmienne i ostrzegać kierowcę 
jeszcze przed wystąpieniem pierwszych oznak zmęczenia. 
Hiszpanie chwalą się, że dotąd nikt nie potrafił nieinwazyjnie 
mierzyć pulsu i częstości oddechu w samochodzie. Prototyp 
przeszedł testy na zamkniętych torach. Wkrótce, by ocenić, jak 
wynalazek sprawuje się w życiowych warunkach, mają się 
rozpocząć próby na ulicach Hiszpanii.
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