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Ksiądz musi oddać 
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W Łęczycy 
drożej za wodę

Nerwy 
mieszkańców 
„Osiedla Królów 
Polskich”

Pod Grabowem 
oszukali kupców

Poczta 
w altanie

Mieszkańcy czytają list otwarty

„BURMISTRZ WĘDROWNICZEK” 
– OSTRY ATAK OPOZYCJI 

Całe miasto zostało kilka 
dni temu oblepione pismem 
skierowanym do burmistrza 
przez opozycję. Lektura listu 
otwartego nie pozostawia 
złudzeń. Kampania wyborcza 
już się rozpoczęła. Krytyko-
wany jest nie tylko burmistrz, 
ale również jego urzędnicy i 
przewodniczący rady miasta. 

więcej str. 10

str. 3
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ŁĘCZYCA

Od sierpnia miał zostać 
uruchomiony dodatko-

wy zespół ratownictwa medycz-
nego z miejscem wyczekiwania 
w Łęczycy. Starostwo było już 
pewne sukcesu, okazało się 
jednak, że trzeciej karetki nie 
będzie. Senator postanowił skie-
rować sprawę do prokuratury.

Minister zdrowia wniósł zastrze-
żenie do Planu Działania Systemu 
Państwowe Ratownictwo Medycz-
ne dla województwa łódzkiego, w 
którym wyraził negatywną opi-
nię dotyczącą przyznania trzeciej 
karetki dla powiatu łęczyckiego. 
Władze powiatu zapewniały, że nie 
ustąpią w staraniach o dodatkowy 
zespół ratownictwa medycznego i 
sprawę ponownie poruszą na spo-
tkaniu przedstawicieli starostwa i 
urzędu wojewódzkiego w Łodzi w 
dniu 4 sierpnia. 

- Minister zdrowia stwierdził, 
że liczba karetek będących w dys-
pozycji województwa łódzkiego 
jest wystarczająca, dlatego nie było 
mowy o przyznaniu kolejnej dla 
naszego powiatu. Podczas spo-
tkania w urzędzie wojewódzkim 
w Łodzi minister zapowiedział 
zmianę podziału województwa  
pod kątem obszarów oddziały-
wania ratownictwa medycznego. 
Województwo takich obszarów 
liczy obecnie 21 i planuje wypo-
wiedzieć umowy ze wszystkimi 
podmiotami świadczącymi usługi 

w zakresie ratownictwa medycz-
nego. Nowy podział ma mieć 3-4 
obszary oddziaływania, a jego 
opracowanie potrwa około roku 
– informuje Wojciech Zdziarski, 
starosta łęczycki. 

Sytuacja ratownictwa medycz-
nego w powiecie łęczyckim skłoni-
ła Przemysława Błaszczyka, sena-
tora RP, do skierowania zawiado-
mienia o możliwości popełnienia 
przestępstwa do Prokuratury 
Okręgowej w Łodzi w celu wy-
jaśnienia, czy obecnie działający 
na obszarze powiatu łęczyckiego 
plan działania systemu Państwo-
we Ratownictwo Medyczne jest 

zgodny z przepisami prawa. W 
zawiadomieniu senator wnosi 
również o sprawdzenie, czy osoby 
odpowiedzialne za jego funkcjo-
nowanie i nadzór, czyli wojewoda 
łódzki i minister zdrowia tworząc 
plan, nie dopuścili się popełnienia 
przestępstwa narażenia na bezpo-
średnie niebezpieczeństwo utraty 
życia lub zdrowia mieszkańców 
powiatu łęczyckiego.

Na razie nie mamy co liczyć 
na dodatkowy zespół ratowni-
czy, chyba, że pozytywne skutki 
przyniesie podjęte przez senatora 
Błaszczyka działanie. 

(MR)

Skończył się 12-mie-
sięczny okres obowią-

zywania taryfy wodociągowej. 
Łęczycanie zapłacą niedługo o 
17 gr więcej za 1 m3 wody. Cena 
ścieków nie ulegnie zmianie. 

Jak już informowaliśmy, pod-
czas ostatniej sesji rady miasta 
radni głosowali nad podjęciem 
uchwały w sprawie regulaminu 
zatwierdzenia taryf na zbiorowe 
zaopatrzenie w wodę i zbioro-
we odprowadzanie ścieków, w 
którym to cena wody zimnej dla 
całego miasta miała zdrożeć o 
17 gr/m3. Choć uchwała ta nie 

została przyjęta, to ze względu 
na jej obligatoryjny charakter 
podwyżka była oczywista. Prezes 
PGKiM nową, wyższą cenę za 
1 m3 wody tłumaczy spadkiem 
zużycia wody w mieście, a więc 
mniejszymi wpływami do budże-
tu przedsiębiorstwa przy zacho-
waniu dotychczasowych kosztów 
ponoszonych przez PGKiM. Ta-
kie tłumaczenie nie przekonuje 
mieszkańców, którzy twierdzą, że 
jest wręcz absurdalne.

- Jest mniejsze zużycie wody, 
dlatego że ludzie starają się 
oszczędzać. Już coraz mniej osób 

pozwala sobie na bezmyślne 
marnowanie wody i zwiększanie 
wydatków. Niestety, żyjemy w 
takich czasach, że już na wszyst-
kim trzeba oszczędzać – słyszymy 
od pani Marii, mieszkanki bloku 
przy ul. Belwederskiej. - To jakieś 
abstrakcyjne myślenie. Co by było 
w sytuacji zwiększonego poboru 
wody w Łęczycy? Czy PGKiM 
obniżyłby wówczas cenę wody? 
Szczerze mówiąc, wątpię w to. 

Od nowego miesiąca łączna cena 
za 1 m3 wody i ścieków wyniesie 
równe 8 zł.

tekst i fot. (MR)

Drezyną i „kiwajką” 
ŁĘCZYCA

ŁĘCZYCA

W sobotę do miasta 
zawitali przedstawi-

ciele Stowarzyszenia Krośnie-
wickiej Kolejki Wąskotorowej. 
Chętnych na przejażdżkę dre-
zyną spalinową i ręczną (tzw. 
kiwajką) nie brakowało. W nie-
spełna dwie godziny „kiwajka” 
przewiozła ponad 50 osób. 

W te wakacje była to jedyna 
okazja, żeby w Łęczycy zobaczyć 
drezynę ręczną wąskotorówki. 
Między 13 a 18 stary dworzec 
PKP przy Kaliskiej znów stał się 
potrzebny. Oprócz drezyny ręcznej 
atrakcją była drezyna spalinowa.

- Zainteresowanie drezyną ręcz-
ną jest dzisiaj bardzo duże, prowa-
dzimy listę osób, które korzystają z 
naszej atrakcji. Przez całe wakacje, 
bo co tydzień jesteśmy w Ozor-
kowie, przewieźliśmy około 600 
osób – informuje Paweł Papierz, 
prezes SKKW.

- Chcielibyśmy stworzyć program 
atrakcji. Przejażdżka drezyną połączo-
na ze zwiedzaniem zamku w Łęczycy 
i pewnymi atrakcjami po drodze. Za-

interesowanie na pewno byłoby duże. 
Jeżeli władze miasta zechciałyby wejść 
z nami we współpracę, to na przyszłe 
wakacje można przygotować napraw-
dę ciekawą propozycję – słyszymy od 
prezesa. - Tory kolei wąskotorowej są 
już wpisane w historyczną tradycję 
Łęczycy, sporo osób nie wyobraża 
sobie bez nich miasta.

Chętni, którzy skorzystali z so-
botniej okazji i przejechali się dre-
zyną, nie kryli swojego zadowo-
lenia. Przejażdżka była bezpłatna, 
można było jednak wedle uznania 
wspomóc stowarzyszenie. 

tekst i fot. (MR) 

Ukraińcy w Łęczycy 
Czterech przedstawicieli ukra-
ińskiego miasta partnerskiego 
Kazimierz Wołyński dostało 
zaproszenie od władz miasta 
na XVI Międzynarodowy Turniej 
Rycerski (fotorelacja z turnieju 
na str. 9). 

Zaproszeni goście przyjechali 
tylko na weekend, ale czuli się w 
Łęczycy doskonale. Zadowoleni z 
pobytu i atrakcji zorganizowanych 
podczas turnieju, wrócili do Ukra-
iny chwaląc polską gościnę.

- W 2012 roku byłem po raz 
pierwszy w Łęczycy, też podczas 
turnieju rycerskiego. Atmosfera 
w tym mieście jest niesamowita, 
wspaniała. Poprzez współpracę 
między naszymi miastami mamy 
możliwość niezwykle interesującej 

wymiany kulturowej i równie cen-
nych doświadczeń – mówił Oleh 
Sviderskyy, delegat z Ukrainy. - W 
imieniu całej delegacji chciałem 
podziękować władzom miasta 
za zaproszenie oraz wszystkim 
łęczycanom za ich uśmiech i po-
godę ducha. Aż miło przyjechać 
do miasta, gdzie każda osoba 
spotkana na ulicy jest sympatyczna 
i uśmiechnięta. 

Czteroosobowa delegacja wzię-
ła udział w obchodach turnieju 
rycerskiego wraz z atrakcjami prze-
widzianymi w tym czasie. Goście 
zwiedzili też mury nieczynnego 
więzienia oraz bawili się na staro-
polskiej biesiadzie zorganizowanej 
w zamku.

tekst i fot. (MR)

Od 1 września zdrożeje woda

Na klatkach pojawiły się już informacje o podwyżce

KARETKA POJECHAŁA DO 
PROKURATURY

Póki co trzeciej karetki dla powiatu nie będzie
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Na zdjęciu Jan Chucki, prezes 
PGKiM
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Nowe wzory
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

.

ŁĘCZYCA

ŁĘCZYCA
Jutro w magistracie odbyć 
ma się spotkanie miesz-

kańców z burmistrzem ws. niereali-
zowania przez miasto niezbędnych 
inwestycji na osiedlu domków jed-
norodzinnych. Spotkanie zaplano-
wano na godz. 16. Kłopot w tym, że 
w tym czasie w urzędzie rozpoczyna 
się miejska sesja. Czy włodarz o tym 
zapomniał a może wcale nie chce 
się spotkać ze zdenerwowanymi 
mieszkańcami „Osiedla Królów 
Polskich”?.

Nasza Czytelniczka, która poinfor-
mowała nas o sprawie, była przeko-
nana, że mieszkańcy spotkają się we 
wtorek z burmistrzem.

- Pan Olszewski sam zaprosił nas 
na spotkanie tego dnia i o tej godzi-
nie. Nic z tego nie rozumiem. Później 

dowiedziałam się, że w tym czasie 
będzie sesja. Jeśli burmistrz o nas 
zapomniał, to chyba trzeba będzie iść 
na sesję – usłyszeliśmy w redakcyjnej 
słuchawce. 

Osiedle Królów Polskich w Łęczycy 
jest najmłodszym w mieście. Ładne i 
duże domy niestety kiepsko prezen-
tują się przy fatalnych drogach. Miesz-
kańcy od 2009 roku proszą władze 
miasta o chodniki, utwardzenie dróg 
i przede wszystkim oświetlenie. 

Jak długo można postulować do 
władz miasta o poprawę warunków? 
Drogi są dziurawe, po deszczach nie 
da się przejść, by nie ugrzęznąć w bło-
cie, a po zmroku trudno nawet trafić 
do własnej furtki. W okolicy nie ma 
też przyłącza kanalizacyjnego. Miesz-
kańcy osiedla mają żal do burmistrza 
za niespełnione obietnice. Czują się 
zlekceważeni i oszukani. Minęło już 
pięć lat odkąd zaczęli domagać się 
inwestycji w tej części miasta. Odpo-
wiedzi za każdym razem były takie 
same – nie ma pieniędzy w budżecie 
miasta na taką inwestycję. 

- Kiedy byłam w ciąży z moją córką 
osobiście odwiedziłam burmistrza w 
sprawie stanu dróg i oświetlenia na 
naszym osiedlu. Wraz z sąsiadami 
przedstawiliśmy burmistrzowi fakty, 
prosiliśmy. Pan Olszewski obiecał mi, 
że moja córka będzie uczyła się jeździć 
na rowerku po równej i bezpiecznej 
drodze. Martusia ma już 4 lata, a droga 
nie jest ani równa, ani bezpieczna – 
słyszymy od Elżbiety Cichowskiej. 
- Naprawdę dużym problemem jest 
też brak oświetlenia. Po zmroku nawet 

ja boję się tędy chodzić, a na osiedlu jest 
dużo dzieci i młodzieży. Wszyscy na-
rzekają. My przeprowadziliśmy się tu-
taj z mieszkania w bloku. Myśleliśmy, 

że będzie nam lepiej, ale tak naprawdę 
to osiedle ma dużo problemów. 

Podobne stanowisko przedstawia 
Marek Milczarek, który nie mieszka 
w tej okolicy, ale często odwiedza 
tutaj córkę i jej rodzinę. - Sytuacja 
najgorzej wygląda w głębi osiedla. 

Oprócz dużych nierówności, na 
drogach leżą spore kamienie, nie 
ma żadnego pobocza dla pieszych. 
Ludzie już nie oczekują położenia 
asfaltu. Chodzi przede wszystkim 
o utwardzenie tej drogi i zrobienie 
chodników – słyszymy. 

Na warunki na osiedlu narzeka też 
Patrycja Czekalska, która słyszała o 
planowanym wtorkowym spotkaniu 
w magistracie.

- Wiem, że sąsiadka chodziła po 
domach i informowała o spotkaniu 
z burmistrzem. Wybieramy się do 
urzędu.

- Trzeba będzie skutecznie walczyć o 
niezbędne inwestycje: poprawę stanu 
nawierzchni, oświetlenie, kanalizację 
– dodaje Arkadiusz Graczyk.

Takiego samego zdania jest też 
Grzegorz Szymczak.

Mieszkańcy osiedla mają nadzieję, 
że w końcu coś się zmieni i nie będą 
przez urzędników cały czas odsyłani 
od drzwi do drzwi. Czy sprawa zosta-
nie w końcu pozytywnie rozpatrzona 
i załatwiona przez łęczycki magistrat? 

tekst i fot. (MR)

Z „Osiedla Królów Polskich” na sesję? 

Elżbieta Cichowska pamięta obietnice burmistrza 

Na zdjęciu Patrycja Czekalska 

Na drodze leżą spore kamienie 

Wielu mieszkańców prze-
chodząc obok kamienicy, 

przy ul. 18 Stycznia, patrząc na 
elewację budynku z wymalowanym 
muralem, zastanawia się o co wła-
ściwie chodzi. 
- Nie mogę odnaleźć typowej łęczyckiej 
symboliki na tym malowidle – mówi 
Piotr Wiktorowski, którego spotka-
liśmy przed kamienicą. - Widzę, że na 
tablicy jest napis o Festiwalu Myślenia 
Projektowego. Może właśnie trzeba 
pomyśleć, co autor chciał wyrazić tym 
malunkiem. Przypomnijmy, że mural 
powstał w ramach Festiwalu Myślenia 
Projektowego, który odbył się podczas 
Mixera Regionalnego w Łęczycy.
Co wyraża? Janusz Jankowski, z łęczyc-
kiego starostwa, tłumaczy, że symbo-
lika muralu odnosi się do wczesnego 
średniowiecza. Malowidło przedstawia 
m.in. diabła Borutę pod postacią lwa, 
trzymającego w pysku herb miasta. Mu-
ral symbolizuję walkę między dobrym, 
a złym rycerzem.

(MR)

Mural daje do myślenia
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GM. GRABÓW

ŁĘCZYCA

ŁĘCZYCA

Redakcja poszukuje współpracowników 
i do przyuczenia 

w zawodzie dziennikarza
Jeśli:
• interesujesz się tym, co dzieje się dookoła, 
• sprawy Łęczycy i Ozorkowa nie są Ci obojętne, 
• pisanie nie sprawia Ci problemów, 
Dołącz do nas !
Oczekujemy: 
• wysokiej motywacji i umiejętności organizacji pracy własnej, 
• elastyczności w zakresie czasu realizowanych zadań, 
• inicjatywy w samodzielnym wyszukiwaniu atrakcyjnych 
tematów, 
• umiejętności robienia zdjęć,
W zamian oferujemy:
• możliwość rozwoju w poczytnym tygodniku
• wspierającą i twórczą atmosferę pracy, 
• stałą współpracę na podstawie umowy o pracę
• dodatkowe wynagrodzenie z honorarium autorskiego.

Oferty prosimy wysyłać na adres: 
naczelny@reporter-ntr.pl

Podczas niedzielne-
go odpustu w Starej 

Sobótce dwoje oszustów pobierało 
opłaty targowe. W ten sposób para 
wyłudziła pieniądze od kilkuna-
stu właścicieli stoisk. Liczba oszu-
kanych osób może być większa, 
bowiem na policję wciąż zgłaszają 
się poszkodowani. 

O sprawie poinformowała nas 
Czytelniczka, która na 
szczęście nie została 
oszukana, ale nie 
kryła dużego 
z de n e r wo -
wania. - Jak 
można tak 
naciągać 
biednych 
ludzi i to 
w  n i e -
d z i e l ę , 
w dzień 
boży przy 
kościele. 
Niektórzy 
n a p r a wd ę 
nie mają su-
mienia – usły-
szeliśmy.

Świadkowie słyszeli 
jak młodsza kobieta miała 
mówić do mężczyzny „tato”, a 
na przystawianych, fikcyjnych 
pieczątkach była nazwa zupełnie 
innej gminy. Sprawą zajmuje się 
łęczycka policja.

- Dwie osoby: mężczyzna w wieku 
ok. 50 lat i kobieta ok. 20 lat podając 
się za upoważnionych przez Zarząd 
Dróg w Łęczycy do pobierania opła-
ty targowej wyłudziły pieniądze 
od prowadzących działalność han-

d l o w ą 
w cza-
sie od-
pustu w 

S o b ó t c e 
Starej. Na 

t ę  c h w i l ę 
ustaliliśmy, że 

pokrzywdzonych 
w ten sposób zostało 

14 osób, od których oszuści 
pobrali prawie 500 zł (były to kwoty 
od 10 do 70 zł) – informuje podinsp. 
Dariusz Kupisz. 

Gdyby na miejscu nie zjawili się 
pracownicy rzeczywiście upraw-
nieni do pobierania opłaty, oszuści 
z pewnością zebraliby więcej pienię-
dzy. W tłumie udało im się zniknąć 
a ich tożsamość nie została jeszcze 
ustalona. 

(MR)

Zniszczona studzien-
ka kanalizacyjna na 

chodniku przy ulicy Belweder-
skiej, na wprost ulicy Wojska 
Polskiego, mocno dawała się 
we znaki kierowcom parkują-
cym w tymi miejscu auta. 
Przypomnijmy, cofający samo-
chód marki honda najechał ostat-
nio na zdewastowana studzienkę. 
Jej wieko uniosło się i uszkodziło 
pojazd. Na miejsce przyjechała 
policja, a właściciel samochodu 
złożył wniosek o odszkodowanie 
do ZDP, czyli zarządcy chodnika. 
Zarząd Dróg Powiatowych w 
Łęczycy oznaczył biało - czerwo-

nym słupkiem zniszczone wieko 
studzienki, a następnie wymienił 
je. Dobrze, że sprawa nie została 
zapomniana. Szkoda tylko, że 
musiało dojść do uszkodzenia 
prywatnego pojazdu, żeby zwró-
cono uwagę na niebezpieczne 
miejsce. 

(MR)

Dzieci uczestniczące w 
projekcie Domu Kultury 

o nazwie „Wakacje z zawodami 
świata”, łącznie przez pięć tygodni 
brały udział w zaproponowanych 
atrakcjach. Z końcem wakacji 
przyszedł czas na sprawdzenie 
zdobytej wiedzy i umiejętności. 

W piątek przy al. Jana Pawła II 
odbyło się podsumowanie waka-
cyjnych działań. Dzieci pracowały 
w grupach wykonując przydzielone 
im zadania, które oczywiście nawią-
zywały do wcześniejszych warszta-
tów i spotkań z przedstawicielami 
różnych zawodów. Najmłodsi po 
raz kolejny przypomnieli sobie jak 
wygląda np. praca kucharza, po-
licjanta, rzeźbiarza czy ratownika 
medycznego. Grupy zamieniały się 
stanowiskami, a wszystkie wykony-
wane zadania były oceniane. 

- W tym roku jesteśmy bardzo 
zadowoleni z przebiegu działań 
wakacyjnych. Brało w nich udział 
bardzo dużo dzieci, co oznacza, że 
na pewno im się podobało – mówi 
Olga Kurowska, dyrektor DK w 
Łęczycy. 

Wszystkie dzieci były zadowo-
lone z wakacyjnych warsztatów. 
Każdemu zapadło w pamięć coś 

innego. I każdy będzie opowiadał 
o nich inaczej.

- Najbardziej podobał mi się za-
wód bartnika. Pan, który prowadził 
warsztaty, przywiózł różne miody 
do spróbowania i nawet mogliśmy 
zobaczyć taki mały przeszklony ul 
– opowiada Mateusz. 

Amelce z kolei bardzo przypadła 
do gustu wycieczka do Stemplewa. 
- Chodziliśmy po lesie i nie można 
było włączyć żadnej lampki. Zor-
ganizowano nam też ognisko z 
kiełbaskami – mówi dziewczynka. 
- W wakacje nauczyłam się sporo 
ciekawych rzeczy. Za rok też będę 
przychodzić na warsztaty.

tekst i fot. (MR)

Rośnie góra śmieci 
przy przepełnionych 

kontenerach na ul. Żydowskiej. 
Lokatorzy pobliskiej kamienicy 
twierdzą, że nieczystości są pod-
rzucane przez sąsiadów z innych 
domów a także przechodniów.  
Śmieci zabierają w poniedziałki i 
piątki, mimo to kontenery są stale 
przepełnione. Pudła i worki leżą 
z każdej strony szpecąc ludziom 
podwórko i widok z okna. To 
bardzo ciekawe, że mieszkańcy 
zgromadzeni wokół jednej pose-
sji są w stanie zapełnić dwa duże 
kontenery w przeciągu czterech 
dni. - Te śmieci są naszą udręką. 
Wystarczy spojrzeć z ulicy, prze-
chodnie od razu pomyślą, że 
mieszkają tu niechluje, którzy nie 
szanują porządku we własnym 
miejscu zamieszkania. To prawda, 
że ludzie rzucają jak im wygodnie, 
ale lokatorzy pobliskich kamienic 
też przychodzą wyrzucać swoje 
śmieci do nas, mimo że mają 
własne kontenery – skarży się 
pani Elżbieta. - Nieraz widzę też 
jak przypadkowi ludzie wchodzą 
na teren naszego podwórka i 
zostawiają worki lub kartony przy 
budynku kotłowni. Najgorsze, że 
niewiele można zrobić. Mieliby-
śmy stać i pilnować, żeby obcy 
ludzie nie przynosili tu swoich 
śmieci lub zwracać uwagę każde-
mu, kto nie wrzuci worka wprost 
do kontenera? To niewykonalne.  
Problem śmieci w mieście jest co-
raz powszechniejszy. Mieszkańcy 
skarżą się na przepełnione kosze i 
brudne ulice. Nie taki powinie być 
wizerunek królewskiego miasta. 

tekst i fot. (MR)

Podsumowanie wakacji

Po naszym artykule

Naprawili felerną studzienkę

Zniszczona studzienka o której pisaliśmy w „Reporterze” 
została już naprawiona

Podrzucają 
nam śmieci!

Tuż przy kotłowni na ul. 
Żydowskiej rośnie góra śmieci

Na odpuście oszukali ludzi 

Czytelniczka, która na 
szczęście nie została 
Czytelniczka, która na 
szczęście nie została 
Czytelniczka, która na 

oszukana, ale nie 
kryła dużego 
z de n e r wo -
kryła dużego 
z de n e r wo -
kryła dużego 

wania. - Jak 
można tak 
naciągać 

kościele. 
Niektórzy 
n a p r a wd ę 
Niektórzy 
n a p r a wd ę 
Niektórzy 

nie mają su-
mienia – usły-
nie mają su-
mienia – usły-
nie mają su-

Świadkowie słyszeli 
jak młodsza kobieta miała 

Świadkowie słyszeli 
jak młodsza kobieta miała 

Świadkowie słyszeli 

d l o w ą 
w cza-
sie od-
pustu w 

S o b ó t c e 
Starej. Na 

t ę  c h w i l ę 
Starej. Na 

t ę  c h w i l ę 
Starej. Na 

ustaliliśmy, że 
pokrzywdzonych 

ustaliliśmy, że 
pokrzywdzonych 

ustaliliśmy, że 

w ten sposób zostało 
pokrzywdzonych 

w ten sposób zostało 
pokrzywdzonych 

14 osób, od których oszuści 
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Polski Związek Dział-
kowców prowadzi ogól-

nopolską akcję zbierania podpi-
sów pod projektem ustawy, która 
ochronić ma murowane altany na 
terenach ogródków. Problem po-
lega na tym, że w świetle wyroku 
Naczelnego Sądu Administracyj-
nego takie domki na działkach są 
nielegalne. Czy trzeba będzie je 
wyburzyć?

Wyrok sądu wywołał spore za-
mieszanie wśród właścicieli działek. 
Może się okazać, że prawie 900 
tysięcy altan w całej Polsce stanowi 
samowolę budowlaną. Konieczna jest 
jak najszybsza nowelizacja ustawy, by 
właściciele prawie miliona domków 
nie usłyszeli decyzji: do rozbiórki.

Łęczyckie ogrody działkowe „Irys” 
liczą 397 działek. Zdecydowana 
większość z nich ma na swoim tere-

Brak alternatyw, duże 
niezadowolenie i na ko-

niec spore zdziwienie. Tego do-
świadczyli radni podczas omawia-
nia propozycji zmiany okręgów 
wyborczych w powiecie łęczyckim. 
Przyjęcie zmian było konieczne, a 
termin mijał właśnie w dniu zwo-
łania rady powiatu. 

Okręgiem wyborczym jest gmina, 
chyba że kryterium ludnościowe 
stanowi inaczej. W gminie Łęczyca 
wzrosła liczba mieszkańców, co 
powoduje, że staje się ona samo-
dzielnym okręgiem wyborczym, od 
którego odłączono gminę Daszyna. 
Radni mieli zadecydować, do którego 
z pozostałych okręgów ją dołączyć.

- Należy podzielić powiat na nowe 
okręgi wyborcze, tak by gmina Da-
szyna została w najkorzystniejszy 
sposób dołączona. Proponujemy 
utworzenie okręgu gm. Świnice 
Warckie z gm. Grabów i gm. Daszy-
na. Podczas ostatniej sesji rady powia-
tu propozycja ta nie została przyjęta. 
Zaznaczyć należy, że pozostawienie 
dotychczasowego podziału nie jest 
możliwe – informował Wojciech 
Zdziarski, starosta łęczycki. 

Ponowne głosowanie nad taką 
samą, odrzuconą w dniu 26 czerwca 
propozycją wywołało ożywioną dys-
kusję radnych. Zdziwienie było tym 
większe, że zarząd nie przedstawił 
żadnej innej propozycji zmian, którą 
radni mogliby przeanalizować.

- Ostatnia rada zadecydowała, 
że taki podział nie wchodzi w grę. 
Należało zatem przygotować  dwie 
alternatywne propozycje projektu. 
Jeżeli dziś nie zagłosujemy za wpro-
wadzeniem proponowanego przez 
zarząd projektu, to decyzję podejmie 

komisarz wyborczy. Pozostawimy 
więc  ostateczny podział powiatu na 
okręgi wyborcze w dyspozycji urzęd-
nika – wyjaśniał radny Krzysztof 
Hopaluk. 

Radna z gm. Piątek, Renata Lepal-
czyk, przekonywała, że gm. Daszyna 
powinna zostać dołączona do okręgu 
wyborczego gmin: Piątek, Góra Św. 
Małgorzaty i Witonia. 

- Przymierzmy się do jeszcze jedne-
go projektu. Dołączmy gm. Daszyna 
do gm. Piątek. Mając tak dużą liczbę 
mieszkańców nie możemy sobie 
pozwolić na stratę mandatu – po-
stulowała. 

Propozycja ta nie mogła jednak zo-
stać uwzględniona, bo choć propono-
wane przez starostę rozwiązanie nie 
podobało się radnym, to nikt od czasu 
poprzedniej sesji nie złożył w formie 
wniosku żadnego innego projektu. 

- Mnie dziwi, dlaczego starosta 
zwlekał z podjęciem tej uchwały 
do ostatniego dnia, gdy już musi-
my zadecydować, bo mija termin? 

Od ostatniej sesji rady powiatu 
minęły dwa miesiące. Można było 
w tym czasie przygotować się do 
przedstawienia radzie innej wersji 
projektu – komentował radny Mi-
chał Czekalski. 

Po zakończeniu dyskusji, rad-
ni oddali swoje głosy. Propozycja 
uchwały o przyłączeniu gminy 
Daszyna do okręgu wyborczego 
gm. Świnice Warckie i gm. Grabów 
weszła w życie. Wynik głosowania 
był zaskakujący przede wszystkim 
dla samych radnych. Dziewięcioro z 
nich głosowało za podjęciem uchwa-
ły, siedmioro przeciw, jedna osoba 
wstrzymała się od głosu. 

Po czwartkowej sesji rady powiatu 
znamy jest już podział mandatów. 
Gm. Łęczyca – 3 mandaty
Miasto Łęczyca – 5 mandatów
Gm. Świnice Warckie, gm. Grabów, 
gm. Daszyna – 5 mandatów
Gm. Piątek, gm. Witonia, gm. Góra 
Św. Małgorzaty – 4 mandaty

(MR)

Zbiórka nie wzbudziła 
dużego zainteresowania

ŁĘCZYCA

ŁĘCZYCA

ŁĘCZYCA

W środę na ulicy 
Belwederskiej miała 

miejsce zbiórka pieniędzy na 
rehabilitację dla chorego Igora. 
Częstochowskie stowarzyszenie 
„Dobro Powraca” w ramach 
ogólnopolskiej akcji prosiło o 
pomoc także łęczycan. Odpo-
wiedź była słaba.
Wolontariuszka brak zaintere-
sowania tłumaczyła małą liczbą 
mieszkańców w danej godzinie 
oraz ogólną niechęcią do tego 
rodzaju zbiórek pieniędzy.
- Na razie ludzie przechodzą obok, 
jak zaczynam mówić skąd jestem 
i dlaczego się tu znajduję, na-
wet się nie zatrzymują. Widzę, że 
mało osób wychodzi z pobliskie-
go sklepu, może jest jeszcze za 
wcześnie. Są oczywiście wyjątki 

jeżeli chodzi o zainteresowanie. 
Niektórzy podchodzą pytając na 
co zbieram pieniądze. Informuję 
wówczas, że stowarzyszenie zbiera 
pieniądze potrzebne na rehabili-
tację dla chorego na wodogłowie, 
porażenie mózgowe, zanik nerwów 
wzrokowych oraz padaczkę Igor-
ka. Przedstawiam także wszelkie 
dokumenty poświadczające naszą 
wiarygodność oraz mój identyfi-
kator – słyszymy od Małgorzaty 
Wójcik, wolontariuszki stowarzy-
szenia „Dobro Powraca”.  - Jeździmy 
po wielu miastach, Łęczyca nie jest 
wyjątkiem, ludzie boją się oszustów. 
Nic dziwnego, że jesteśmy ostroż-
ni. Nie mając pewności kim jest 
osoba prosząca nas o datek, woli-
my pieniądze zachować dla siebie.

tekst i fot. (MR)

Spory niesmak po sesji w starostwie

Stop rozbiórkom altan!
nie altanę, drewnianą lub murowaną. 
Jeżeli przepisy nie zostaną zmienione, 
działkowcy stracą swój azyl. Nic 
dziwnego, że starają się nawet nie 
dopuszczać takich myśli. Jedno jest 
pewne – działkowcy wykorzystają 
każdą możliwość, aby uchronić altany 
przed rozbiórką. 

O co całe zamieszanie? Przede 
wszystkim o słownikową definicję 
pojęcia „altana”. Z ustawy Prawo 
Budowlane wynika, że bez decyzji o 
pozwoleniu na budowę w ogrodzie 
działkowym można postawić jedynie 
altanę pozbawioną litych ścian. „Al-
tana” ma oznaczać zatem budowlę o 
lekkiej konstrukcji, często ażurowej, 
stawianą w ogrodzie, przeznaczoną 
do ochrony przed słońcem i deszczem. 
Wszystkie obiekty nie spełniające tych 
warunków, a wzniesione bez po-
zwolenia na budowę, są wg nadzoru 
budowlanego samowolą budowlaną.

- Prawie wszystkie altany na dział-
kach są zabudowane i spełniają normy 
określone w Prawie Budowlanym. 
Ich powierzchnia nie przekracza 35 
mkw., a wysokość 4 lub 5 metrów, 
w zależności od tego, czy dach jest 
płaski, czy stromy. Nasi działkowcy 
bardzo tego przestrzegają – wyjaśnia 
Stanisław Stoliński, wiceprezes ogro-

dów działkowych „Irys” w Łęczycy. 
- Jako członkowie Polskiego Związku 
Działkowców przyłączamy się do akcji 
zbierania podpisów pod obywatel-
skim projektem nowelizacji ustawy. 
Projekt ten zakłada, że obiekty wzno-
szone przez działkowców będą okre-
ślane mianem „altany działkowej”. 
Co najważniejsze, ustawa objęłaby 
ochroną także obiekty zbudowane 
dotychczas. Warunkiem jest, aby ich 
wymiary mieściły się w obowiązują-
cych dotychczas normach. Zbieranie 
podpisów już się rozpoczęło, a nasi 
działkowcy odbierają inicjatywę 
bardzo pozytywnie. Dla większości 
z nich działka stanowi to, co mają 
najcenniejsze. Dbają o swoje altanki, 
rośliny i wyposażenie. W okresie 
letnim działka stanowi często jedyną 
alternatywę dla wypoczynku poza 
domem. Jak można kogokolwiek 
tego pozbawiać? Nikt nie zniszczy 
własnego majątku.

Rozpatrywanie projektu ustawy 
w sejmie, zaproponowanego przez 
Polski Związek Działkowców, będzie 
możliwe, jeżeli podpisze się pod nim 
minimum 100 tys. obywateli. Nie po-
winno być z tym problemów, jednak 
im więcej podpisów, tym posłowie 
poważniej podejdą do problemu. 

Łęczyccy działkowcy są pozytywnie 
nastawieni do inicjatywy. 

- Poprzez złożenie podpisu wyrazi-
liśmy już swoje poparcie dla projektu 
nowelizacji ustawy. Wierzymy, że nie 
dojdzie do żadnych niekorzystnych 
zmian dla działkowców, ale ustawę 
trzeba zmienić. Regulacja przepisów 
jest bardzo ważna. Jesteśmy działkow-
cami już od ponad 30 lat, od samego 

początku powstania ogrodów „Irys”. 
Nasza działka to nie tylko włożone 
w nią pieniądze, ale też dużo pracy 
i spore przywiązanie – słyszymy od 
Zofii i Jana Kucharczyków. - Zbu-
rzenie naszego domku byłoby w 
tym momencie równoznaczne ze 
zniszczeniem działki. Na to nigdy się 
nie zgodzimy. 

(MR)

Nie damy wyburzyć naszej murowanej altany – mówią państwo 
Kucharczykowie 

Na zdjęciu Stanisław Stoliński, 
wiceprezes ogródków „Irys”

Małgorzata Wójcik od lat jest wolontariuszką
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Ogólnopolska Karta Du-
żej Rodziny to system 

zniżkowy adresowany do rodzin 
wielodzietnych. Jak się okazuje 
jest on bardzo ograniczony co do 
miejsc obowiązywania i w obec-
nym momencie mało przydatny, 
chyba że w stolicy. 

Większość z partnerów progra-
mu to warszawskie i krakowskie 
muzea lub niektóre wakacyjne 
kurorty. Zniżki jakie może uzyskać 
rodzina mająca troje lub więcej 
dzieci wynoszą między 5 a 20 
%. Najczęściej jednak jest to 10%. 
Niewiele, tym bardziej, że nawet 
korzystając ze zniżek rodziny wie-
lodzietne nie robią zakupów ani w 
jednej z droższych sieci delikatesów 
w Polsce, ani w ekskluzywnych sa-
lonach jubilerskich, a właśnie takie 
firmy biorą udział w programie. 

- Wystąpiłam z wnioskiem o 
przyznanie Ogólnopolskiej Karty 
Dużej Rodziny z myślą o waka-
cjach. Miałam nadzieję, że dzięki 
niej będziemy mogli pozwolić 
sobie na więcej atrakcji dla dzieci. 
Niestety, nawet łódzkie ZOO nie 
honoruje tej karty, nie wspomi-
nając już o basenach czy kinach. 
W Łęczycy i pobliskich miastach, 
czyli w Ozorkowie, Kutnie lub 
Zgierzu też nie ma partnerów 
programu. Nawet w Toruniu nie 
mogliśmy skorzystać ze zniżek dla 
rodziny, bo jak się okazało, miasto 
ma własne karty rabatowe – ko-
mentuje pani Agnieszka, mama 
trojga dzieci.

Zniżki z tytułu posiadania Ogól-
nopolskiej Karty Dużej Rodziny nie 
są na razie imponujące, ale projekt 
cały czas jest poszerzany o nowych 
partnerów. Nie muszą być nimi 
tylko instytucje państwowe, firmy 
prywatne też są mile widziane. W 

końcu wielodzietne rodziny do 
dobrzy klienci, którzy kupują i ko-
rzystają z usług niemalże hurtowo.

- W chwili obecnej, ta karta jest 
dla nas bezużyteczna. Do Warsza-
wy na razie się nie wybieramy, a to, 

co jest najbardziej potrzebne wie-
lodzietnej rodzinie, czyli zniżki na 
leki, artykuły szkolne czy ubrania 
dla dzieci nie zostało uwzględnione 
w programie. 

tekst i fot. (MR)

Smaczne i zdrowe owoce 
czy warzywa to te, któ-

rych nie opryskuje się żadnymi 
substancjami chemicznymi. W 
przypadku dużych sadów czy 
plantacji konieczne jest stosowanie 
preparatów ochronnych. Zazwy-
czaj nie praktykuje się tego mając 
na własnej działce kilka drzew 
owocowych.

Przy ulicy Belwederskiej spotkali-
śmy pana Karola, który sprzedawał 
nadmiar owoców ze swojej działki 
w ogrodzie „Irys”.

- Dzisiaj przyniosłem dwie cuki-
nie i około 10 kg dopiero zerwanych 
śliwek. Nie chciałbym, żeby owoce 
się zmarnowały dlatego tutaj jestem. 
Za dwa tygodnie dojrzeją papierów-
ki. Klienci już o nie pytają, pamię-
tając, że rok temu były wyjątkowo 
dobre. W tym roku też będą dobre, 
ponieważ niczym ich nie pryskam. 
Takie owoce są najlepsze. 

Pan Karol po godzinie sprzedał 
około 2 kg śliwek, to niewiele, tym 
bardziej, że cena wynosiła 2 zł za kilo-
gram. Może łęczycanie przyzwyczaili 
się już do kupowania na targu lub w 
dużych sklepach i niechętnie pod-
chodzą to prywatnych sprzedawców. 

(MR)

Z działki prosto dla klienta
ŁĘCZYCA

ŁĘCZYCA

Zapełniamy domowe spiżarnie

Wekowanie to jeden z najbardziej 
znanych sposobów pozwalających 
przedłużyć smak sezonowych 
warzyw i owoców. Konfitury czy 
soki a także marynaty i kiszonki 
to przetwory, których nie powinno 
zabraknąć w żadnym domu. Mimo 
że na półkach sklepowych można 
już kupić wszystko, czego tylko się 
zapragnie, sporo osób woli same-
mu zaopatrzyć szafki przed zimą. 
Przetwory własnej roboty to cała 
kwintesencja naturalnego smaku 
i aromatu. Brak konserwantów i 
ulepszaczy sprawia, że z przyjem-
nością sięga się po nie w chłodne, 
zimowe dni.
Za przygotowanie przetworów naj-
lepiej wziąć się wtedy, gdy sezon na 
określone warzywa i owoce jest w 
pełni. Kupujemy wówczas najlepsze 
produkty w najkorzystniejszych 
cenach. 
Przepisów na przetwory jest wiele. 
Niektórzy z pokolenia na pokolenie 
przekazują sobie sprawdzone re-
ceptury. Półki domowych spiżarni 
zapełniają tradycyjne konfitury i 
dżemy, najczęściej z truskawek, śli-
wek czy wiśni. Często robimy też 
soki z malin oraz wszelkie owocowe 
nalewki. Wśród wekowanych warzyw 
na pierwszym miejscu znajdują się 
kiszone i konserwowe ogórki.
- Każdego roku wkładam do słoików 
ogórki. Rodzina lubi zarówno konser-
wowe, jak i kiszone. Połowa sierpnia to 
najlepszy okres na wekowanie, ponie-
waż ogórki mają teraz najlepszą cenę. 
Niestety nie mam aż tyle czasu, żeby 

od razu zapełnić wszystkie regały w 
piwnicy, robię więc to systematycznie 
po kilka, kilkanaście słoików. Recep-
tury mam od swojej babci. Najpierw 
moja mama a teraz ja korzystam ze 
starych sprawdzonych przepisów. 
Dzięki temu mam pewność, że smak 
zawsze będzie ten sam, choć oczywi-
ście wiele zależy od jakości warzyw – 
słyszymy od pani Anny. - Jeżeli chodzi 
o owoce, to zazwyczaj wekowałam 
brzoskwinie, był to pyszny dodatek 
do obiadu, który wszyscy uwielbiali. 
Miałam jednak owoce z własnego 
drzewa, które niestety 3 lata temu 
zmarzło i musiało zostać wycięte. 
Najbardziej czekam jednak na jesień, 
kiedy w lasach pojawią się grzyby. 
Marynowane prawdziwki to moja 
ulubiona przekąska.
To fakt, na wysyp grzybów musimy 
jeszcze poczekać. O owocach i wa-
rzywach trzeba natomiast myśleć 
już teraz, bo na niektóre z nich sezon 
dobiega końca.

tekst i fot. (MR)

Pani Anna jest zadowolona z zapasów na zimę 

Na zdjęciu rodzina, która o problemie z kartą opowiedziała 
redakcji 

I po co nam taka karta? 
– pytają wielodzietne rodziny
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Pomimo, że na świat 
przychodzi coraz więcej 

bliźniąt, to wciąż ich widok spotyka 
się ze sporym zainteresowaniem. 

- Bardzo często, podczas spaceru 
z moimi bliźniakami, podchodzą do 
mnie inne mamy i rozmawiamy o 
maluchach – mówi Wioletta Chmal. 
- Przyznaję, że urodzenie Bruna i 
Tymka było dużym zaskoczeniem. 

Nie jestem młodą mamą, ale za to 
bardzo szczęśliwą.

Pani Wioletta wspomina nieco-
dzienny poród.

- Trafiłam do szpitala z dwiema 
innymi ciężarnymi, w tym jedną 
ozorkowianką. Wszystkie uro-
dziłyśmy bliźniaki. Czy to nie jest 
ciekawe? 

(stop)

Marian Miksa w ubie-
głym tygodniu po raz 

kolejny przyjechał do urzędu 
miasta, aby odebrać niezbędne 
dokumenty do rejestracji komitetu 
wyborczego jednego z kandyda-
tów na stanowisko burmistrza. 
Został odesłany z kwitkiem. 

- Usłyszałem, że najpierw musi 
zostać podpisane rozporządzenie 
dotyczące wyborów – mówi pan 
Marian. - Być może tak, chociaż nie 
ukrywam, że z początku miałem 
podejrzenia co do celowości działań 
magistratu polegających na nie-
wydawaniu dokumentów w celu 
rejestracji komitetu wyborczego. 

W czwartek premier Donald Tusk 
podpisał rozporządzenie ws. wybo-
rów samorządowych. Tym samym 
w tym tygodniu dokumenty do 
rejestracji komitetów wyborczych 
będą już do pobrania w urzędzie 
miasta. 

Wybory odbędą się 16 listopada, 
a ich druga – tam, gdzie będzie to 
konieczne w przypadku wyborów 
prezydentów miast, burmistrzów 
i wójtów – 30 listopada. Decyzja 

dot. wyborów samorządowych 
ukazać ma się w Dzienniku Ustaw 
27 sierpnia. Z tym dniem for-
malnie rozpocznie się kampania 
wyborcza. 

Natomiast 8 września mija ter-
min, do kiedy można składać zawia-
domienia o utworzeniu komitetu 
wyborczego.

tekst i fot. (stop)

Ksiądz Jacek Stasiak, 
prezes Fundacji Eku-

meniczne Centrum Dialogu 
Religii i Kultur, prowadzący 
Dom Pomocy Społecznej, ma 
zwrócić starostwu powiatowe-
mu w Zgierzu 700 tys. złotych. 
Zdaniem urzędników w finan-
sach ozorkowskiego DPS były 
nieprawidłowości. 

O księdzu z Aleksandrowa Łódz-
kiego pisaliśmy już nie raz. Ostatni 
nasz artykuł opisywał rozżalenie 
pracowników oczekujących na 
wypłatę pensji. Nie były to jedyne 
zarzuty. Po fali krytyki starostwo 
odebrało prowadzenie fundacji 
księdza Stasiaka DPS-u. Przepro-
wadzona kontrola wydatkowania 
pieniędzy jest porażająca. Wy-
datki nie były udokumentowane 
fakturami, pieniądze wydawano 
niezgodnie z przeznaczeniem. 
Zastrzeżenia dotyczą niewypła-

Jak się dowiedzieliśmy 
21-letnia Patrycja Pie-

truszewska, dla której przyjaciele 
i mieszkańcy oddawali kilka dni 
temu krew, powoli dochodzi do 
zdrowia w jednym z łódzkich szpi-
tali. Młoda ozorkowianka została 
wybudzona ze śpiączki farmako-
logicznej. Przypomnijmy, że do 
dramatu doszło tuż po powrocie 
z wakacji nad naszym morzem. 
21-latka zachorowała na sepsę. 
Lekarze nie potrafią wytłumaczyć 

przyczyny zatrucia organizmu, na 
szczęście dziewczyna czuje się 
coraz lepiej. 

(stop)

reklama

Patrycja dochodzi do zdrowia
OZORKÓW

OZORKÓW

OZORKÓW

OZORKÓW

Bliźniaki pani Wioletty 

Rejestracja komitetów wyborczych

Czy urząd robił to celowo?

Marian Miksa przed urzędem miasta w Ozorkowie 

Ksiądz musi oddać 700 tysięcy zł.

DPS prowadzony był przez fundację księdza Stasiaka 

conych wynagrodzeń, pieniądze 
nie były również odprowadzane 
na zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych. Ksiądz, bez zgody staro-
stwa, zwolnił z obowiązków świad-
czenia pracy księgową. Jednak 
pensja w wysokości ponad 3,5 tys. 
zł była księgowej nadal wypłacana. 
DPS w nocy, zamiast ochroniarza, 
strzeżony był przez pracowników 
medycznych. 

Fundacja ks. Stasiaka prowa-
dziła DPS w Ozorkowie od 2013 r. 
Z końcem lutego tego roku staro-
stwo rozpoczęło kontrolę w DPS
-ie, po której rozwiązało umowę 
z fundacją. Starostwo powiatowe 
zażądało w lipcu wcześniej wy-
płaconych pieniędzy, ale ksiądz 
odwołał się do SKO.

(stop)
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Oryginalne potrawy 
i porady kulinarne

Rozwiązanie krzyżówki z numeru 100: Lepsze łatane niż pożyczane.
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Nauczyciel na lekcji polskiego pyta się 
Jasia:
- Jaki to czas? Ja się kąpię, ty się 
kąpiesz, on się kąpie...
- Sobota wieczór, panie profesorze. 

* * *
- Proszę pani, tu się nie wolno kąpać! - 
mówi policjant wychodząc zza krzaków do 
stojącej nad brzegiem nagiej dziewczyny.
- To nie mógł pan tego powiedzieć, gdy się rozbierałam?
- Rozbierać się wolno... 

* * * 
Dwaj złodzieje po włamaniu do dużego sklepu odzie-
żowego sortują garderobę, odkładając do dużych toreb 
wszystko co, stanowi większą wartość. Nagle jeden ze 
złodziei pokazuje drugiemu kolorowy sweter.
- Spójrz! Kosztuje 590zł! Przecież to rozbój w biały dzień!
- Racja, to zwykłe złodziejstwo. 

* * * 
Przychodzi Szkot do sklepu, długo się zastanawia, przeli-
cza drobne, wreszcie, ciężko wzdychając, decyduje się i 
kupuje czerwone wino. Chowa je za pazuchę i wychodzi. 
Potyka się i upada, uderzając się prosto w klatkę pier-
siową. Kiedy wkłada rękę za pazuchę, czuje wilgoć. W 
myślach:
- O Boże, spraw, żeby to była krew... 

* * *
W piaskownicy:
- Czy może pani powiedzieć synowi, żeby mnie nie 
udawał?
- Jasiu, przestań robić z siebie idiotę. 

* * *
- Jasiu, kogo częściej słuchasz, mamy czy taty? - pyta 
nauczycielka w szkole. 
- Mamy.
- A dlaczego? 
- Bo mama więcej mówi! 

* * *
Idzie facet przez wieś i uśmiecha się od ucha do ucha.
- Janek z czego się tak cieszysz?
- Właśnie zostałem ojcem, mam syna.
- To gratulacje! Jak się czuje żona?
- Nie wiem. Jeszcze jej o tym nie powiedziałem. 

Zupa grzybowa 
z kurek i podgrzybków 
z makaronem
Składniki:
•  makaron, np. Między-

brodzki krajanka – 250g 
•  wywar kostno– jarzyno-

wy – 2 l
• grzyby suszone – 50 g
• podgrzybek - 350 g
• kurka – 200 g
• cebula - 2 szt.
• olej - 3 łyżki
• sól, pieprz do smaku
• natka pietruszki
Etapy przygotowania: Makaron należy ugotować w osolonej 
wodzie, następnie zahartować i odcedzić. W tym samym czasie 
gotujemy wywar kostno-jarzynowy z warzywami pokrojonymi 
w cząsteczki oraz suszonymi grzybami. Osobno obgotowu-
jemy grzyby świeże, odcedzamy i kroimy. Posiekaną cebulkę 
podsmażamy na złoty kolor, a następnie razem z grzybami 
dodajemy do naszego wywaru i doprawiamy solą i pieprzem 
dla smaku. Całość podajemy z Międzybrod  zkim Makaronem 
Krajanką oraz natką pietruszki.

Roladki z piersi indyka z boczkiem i suszonymi morelami
Składniki:
•  400 g piersi indyka produkowanej w systemie QAFP pokrojo-

nej w plastry
• 150 g boczku wędzonego pokrojonego w plastry
• 200 g suszonych moreli 
• 100 ml oliwy 
• 1 łyżka masła 
• 400 g ugotowanej kaszy gryczanej
• 50 g musztardy
• 100 ml białego wina
• 150 ml bulionu drobiowego 
• 100 ml śmietany 36% 

Etapy przygotowania: Plastry indyka rozbij, dopraw solą, pie-
przem i lekko posmaruj musztardą. Rozłóż plastry boczku na mię-
sie, na nich ułóż morele. Złóż boki do środka i zwiń w roladki.  Tak 
przygotowane mięso panieruj w mące i obsmaż z każdej strony 
na oliwie i maśle. Podlej indyka winem, zredukuj sos, a następnie 
dodaj bulion. Całość duś ok. 12 min. Na końcu dodaj roztrzepaną 
śmietanę i dopraw do smaku solą i pieprzem. Indyka wyłóż na 
talerz, polej sosem, podawaj z kaszą gryczaną. 

Ciasto z buraków 
z jabłkami i borówkami
Składniki:
• 625 ml mąki tortowej
• 10 ml proszku do pie-
czenia
• 7,5 ml sody oczyszczonej
• 15 ml mieszanki przy-

praw
• 5 ml soli
•  375 ml jasnego brązo-

wego cukru
• 300 ml oliwy
• 4 jajka
•  skórka otarta z 1 poma-

rańczy
• 5 ml esencji waniliowej
• 25 startych jabłek
• 500 ml startych, surowych buraków
• 100 g posiekanych orzechów włoskich lub orzechów pekan
• 60 ml borówek

Etapy przygotowania: Natłuść tortownicę o średnicy 23 cm i wy-
łóż jej dno papierem do pieczenia. Rozgrzej piekarnik do 180°C. 
Przesiej razem mąkę, proszek do pieczenia, sodę oczyszczoną i 
sól. Ukręć cukier oliwą, jajkami, skórką   z pomarańczy i esencją wa-
niliową tak, aby wszystkie składniki dokładnie się połączyły. Dodaj 
pozostałe składniki i wszystko razem nałóż do suchych składni-
ków za pomocą dużej, metalowej łyżki. Nałóż, tak przygotowane 
ciasto do tortownicy i piecz około 45 minut, aż wbita w ciasto 
wykałaczka będzie po wyjęciu sucha i czysta. Poczekaj, aż ciasto 
wystygnie i wyjmij je z tortownicy. Udekoruj lukrem albo posyp 
cukrem pudrem. 
Rada: Przygotuj lukier z twarożku: zacznij od zwykłego lukru na 
maśle, a potem dodaj 250 g kremowego twarożku i ukręć na 
gładko.



925 SIERPNIA 2014
Nowy
Tygodnik
Regionalnyfotoreportaż

Przez cały weekend trwały zabawy i konkursy związane z XVI Międzynarodo-
wym Turniejem Rycerskim. Po ofi cjalnym rozpoczęciu i powitaniu gości na pl. 
Tadeusza Kościuszki, uroczysty orszak turniejowy przemaszerował do zamku. 
Na jego dziedzińcu najznakomitsi polscy rycerze średniowieczni pod wodzą 
Zawiszy Czarnego rywalizowali ze sobą w konkurencjach zręcznościowych. 
Rycerze oraz ich konie wzbudzili niemałą sensację wśród zebranych. Równie 
wspaniałych wrażeń dostarczył pokaz jazdy konnej w stroju średniowiecznym 
zaprezentowany przez Karolinę Wajdę. Organizatorzy zaplanowali też rywalizację 
łuczniczą o Srebrną Brzechwę, pokaz pracy z drapieżnymi ptakami z udziałem 
publiczności oraz szereg konkursów i zabaw dla tłumnie zebranych gości. 

tekst i fot. Małgorzata Robaszkiewicz 

Na zamek w Łęczycy 
zjechali rycerze 

Bębniarze Certyfi kat 
uczestnictwa 
w turnieju

Przygotowania do armatniego wystrzału

Elita rycerstwa 
średniowiecznego

Pokaz 
naciągania 
łuku

Ofi cjalne 
rozpoczęcie 
turnieju

Karolina Wajda 
na pięknym 
koniu

Zawisza Czarny

Elita rycerstwa 
średniowiecznego

rozpoczęcie 
turnieju

Zawisza Czarny
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OZORKÓW

OZORKÓW

OZORKÓW

ogłoszenie

Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia “Zrównoważony Rozwój - Geotermia 
w Polsce” im. Św. Królowej Jadwigi z dnia 8 sierpnia 2014 r. w Ozorko-
wie przy ul. Starzyńskiego 36 powołano koło stowarzyszenia, którego 
przewodniczącym został Pan Andrzej Sokołowski.
W związku z powyższym dnia 28.08.2014 (czwartek) o godzinie 18.30 
w kościele pw. Serca Jezusa Konającego na Bugaju odbędzie się wykład 
na temat: “Możliwość szybkiej odbudowy Polski - Geotermia”, który 
poprowadzi dr inż. Marek Kaźmierczak z Politechniki Łódzkiej.
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Wójt Ryszard Nowa-
kowski dotrzymał sło-

wa po sygnałach od mieszkańców 
dot. dziurawej gruntówki. Niedaw-
no ulica Lipowa została wyrównana, 
choć jak podkreśla wójt, jej stan 
przed modernizacją wcale nie był aż 

tak zły. - Jeśli tylko mieszkańcy uwa-
żają, że potrzeba jest takich prac, 
to mogą zgłaszać to w urzędzie. 
W miarę naszych możliwości drogi 
gruntowe są zawsze modernizowa-
ne – zapewnia wójt Nowakowski. 

(stop)
Chyba nikt już nie 
ma wątpliwości, że 

kampania wyborcza ruszyła 
pełną parą. W mieście od kilku 
dni rozwieszany jest tzw. list 
otwarty w którym opozycja 
wytyka błędy obecnej władzy. 
Dostaje się nie tylko burmi-
strzowi, ale również jego do-
radcom i przewodniczącemu 
rady miasta.

Wprawdzie list nie jest pod-
pisany, ale z lektury można się 
domyślić, że tak ostra krytyka 
w przedwyborczym okresie jest 
autorstwa opozycji. List został 
rozwieszony w wielu miejscach 
w mieście, m.in. na tablicach i 
słupach ogłoszeniowych, latar-
niach przy głównych ulicach, 
na osiedlach, w pobliżu miej-
skiego targowiska. 

Burmistrz Jacek Socha jest 
opisany w liście jako osoba 
nie związana z Ozorkowem, 
za łat wiająca pa r t ykula r ne 
interesy. 

„Stanowiska w urzędzie mia-
sta obsadza pan kolesiami! Pan 
nie jest rodowitym mieszkań-

Do końca tego tygo-
dnia potrwają prace 

przy kładzeniu światłowodu. 
Czy w związku z tym kierowcy 
mogą spodziewać się utrudnień? 
- Najprawdopodobniej będziemy 
musieli przekopać krótki odcinek 
ul. Ogrodowej – mówi Jarosław 

Dojlidko, kierownik ekipy. - Ulica 
będzie jednak przejezdna. Świa-
tłowód kładziony jest od Dalikowa 
do ul. Południowej w Parzęczewie. 
Inwestycja poprawić ma jakość 
internetowych i telefonicznych 
połączeń. 

(stop)

Lifting Lipowej

Telekomunikacyjne roboty

„Niech pan dalej wędruje” – 
pisze opozycja do burmistrza 

List otwarty rozwieszony 
został w wielu miejscach w 
Ozorkowie 

cem Ozorkowa, tylko wędrow-
niczkiem w poszukiwaniu cie-
płych stołków. To niech pan dalej 
wędruje a Ozorkowem niech 
rządzi rodowity mieszkaniec 
Ozorkowa” - czytamy w liście 
otwartym.

Skrytykowany też został Ro-
man Kłopocki, przewodniczący 
rady miasta.

„Interesuje się pensją i dobrym 
wyglądem przed kamerą” - moż-
na przeczytać w liście.

Negowany jest styl rządzenia 
obecnej władzy, kumoterstwo i 
nepotyzm, a także to, że Ozor-
ków jest zaniedbany, biedny, 
bez perspektyw. Co na to miesz-
kańcy?

- Zgadzam się ze wszystkim, 
co jest w tym l iście – mówi 
Małgorzata Jóźwiak, z którą 
rozmawialiśmy przy ul. Wy-
szyńskiego. - Uważam, że bur-

Małgorzata Jóźwiak 
zgadza się z argumentami 
opozycji 

mistrz w czasie swojej kadencji 
mógł o wiele więcej zrobić dla 
Ozorkowa. 

List wywieszony na tablicy 
ogłoszeń przy ul. Wyszyńskie-
go zaciekawił także Sylwestra 
Kałużę.

- Pierwszy raz widzę, aby 
w taki sposób wyrażać swoją 
negatywną opinię o rządach 
burmistrza. Jestem przekona-
ny, że im bliżej wyborów, tym 
więcej będzie ataków na lokalną 
władzę. Ale mamy demokrację i 
każdy ma prawo wyrażać swoją 
opinię. Ciekawe tylko jak długo 
będzie wisiał ten list. Zwolen-
nicy burmistrza na pewno go 
szybko zniszczą – mówi pan 
Sylwester.

Jadwiga Bartczak list prze-
czytała bardzo dokładnie.

- Jest w nim wiele prawdy – 
usłyszeliśmy. - Ale ja nie bawię 
się w politykę. Uważam, że per-
sonalnie aż tak ważne nie jest 
kto będzie rządził Ozorkowem, 
bo politycy i tak na początku 
wiele obiecują a później mało 
robią. 

Są jednak i krytyczne uwagi 
dot. listu otwartego. 

- Jeśli ktoś ma odwagę pisać 
takie rzeczy, to powinien się 
pod tym podpisać. Poza tym, 
to niepoważne, aby tego typu 
pisma rozwieszać na płotach 
czy słupach – usłyszeliśmy. 

tekst i fot. (stop)
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Jeszcze niedawno na łamach „Re-
portera” zadaliśmy pytanie, co z 
petycją mieszkańców wysłaną do 
urzędu wojewódzkiego w Łodzi 
w sprawie dodatkowej karetki 
pogotowia. Znamy już odpowiedź.

- W dniu 17 lipca 2014 roku do 
Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Łodzi wpłynęła petycja miesz-
kańców Ozorkowa, uważających za 
konieczne przywrócenie drugiego 
zespołu ratownictwa medycznego do 
Ozorkowa. Listy z podpisami miesz-
kańców zostały przeanalizowane, 
odnotowano ich liczbę, a następnie 
petycję odesłano do organizatora 
akcji zbierania podpisów – celem ze-
widencjonowania w zbiorze danych 
osobowych. Mając na względzie 
postulat mieszkańców Ozorkowa 
utworzenia dodatkowego zespołu 
ratownictwa medycznego w Ozorko-
wie (specjalistycznego zespołu ratow-
nictwa medycznego) uwzględnione 
zostało w projekcie Aneksu Nr 11 do 
Planu działania systemu Państwowe 
Ratownictwo Medyczne dla woje-
wództwa łódzkiego, zaakceptowa-
nym przez Wojewodę Łódzkiego w 

dniu 20 sierpnia 2014 roku. Zgodnie 
z art. 21 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 8 wrze-
śnia 2006 roku o Państwowym Ratow-
nictwie Medycznym (Dz. U. z 2013 r., 
poz. 757 ze zm.), projekt aneksu musi 
zostać uzgodniony z właściwymi 
podmiotami, a następnie zaopinio-
wany przez właściwe powiatowe i 
wojewódzkie jednostki samorządu 
terytorialnego. Po dokonaniu ww. 

czynności, projekt Aneksu Nr 11 
przekazany zostanie do akceptacji 
Ministrowi Zdrowia, do którego 
tym samym będzie należała de-
cyzja o utworzeniu dodatkowego 
zespołu ratownictwa medycznego 
w Ozorkowie – informuje Krzysztof 
Sztrajber, zastępca dyrektora biura 
wojewody.

(stop)

W regionie nie ma dru-
giej takiej placówki 

Poczty Polskiej. Jeśli chcesz wysłać 
list, nadać paczkę lub skorzystać 
z innych pocztowych usług, wy-
starczy, że odwiedzisz drewnianą 
altankę przy ul. Łęczyckiej. 

Kto by pomyślał, że w takim 
miejscu – na działkowym terenie – 
może powstać filia poczty. A jednak. 
Jak widać wszystko jest możliwe. 
Niektórzy mieszkańcy chwalą 
inicjatywę, bo zawsze to miło za-
łatwiać formalne sprawy wśród 
bujnej roślinności; inni pytają, czy 
placówka poczty może znajdować 
się w altanie.

- Oczywiście, że mogę świadczyć 
usługi pocztowe w altance – za-
pewnia ajentka. - To tymczasowe 
rozwiązanie. Remontuję sklep i 
dlatego musiałam przenieść się do 
altanki. Myślę, że za 2-3 tygodnie 
sprawy związane z pocztowymi 

Infomat nieczynny 
OZORKÓW

OZORKÓW

OZORKÓW

OZORKÓW

Niepocieszeni są miesz-
kańcy, którzy chcieliby 

skorzystać z infomatu zamonto-
wanego na elewacji magistratu. 
Urządzenie, o którym pisaliśmy już 
w ubiegłym roku, wciąż nie działa. 
- Jeśli infomat ma spełniać jedynie 
funkcję dekoracyjną, to efekt jest 
mizerny – mówi Marian Korczak, 

który chciał skorzystać z urzą-
dzenia. 
Warto dodać, że po naszym ubie-
głorocznym tekście o zepsutym 
infomacie, urząd miasta zobowiązał 
się niezwłocznie naprawić multime-
dialny monitor. No cóż, jak widać są 
ważniejsze zadania do wykonania. 

(stop)

Kiedy plac zabaw?
Mieszkańcy, którzy pa-
miętają obietnicę urzę-

du miasta, zadają pytanie kiedy w 
parku rozpocznie się budowa placu 
zabaw. Według wcześniejszych za-
powiedzi plac zabaw miał być goto-
wy już pod koniec wakacji. Wakacje 
dobiegają końca a w miejskim parku 
nawet nie rozpoczęły się jeszcze 
prace przygotowawcze pod budowę 
placu zabaw. - Szkoda, że tak się 
stało – mówi Daria Idczak z którą w 
ubiegłym tygodniu rozmawialiśmy 
o zaplanowanym przez miasto 
placu zabaw. - Miałam nadzieję, 
że dzieciaki będą mogły jeszcze w 
wakacje pobawić się na takim placu. 
Zobaczymy, kiedy inwestycja zosta-
nie zrealizowana. 

(stop)

Wakacyjne fotki

Z tegorocznych wakacji 
do zakładów fotogra-

ficznych działających w mieście 
trafia o wiele więcej wakacyjnych 
fotek znad Bałtyku. Mieszkań-
cy wykorzystali do maksimum 
piękne tegoroczne lato i masowo 
wyjeżdżali nad nasze morze. - Moi 
znajomi, którzy postanowili w te 
wakacje wyjechać do Chorwacji, 

napisali do mnie, że pogoda jest 
tam taka sobie. U nas w tym cza-
sie były tropikalne upały – mówi 
fotograf Tomasz Jóźwiak.  - Zdjęcia 
z wakacji w 90 procentach są znad 
Bałtyku. Z tego co zauważyłem, 
niektórzy ozorkowianie wybrali się 
na wakacje również w egzotyczne 
miejsca – Bali, Indonezja, Afryka.

(stop)

Czy w Ozorkowie pojawi się dodatkowa karetka?

Poczta w... altance 

Poczta na terenie działkowym wygląda uroczo 

usługami znów będzie można za-
łatwiać w sklepie. 

Co na to mieszkańcy?
- Szkoda, że poczta nie pozostanie 

na stałe w tej altance – usłyszeliśmy 
od pani Janiny. - Tak tu ładnie.

O placówkę poczty utworzoną 
w altance zapytaliśmy na głównej 
poczcie w Ozorkowie.

- Tak, wiem, że w altance jest 
nasza filia. Ajentka poinformowała 
mnie o tym i uzyskała wszelkie wy-
magane zgody – twierdzi Monika 
Chałupnik, zastępca naczelnika 
poczty. - Nie mogę nic więcej w 
tej sprawie powiedzieć. Proszę 
zadzwonić do rzecznika Poczty 
Polskiej w Warszawie. 

W warszawskim biurze praso-
wym poczty dowiedzieliśmy się, że 
na pytania zadane telefonicznie nie 
uzyskamy odpowiedzi. Wysłaliśmy 
więc mejla z pytaniami dot. poczto-
wej placówki a altance.

Zbigniew Baranowski, rzecznik 
Poczty Polskiej, na nasze pytania 
jeszcze nie odpowiedział. 

tekst i fot. (stop)
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Odświeżona i zmodernizowana 
sala, nowe ławki, krzesła i meble, 
nowoczesny sprzęt multimedial-
ny w postaci tablicy interaktyw-
nej oraz laptopa, interesujące po-
moce dydaktyczne oraz zestawy 
demonstracyjno – doświadczalne 
dla ciekawych świata przyrody  
– o to wszystko jeszcze w tym 
roku wzbogaci się jedna ze szkół 
z terenu gminy Parzęczew. 

W miesiącu sierpniu rozpoczęła 
się bowiem realizację projektu 
pn.: „Era ekologiczna w Szkole 
Podstawowej w Chociszewie – 
utworzenie ekopracowni”.  Projekt 
Gminy Parzęczew zakłada nie 
tylko utworzenie nowoczesnej 
pracowni XXI wieku,  ale również 
przeprowadzenie wielu interesu-
jących działań z dziedziny edukacji 
ekologicznej, licznych konkursów, 
zajęć terenowych, wycieczek tra-
są przyrodniczo – guestingową 
oraz akcji proekologicznych. W 
ramach zajęć, z których korzystać 
będą wszyscy uczniowie szkoły 
podstawowej, przeprowadzone 
zostaną takie moduły tematyczne 
jak: „Człowiek XXI wieku – czło-
wiekiem ery ekologicznej”, „Jakim 
powietrzem oddychamy?”, „Zdro-
wie”, „Biosfera”, „Ziemia – planeta 
Układu Słonecznego”, „Pogoda 
i klimat”, „Odpady”, „Hałas” czy 
„Ochrona przyrody”. Pierwsze za-

jęcia rozpoczną się już w styczniu 
2015 r. i kontynuowane będą w 
roku szkolnym 2015/2016. Pra-
cownia wykorzystywana będzie 
również do przeprowadzania spo-
tkań okolicznościowych, pokazów 
i prezentacji zaproszonych gości, 
m.in. przedstawicieli: Łódzkiego 
Hospicjum Dla Dzieci, banku „Od 
grosika do złotówki”, Nadleśnic-
twa Grotniki oraz harcerzy. Głów-
nym założeniem funkcjonowania 
nowej ekopracowni jest wzbu-
dzanie świadomości ekologicznej 
uczniów oraz uczenie ich szacun-
ku dla przyrody i potrzeby jej ra-
towania. Jesteśmy pewni, że dzięki 
odnowionej, bogato wyposażonej 
i nowoczesnej ekopracowni oraz 
zaangażowaniu nauczycieli wy-
korzystujących aktywne metody 
nauczania w oparciu o technolo-
gie informacyjną cel ten zostanie 
osiągnięty! 

Projekt współfi nansowany jest 
ze środków Wojewódzkiego Fun-
dusz Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Łodzi i opiewa 
na łączną kwotę 42 958,34 zł, z 
czego wysokość dofinansowa-
nia w formie dotacji ze środków 
WFOŚIGW w Łodzi wynosi 31 
920,00 zł, a pozostała część, tj. 
kwotę 11 038,34 zł, stawni wkład 
własny Gminy Parzęczew. 

Ewa Maślińska

Edukacja ekologiczna 
w Parzęczewie

Na wysokości Parzęczewa, na auto-
stradzie A2, doszło w nocy z wtorku 
na środę do wypadku w którym 
tylko cud sprawił, że nie było ofi ar 
śmiertelnych.  Kierowca tira zasnął 
za kierownicą i z dużą prędkością 
uderzył w wyjeżdżające z bocznego 
pasa auto pomocy drogowej, która 

chwilę wcześniej wymieniała koło w 
seacie na warszawskich numerach 
rejestracyjnych. Tir naczepą uderzył 
jeszcze w przyczepę kempingową 
a następnie przewrócił się na po-
bocze. Utrudnienia na autostradzie 
trwały do południa. 

(stop)

Auto złożyło się jak harmonijka 

Druhowie z miejscowej OSP nie 
kryją żalu i zaskoczenia, że z okazji 
100-lecia jednostki komendant woje-
wódzki PSP w Łodzi nie przyznał re-
mizie wozu gaśniczego. Tym bardziej, 
że strażacki jelcz, którym wciąż do 
akcji wyjeżdżają strażacy-ochotnicy, 
ma prawie 40 lat. To najstarszy taki 
pojazd w powiecie. 

Dariusz Klimczak, naczelnik OSP 
w Parzęczewie, nie potrafi zrozumieć 
odmowy komendy wojewódzkiej w 
sprawie przyznania wozu.

- Nie chcemy nowego strażackiego 
pojazdu. Wysłaliśmy do centrali prośbę 
o samochód używany. Nie ukrywam 
tego, że spodziewaliśmy się pozytyw-
nej odpowiedzi. Nasza jednostka ob-
chodziła niedawno 100-lecie. Przecież 
dogodniejszej okazji, aby jednostka 
wzbogaciła się o wóz strażacki, raczej 
szybko nie będzie. Czy komenda 
wojewódzka czeka z przyznaniem 
nam samochodu na 200-lecie remizy? 
– pyta z sarkazmem naczelnik OSP w 
Parzęczewie. 

Stary jelcz powinien zostać zastą-
piony nowszym pojazdem nie tylko 
z powodu jubileuszu OSP. Jak się 
dowiedzieliśmy jednostka w Parzę-
czewie ma najwięcej wyjazdów ze 
wszystkich OSP w regionie. W ciągu 
roku ochotnicy z Parzęczewa biorą 

udział w akcjach średnio prawie 100 
razy. 

- To naprawdę dużo. Liczba wy-
jazdów wzrasta, ponieważ jesteśmy 
blisko autostrady na której dość często 
dochodzi do zdarzeń – mówi D. Klim-
czak. - Kiedyś mieliśmy sytuację, że 
Niemcy zatrzymali się luksusowym 
samochodem i zaczęli fotografować na-
szego jelcza. Chyba nie mogli uwierzyć, 
że można jeszcze jeździć takim zabyt-
kiem. Oczywiście dbamy o staruszka 
jak możemy, ale jazda takim autem 

naprawdę jest ryzykowna. Naczelnik 
OSP podkreśla zaangażowanie wójta 
Ryszarda Nowakowskiego w walkę o 
nowszy wóz strażacki. 

- Wójt Parzęczewa jest mocno zwią-
zany ze strażą i pomaga nam. Nie 
tracimy nadziei, że z jego pomocą uda 
nam się w końcu pozyskać samochód, 
który zastąpi sfatygowanego jelcza. Nie 
zrezygnujemy z walki i ponownie napi-
szemy do komendanta wojewódzkiego 
PSP. Będziemy pisać aż do skutku...

tekst i fot. (stop)
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Rozpoczęła się walka 
strażaków z Parzęczewa 

Naczelnik Dariusz Klimczak przy prawie 40-letnim jelczu
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Policjanci zatrzymali kompletnie 
pijanego dowcipnisia, który po-
wiadomił o podłożeniu ładunku 
wybuchowego. Ja tłumaczył funk-
cjonariuszom zrobił to dla żartu. 

14 sierpnia 2014 roku około 
godziny 18:15 do dyżurnego zgier-
skiej komendy policji zadzwonił 
mężczyzna i powiadomił o pod-
łożeniu ładunku wybuchowego w 
dwóch miejscach na terenie Alek-
sandrowa Łódzkiego. Na miejsce 
od razu wysłano policyjne patrole 
aby zweryfikowały prawdziwości 
zgłoszenia a jednocześnie rozpo-
częły się poszukiwania zgłasza-
jącego. Reakcja służby dyżurnej 
oraz prowadzona korespondencja 
z domniemanym sprawcą pozwo-

liły na szybkie zlokalizowanie 
dowcipnisia. Został on zatrzyma-
ny w rejonie ulicy Wierzbińskiej w 
Aleksandrowie. Okazało się, że był 
kompletnie pijany mając w organi-
zmie ponad 3 promile alkoholu. W 
rozmowie z policjantami przyznał 
się do wykonania fałszywego 
zgłoszenia , które jak stwierdził 
było tylko żartem. 37-latek trafił do 
policyjnego aresztu. Po wytrzeź-
wieniu zostanie przesłuchany i 
może usłyszeć zarzut wywołania 
fałszywego alarmu. Przestępstwo 
to zagrożone jest karą do 8 lat po-
zbawienia wolności. Mężczyzna 
miał już w przeszłości konflikt z 
prawem. 

KPP Zgierz 

Od 31 sierpnia każdy pie-
szy, który będzie się poruszał 
o zmierzchu na drodze poza 
obszarem zabudowanym, musi 
mieć odblask. Za jego brak grozi 
mandat.  

Ostatniego dnia sierpnia wcho-
dzi w życie nowelizacja Prawa o 
ruchu drogowym, która nakłada 
obowiązek używania elementów 
odblaskowych. Dotychczas taki 
obowiązek dotyczył tylko dzieci 
poniżej 15. roku życia.

Za brak odblasku będzie groził 
mandat w wysokości od 20 do 
500 zł.

Wyjątkowo po zmierzchu poza 
obszarem zabudowanym pieszy - 
jak zakłada nowelizacja przepisów 
- będzie się mógł poruszać bez 
odblasku, jeśli będzie na drodze 
wyłącznie dla pieszych lub na 
chodniku oraz w strefie zamiesz-
kania, gdzie pieszy ma pierwszeń-
stwo przed pojazdem. 

Jak przypomina policja, z 
analiz wynika, że po zmroku 
pieszy ubrany w ciemny strój 

jest widziany przez kierującego 
pojazdem z odległości około 40 
m. Zakładając, że minimalna 
droga zatrzymania samochodu 
jadącego z prędkością 50 km/h 
to około 30 m, a przy prędko-
ści 90 km/h - 90 m, kierujący 
nie ma praktycznie czasu na 
reakcję.

Natomiast osoba, która ma na 
sobie elementy odblaskowe, staje 
się widoczna nawet z odległości 
150 m. Kierujący pojazdem ma 
czas na wykonanie dowolnego 
manewru: może zwolnić, wy-
hamować i bezpiecznie ominąć 
pieszego.

Info: policja 

Krośniewiccy policjanci zatrzy-
mali 33-letniego mieszkańca po-
wiatu łęczyckiego, który busem 
w skrzyni ładunkowej przewoził 
osiem osób. Za rażące narusze-
nie przepisów kierowca odpowie 
przed sądem. Mężczyźnie grozi 
kara grzywny do 5 tysięcy złotych 
i utrata zabezpieczonego prawa 
jazdy. 

20 sierpnia o godzinie 4.30 w 
Krośniewicach na ulicy Łęczyckiej 

patrol umundurowanych policjan-
tów zatrzymał do kontroli dro-
gowej kierującego samochodem 
volkswagen transporter. W kabinie 
oprócz kierowcy, zgodnie z zapi-
sem w dowodzie rejestracyjnym 
znajdowały się jeszcze dwie osoby. 
Po kontroli skrzyni ładunkowej 
pojazdu okazało się jednak, że 
kierujący przewozi dodatkowo nie-
zgodnie z przepisami osiem osób. 
Bus nie był przystosowany do 

przewozu pasażerów. Nie posiadał 
siedzeń i pasów bezpieczeństwa. 
Osoby siedziały na podręcznym 
bagażu, bądź na podłodze. Nie 
trudno sobie wyobrazić, co mogło-
by się stać w przypadku nagłego 
hamowania czy zdarzenia drogo-
wego. Za rażące naruszenie prze-
pisów ruchu drogowego policjanci 
sporządzili na kierującego wniosek 
o ukaranie i odebrali prawo jazdy.

KPP Kutno

W dniach od 14 do 17 sierpnia 
wobec wydłużonego okresu wy-
poczynku do służby skierowano 
więcej niż zazwyczaj patroli po-
licyjnych. Głównym zadaniem 
było zadbanie o bezpieczeństwo 
wypoczywających, w tym nad 
zbiornikami wodnymi.

Nie doszło do żadnej tragedii nad 
wodą, nie odnotowaliśmy również 
poważnych przestępstw przeciwko 
życiu lub zdrowiu. Natomiast na 
drogach powiatu łęczyckiego miały 
miejsce łącznie trzy zdarzenia. Naj-
poważniejszym był wypadek z 14 
sierpnia na ulicy Kaliskiej w rejonie 

skrzyżowania z ul. M. Konopnic-
kiej. Kierująca vw 57-letnia kobieta 
potrąciła będące na przejściu dla 
pieszych dwie nastolatki. 15-latce 
udzielono pomocy w związku ze 
stwierdzonym złamaniem, a towa-
rzysząca jej 16-latka doznała ogól-
nych potłuczeń. Drugi wypadek 
miał miejsce wczesnym rankiem 17 
sierpnia na autostradzie A1, gdzie 
jadąca w kierunku Łodzi skoda ude-
rzyła w barierę ochronną. Kierujący 
20-latek odniósł lekkie obrażenia. 
Kierujący w obu przypadkach byli 
trzeźwi.

KPP Łęczyca 

Wychodząc naprzeciw oczeki-
waniom społecznym Komenda 
Wojewódzka Policji w Łodzi uru-
chomiła specjalną skrzynkę elek-
troniczną, na którą można przesy-
łać materiały filmowe świadczące 
o agresywnym , rażąco narusza-
jącym zasady bezpieczeństwa w 
ruchu drogowym, zachowaniu kie-
rowców. Osoby przesyłające ma-
teriały filmowe muszą mieć przy 

tym świadomość, że przekazując 
nagranie Policji jako potencjalni 
świadkowie zarejestrowanych zda-
rzeń mogą być poproszeni o udział 
w czynnościach w tej sprawie.

 
Jeśli byłeś świadkiem i masz 

taki film - prześlij !
Adres mailowy: 

stopagresjidrogowej
@ld.policja.gov.pl 

Policjanci pod nadzorem Pro-
kuratury Rejonowej w Zgierzu 
wyjaśniają okoliczności nieszczę-
śliwego wypadku, w wyniku któ-
rego śmierć poniósł 40-letni 
mężczyzna.

Do zdarzenia doszło 19 sierp-
nia około godz. 10.50 na terenie 
jednej z hal magazynowych w 
Strykowie. Ze wstępnych ustaleń 
wynika, że 40-latek wykonywał 

prawdopodobnie prace związane 
z instalacją oświetlenia. W pew-
nym momencie spadł z wysokości 
na podest stojącej poniżej maszy-
ny ponosząc śmierć na miejscu. 
Sprawę badają strykowscy poli-
cjanci pod nadzorem zgierskiej 
prokuratury. O zdarzeniu została 
również powiadomiona Państwo-
wa Inspekcja Pracy.

KPP Zgierz

Tragedia w hali magazynowej 

Najpierw się napił, później 
zaalarmował

Stop agresji drogowej

Sierpniowy długi weekend

Osiem osób... w skrzyni przeładunkowej

Piesi po zmierzchu muszą 
chodzić w odblaskach
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Policjanci zarejestrowali wy-
kroczenie popełnione przez mo-
tocyklistę, a następnie przez kilka 
minut ścigali sprawcę na zatłoczo-
nej drodze krajowej nr 1. Aby go 
dogonić radiowóz rozpędzał się 
do ponad 220 km/h. Po drodze 
motocyklista popełniał kolejne 
wykroczenia. 

Ogólnopolska akcja „prędkość”
22 sierpnia w ramach ogól-

nopolskiej akcji pod kryptoni-
mem „Prędkość” piotrkowscy 
policjanci z Wydziału Ruchu 
Drogowego prowadzili działania 
ukierunkowane na ujawnianie 
wykroczeń w ruchu drogowym, 
a w szczególności na ujawnianie 
kierujących przekraczających 

dopuszczalną prędkość. Około 
godziny 11.15 na drodze krajowej 
numer 1 funkcjonariusze zauwa-
żyli motocyklistę poruszającego 
się z dużą prędkością. Kierujący 
motocyklem Kawasaki został za-
rejestrowany jadąc z prędkością 
169 kilometrów na godzinę, w 
miejscu, gdzie można było jechać 
100 km/h. Radiowóz ruszył za nim 
używając sygnałów świetlnych i 
dźwiękowych, na które kierujący 
nie reagował. Motocyklista nie 
zważając na duży ruch pojazdów 
nieprawidłowo wyprzedzał in-
nych uczestników ruchu. Prędkość 
pościgu miejscami przekraczała 
220 km/h! Dopiero po kilku mi-
nutach motocyklista zjechał na 
pobocze i poddał się kontroli. 
29-letni mieszkaniec powiatu 
myszkowskiego był trzeźwy. Za 
przekroczenie dozwolonej prędko-
ści oraz popełnione wykroczenia 
w ruchu drogowym zatrzymano 
mu prawo jazdy i sporządzono 
wniosek o ukaranie do sądu. 

KWP Łódź 
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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, ( 024 721-29-14, fax 024 721-32-78 

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. 

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.

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

nSprzedawca
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 mon-
tażu okien i obróbce murarskiej, prawo 
jazdy kat. B
PHU OKNA-PLAST
Ul. Poznańska 28,
99-100 Łęczyca
( (24) 721-67-71

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

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 do-

wolnego kierunku + studia dyplomowe 
kierunkowe.
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w 
Łęczycy
Ul. Ozorkowskie Przedmieście 2
99-100 Łęczyca
( (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 peda-
gogicznym, lub magister z dowol-
nego kierunku + studia dyplomowe 
kierunkowe
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w 
Łęczycy
Ul. Ozorkowskie Przedmieście 2
99-100 Łęczyca
( (24) 721-23-41

nNauczyciel przedmiotów zawodo-
wych branży gastronomicznej
Wymagane kwalifikacje: tytuł magistra 
inżyniera (kierunkowe) z przygotowaniem 
pedagogicznym lub inżyniera/licencjata 
(kierunkowe)  z przygotowaniem peda-
gogicznym, lub magister z dowolnego 
kierunku + studia dyplomowe kierun-
kowe
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w 
Łęczycy
Ul. Ozorkowskie Przedmieście 2
99-100 Łęczyca
( (24) 721-23-41

nNauczyciel przedmiotów zawodo-
wych branży ho(arskiej
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
( (24) 721-23-41

nNauczyciel przedmiotów zawodo-
wych branży budowlanej
Wymagane kwalifikacje: tytuł magistra 
inżyniera (kierunkowe) z przygotowaniem 
pedagogicznym lub inżyniera/licencjata 
(kierunkowe)  z przygotowaniem peda-
gogicznym, lub magister z dowolnego 
kierunku + studia dyplomowe kierun-
kowe
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w 
Łęczycy
Ul. Ozorkowskie Przedmieście 2
99-100 Łęczyca
( (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

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

nTynkarz
Wykształcenie zawodowe, prawo jazdy 
kat. B, min. 2-letnie doświadczenie w 
tynkach maszynowych
„POL-TYNK” Paweł Wójcik
ul. Belwederska 81/75
99-100 Łęczyca
( 508-783-864
Miejsce wykonywania pracy: 
Teren woj. Łódzkiego

nPomocnik tynkarza
Wykształcenie zawodowe, prawo jazdy 
kat. B
POL-TYNK” Paweł Wójcik
ul. Belwederska 81/75
99-100 Łęczyca
( 508-783-864
Miejsce wykonywania pracy: 
Teren woj. Łódzkiego

nBetoniarz – robotnik budowlany
Wymagania: Chęć do pracy
Wytwórnia Materiałów Budowlanych 
„MATBUD”
Sułkowice Pierwsze 5
99-120 Piątek
( 602-538-397

nSzwaczka
Wymagania: Chęć do pracy.
P.P.H.U „CHRISTOBAL”
Ul. Szkolna 17 Świnice Warckie – Kolonia
99-140 Świnice Warckie
( 691-922-112, 601-328-805

nNauczyciel – stażysta
Wykształcenie: wyższe minimum 
licencjat o kierunku pedagogika wieku 
dziecięcego
Uprawnienie: przygotowanie pedago-
giczne
Przedszkole nr 2 w Łęczycy
ul. Belwederska 23, 99-100 Łęczyca
( 24 721-03-52

nPracownik administracyjno – go-
spodarczy
Wykształcenie min zasadnicze zawo-
dowe.
Uprawnienia na wózek widłowy, prawo 
jazdy kat.B
Chęć do pracy, dyspozycyjność
Zakład Aparatury Elektrycznej
ERGOM sp. z  o. o.
Ul. Nowe Sady 10
94-102 Łódź
( 607-373-480
Miejsce wykonywania pracy: 
Topola Królewska 46E
99-100 Łęczyca

nSpecjalista ds. techniczno – inwe-
stycyjnych
Wykształcenie: średnie techniczne. 
Umiejętność: kosztorysowanie, znajo-
mość przebiegu procesu budowlanego.
Uprawnienia: mile widziane uprawnienia 
budowlane. Doświadczenie zawodowe 
w zarządzaniu pracownikami.

Spółdzielnia Mieszkaniowa ”Łęczycanka” 
ul. Marii Konopnickiej 11a
99-100 Łęczyca
( 24 388-23-50

nLektor języka angielskiego 
Wykształcenie wyższe mgr kierunek 
filologia angielska, doświadczenie w 
sprzedaży, przygotowanie pedagogiczne, 
doświadczenie w pracy z dziećmi, język 
angielski stopień zaawansowany 
Centrum Edukacji ATUT Wielkopolska
Jarosław Jastrzębski Sp. Jawna
Ul. Czajki 8
64-000 Kościan
miejsce wykonywania pracy: Łęczyca 

nPracownik magazynu
Wykształcenie średnie zawodowe lub 
zasadnicze zawodowe, Uprawnienia na 
widlaki i paleciaki, prawo jazdy kat. B
Chęć do pracy
Sprzedaż Warzyw i Owoców „SOW” 
Paweł Krawczyk
Siemszyce 4, 99 – 100 Łęczyca
( 609-025-381

nCieśla
Wymagane doświadczenie w zawodzie 
cieśla.
Pracodawca zapewnia dowóz do miejsca 
wykonywania pracy
Usługi Remontowo – Budowlane Bogdan 
Kordek
Przeczyca 140
39-230 Brzostek
( 602-584-680
Miejsce wykonywania pracy: Łęczyca, 
Krośniewice

nPłytkarz
Wymagana umiejętność kładzenia płytek.
Pracodawca zapewnia dowóz do miejsca 
wykonywania pracy
Usługi Remontowo – Budowlane Bogdan 
Kordek
Przeczyca 140
39-230 Brzostek
( 602-584-680
Miejsce wykonywania pracy: Łęczyca, 
Krośniewice

nKierowca kat. C
Prawo jazdy kat.C,  kurs na przewóz 
rzeczy 
PPHU „AGA” Błażej Ostaszewski 
Ul. Kaliska 22, 99-100 Łęczyca
(509921765
Praca na terenie Polski
Kierowca kat. B
Wykształcenie średnie, prawo jazdy kat. B
MarQs – Usługi Autokarowe
Topola Królewska 22

99-100 Łęczyca
( 796-987-177, 663-735-708

nSprzedawca
Wykształcenie średnie lub zawodowe, 
umiejętność obsługi kasy fiskalnej
Sklep Spożywczo – Przemysłowy  
Waldemar Krzyżaniak
Ul. Bitwy nad Bzurą 22
99-100 Łęczyca
( 601-306-198

Oferty pracy-zamknięte:

nPrzedstawiciel handlowy
Wykształcenie średnie, wiedza z zakresu 
marketing, sprzedaż, reklama, minimum 
2 lata doświadczenia w sprzedaży 
bezpośredniej
Zakres obowiązków:
Sprzedaż usług reklamowych, sprzedaż 
abonamentu do portalu internetowego 
dla producentów i odbiorców, usługi 
medyczne
Informacja pok. 1,2,15,16,17

nSprzedawca
Wykształcenie minimum podstawowe, 
Osoba może, ale nie musi posiadać sto-
pień niepełnosprawności umiarkowany.
Zakres obowiązków:
Skupowanie odpadów i ich segregacja, 
obsługa klientów
Informacja pok. 1,2,15,16,17

nNauczyciel teoretycznych przed-
miotów zawodowych – mechanika
Wykształcenie wyższe magisterskie 
kierunek mechanika 
Informacja pok. 1,2,15,16,17

Oferty pracy dla osób z orzeczeniem 
o niepełnosprawności:

nMonter powierzchni zmywalnych
Wykształcenie minimum podstawowe, 
orzeczenie o niepełnosprawności (sto-
pień lekki lub umiarkowany i znaczny)
Spółdzielnia Inwalidów „Tęcza” 
ul. Lotnicza 2a, 99-100 Łęczyca
tel. (24)721-27-20

nSprzątaczka
Wykształcenie zasadnicze, umiarkowa-
ny stopień niepełnosprawności, mile 
widziane prawo jazdy.
Zakres obowiązków:
Sprzątanie, mycie okien, zamiatanie, 
odkurzanie – wewnątrz budynku
„PHU BH Perfect” Marzena Kaczmarek
ul. Poznańska 11,
99-100 Łęczyca
e-mail: info@bhperfect.pl

Odstąpię mieszkanie w „TBS” 
przy ul. Ozorkowskie Przed-
mieście. Tel.:  506-171-800

Spr zedam dz ia łkę  budow-
laną 4870 m² tanio – prąd, 
możliwość podziału,  bl isko 
wodociąg; ok/ Ozorkowa. Tel.:  
511-509-716

Działka 1800 m² (media) przy 
wylocie z Łęczycy blisko stacji 
CPN Leszcze. Tel. : 698-514-
708

Skuter Motobi-Baotian w b.do-
brym stanie. Przebieg 3 tys. 
km. Tel.: 698-514-708

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

Zamienię mieszkanie 2-poko-
jowe na 3-pokojowe. Tel.: 665 
025 581
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Królewska Łęczyca, WILSON 
Polska oraz Miejski Młodzie-
żowy Klub Tenisowy-Łęczyca 
mają zaszczyt uprzejmie 
zaprosić na II Edycję Ogól-
nopolskich Mistrzostw 
Krasnali Firmy Wilson, które 
odbędą się w ostatni waka-
cyjny weekend w dn. 29-
31.08.2014r. w Łęczycy.
WILSON to marka znana 
każdemu tenisiście świata. W 
2014r. Firma uroczyście świę-
tuje Jubileusz 100 rocznicy 
powstania, natomiast MMKT
-Łęczyca w tym roku cieszy się 
swoimi skromnymi 10 urodzi-
nami. II Ogólnopolskie Mistrzo-
stwa Krasnali Wilson Polska 
są kolejną wspólną imprezą 
tenisową, którą organizujemy 
dzięki pomocy naszego wspa-
niałego partnera tenisowego. 
Życząc wszystkiego najlepsze-
go na następne lata IM oraz 
sobie chcemy się podzielić z 
całą tenisową Polską swoją 
radością i tym razem zaprosić i 
rozegrać supermistrzostwa Wil-
sona dla 10 - latków. Serdecz-
nie zapraszamy. 

28 sierpnia o godz. 10.00 na boisku 
Orlik przy Szkole Podstawowej nr 
4 w Łęczycy odbędą się eliminacje 
międzypowiatowe Orlikowej Ligi 
Mistrzów – Łódzkie 2014 w piłce noż-
nej. W zmaganiach o awans do roz-
grywek półfinałowych wojewódz-
kich, rywalizować będą reprezentacje 
chłopców w kategorii wiekowej 14-16 
lat - mistrzów wyłonionych w elimi-
nacjach gminnych: drużyna Łęczyca, 
drużyna Łanięta, drużyna Nowe 
Ostrowy, drużyna Żychlin. Zapra-
szamy sympatyków piłki nożnej do 
kibicowania drużynom rozgrywek 
międzypowiatowych. 

Info: UM 

W związku z remontem hali, 
władze klubu zabiegały aby pierw-
sze spotkanie rozegrać na wyjeź-
dzie w Tomaszowie Mazowieckim 
z tamtejszą drużyną Lechii. Oby 
kluby doszły do porozumienia i 
tak 27 września Bzura zagra mecz 
nowego sezonu w Tomaszowie. 
Prawdopodobnie również mecze 
zaplanowane na październik, 
w których to siatkarze powinni 
rozegrać u siebie ze Skarżysko-Ka-
mienna (11.10) i Czarnymi Rząśnia 
(25.10) odbędą się na parkietach 
przeciwników. Zespół Bzury przed 
własną publicznością najprędzej 
zagra w mecz z Norwidem Często-
chowa 15.11. Do tego czasu hala 
powinna być już gotowa.

Harmonogram spotkań Bzury 
w sezonie 2014/2015:

27.09.2014 
Lechia Tomaszów – Bzura 

04.10.2014 AZS UŁ Łódź – Bzura 
11.10.2014 

STS Skarżysko Kamienna – Bzura 
18.10.2014 

SMS PZPS II Spała – Bzura 
25.10.2014 Czarni Rząśnia – Bzura 

08.11.2014 MKS Kalisz – Bzura 
15.11.2014 

Bzura – Norwid Częstochowa 
22.11.2014 Wilki Wilczyn – Bzura 

29.11.2014 pauza 
06.12.2014 Bzura – Lechia 

13.12.2014 Bzura – AZS UŁ Łódź 
20.12.2014 

Bzura – STS Skarżysko Kamienna 
10.01.2015 

Bzura – SMS PZPS II Spała 
17.01.2015 Bzura – Czarni Rząśnia 

24.01.2015 Bzura – MKS Kalisz 
31.01.2015 

Norwid Częstochowa – Bzura 
14.02.2015 Bzura – Wilki Wilczyn 

21.02.2015 pauza
info: mksbzura.pl

W ciągu dwumiesięcznej prze-
rwy sporo działo się w klubie. 
Jakie zmiany nastąpiły przed no-
wym sezonem? Z klubem rozstał 
się dotychczasowy trener Marcin 
Nowacki a jego miejsce zajął Pa-
weł Siek. Z klubu odeszli Adrian 
Żemigała (wypożyczenie Kobra 
Leźnica Wielka), Marcin Maśliń-
ski (szuka klubu), Dawid Łuczak 
(Bzura Ozorków), Rafał Żemigała 
(nie wznowił treningów), Michał 
Ferszt (nie wznowił treningów). 
Natomiast Górnik pozyskał w ich 

miejsce Kamila Bartczaka (Kuja-
wianka Izbica Kujawska), Marcina 
Witaka (Termy Uniejów), Damiana 
Gawlika i Łukasza Kośnego (obaj 
Orlik Sobień), Patryka Kusztelaka 
(Sparta Leśmierz), Michała Książ-
ka (Victoria Grabów), oraz bram-
karza Michała Kaczmarka (Sport 
Perfect Łódź). Jak widać zmiany 
kadrowe dość spore co przełożyło 
się na wyniki w spotkaniach to-
warzyskich gdzie Królewscy nie 
wygrali żadnego meczu, strzelając 
trzy gole w czterech spotkaniach 

tracąc jedenaście. Kolejny sezon 
to kolejne emocje jak również 
nadzieje, miejmy nadzieje, że pił-
karze jak i kibice z naładowanymi 
akumulatorami po wakacjach 
będą wspierać klub do osiągnięcia 
celu jakim jest niewątpliwie awans 
do klasy okręgowej. Pierwszy 
meczy odbył się wczoraj o godz. 
18. Górnik podjął na własnym 
stadionie LKS Dąbrówka. W chwili 
zamykania numeru nie znaliśmy 
jeszcze wyniku. 

gornikleczyca.futbolowo.pl

WILSON CHAMPIONSHIPS ŁĘCZYCA OPEN – EDYCJA II

II  OGÓLNOPOLSKIE MISTRZOSTWA 
DO LAT 10 – KAT. ZIELONA

Międzypowiatowe eliminacje

Pierwsze spotkanie MKS 
Bzura Ozorków na wyjeździe 

Podsumowanie przygotowań do sezonu

Na boisku orlik przy Szkole Pod-
stawowej nr 3 w Łęczycy odbył się II 
Wakacyjny Orlikowy Turniej OPEN 
w piłkę nożną. Zwycięzcami oka-
zali się młodzi chłopcy grający pod 
nazwą HZK Hurtap - zdobywając 
dziewięć punktów w turnieju. 
Do turnieju zgłosiło się 5 łęczyc-
kich drużyn: 
Orlik Senator, 
HZK Hurtap,  
Hurtap Łęczyca - podopieczni 
trenera D. Karasińskiego,  
Huragan Azbest, 
Junior Hurtap Łęczyca - pod-
opieczni trenera Andrzeja Antosa.

Rozgrywki prowadzone były 
systemem “każdy z każdym”.

Zawodnicy z ogromnym zaanga-

żowaniem zmagali się z przeciwni-
kami walcząc do ostatniej minuty. 
Ostatecznie najwięcej zwycięstw 
odnotowała drużyna HZK Hurtap 

pokonując trzech z czterech prze-
ciwników. Jedynie ulegli reprezen-
tantom Orlika-Senator.

Info: hurtapleczyca.pl

HZK Hurtap zwyciężył w orlikowym turnieju
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Hello Kitty w kosmosie 

... dam radę

Najdroższa koszula świata 

Japończycy wysłali w kosmos 4-cm fi gurkę Hello Kitty. 
Znajduje się ona na pokładzie wystrzelonego 16 czerwca 
br. z rosyjskiego kosmodromu Jasny/Dombarowski satelity 
Hodoyoshi-3. Działania naukowców tokijskich sfi nanso-
wało Ministerstwo Edukacji i Nauki. Celem projektu jest 
przyciągnięcie do przemysłu satelitarnego większej liczby 
prywatnych fi rm.

Na pierwszego partnera wybrano właśnie Sanrio, bo 
uznano, że wielu fanów Hello Kitty mogłoby się zainte-
resować kosmosem. Wykonując zdjęcia Hello Kitty na tle 
Ziemi, deweloperzy mogli popracować nad sterowalnością 
Hodoyoshi-3, tak by satelita był właściwie ustawiony. Figur-
kę kota pomalowano specjalną farbą, która chroni przed 
promieniowaniem kosmicznym i UV. Sanrio zaprosiło fanów 
do zgłaszania składających się ze 180 znaków wiadomości, 
które Hello Kitty będzie wysyłać z kosmosu do przyjaciół 
czy rodziny. Już pierwszego dnia fi rma doliczyła się aż 100 
komunikatów.

Hinduski biznesmen, Pankaj Parakh, który dorobił się for-
tuny w biznesie tekstylnym, uwielbia złoto. Z okazji swoich 
45 urodzin sprawił sobie koszulę ze złota. Wdzianko waży 
4 kilogramy, jest warte 700000 zł, a ilekroć właściciel chce 
je założyć, muszą towarzyszyć mu ochroniarze. To historia z 
serii: Tak absurdalne, że nie do przemilczenia. Pankaj Parakh, 
milioner z Indii, prowadzi świetnie prosperującą fi rmę tek-
stylną. Jednak jego pasją nie są tkaniny czy dzianiny a złoto. 
Uwielbia królewski kruszec i przyznaje, że ilekroć wychodzi z 
domu, ma na sobie 2-3 kilogramy biżuterii. Gdy 23 lata temu 
brał ślub, goście żartowali, że jest bardziej obwieszony świeci-
dełkami, niż jego wybranka. Złote wdzianko nie jest ani tanie, 
ani lekkie. By je przy-
gotować, potrzebne 
były 4 kilogramy złota, 
warte blisko 700 000 
zł. „Uszycia” niezwy-
kłego ubrania podjęli 
się jubilerzy z Bomba-
ju. Było ich dokładnie 
dwudziestu, a nad pro-
jektem pracowali przez 
3200 godzin. Koszula 
wykonana z cennego 
kruszcu ma złote gu-
ziki i kołnierzyk. Ale jej 
właściciel twierdzi, że 
jest tak wygodna, jak 
bawełniane modele. 

Najdroższa koszula świata Hello Kitty w kosmosie 

Ubranko dla 
autka

Mostek dla 
taterników

Ja i mój pupilek

Czas się 
doktoryzować

Sowa nie musi 
być szara

Źle wpływają na pamięć 

Codzienne spożywanie w okresie dojrzewania napojów 
słodzonych syropem kukurydzianym o wysokiej zawartości 
fruktozy lub sacharozą może niekorzystnie wpływać na zdol-
ność uczenia się i zapamiętywanie informacji.

W ramach eksperymentów dorosłym i młodocianym 
szczurom dawano dostęp do słodzonych napojów (zawartość 
cukru odzwierciedlała stężenia występujące w produktach 
komercyjnych). Gdy po miesięcznym popijaniu zwierzęta 
zbadano pod kątem funkcji poznawczych, wyniki dorosłych 
gryzoni nie odbiegały od normy, lecz w drugiej grupie nastą-
piło upośledzenie zdolności uczenia i zapamiętywania. Cukry 
rafi nowane mogą prowadzić do zaburzeń metabolicznych, 
uzyskane wyniki ujawniają jednak, że spożycie słodzonych 
napojów zaburza zdolność naszego mózgu do normalnego 
funkcjonowania i zapamiętywania kluczowych informacji o 
środowisku, przynajmniej gdy nadmierna konsumpcja ma 
miejsce przed osiągnięciem dorosłości. 


