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Czego boją się radni 
z Łęczycy?

Błagają wójta 
o pomoc!

W Łęczycy interesy prowadzi się coraz trudniej

PRZEDSIĘBIORCY ŻĄDAJĄ: 
„BURMISTRZU, ZACZNIJ DZIAŁAĆ”

Gorzkie słowa usłyszał ostatnio 
od lokalnych przedsiębiorców 
burmistrz Andrzej Olszewski. 
Jeśli włodarz miasta nie spełni 
ich oczekiwań z kontynuowania 
interesów w Łęczycy może zre-
zygnować kilka firm. Wzrośnie 
bezrobocie a do kasy nie trafią 
pieniądze z podatków. 

więcej na str. 4Daniel Jaworski może stracić pracę. Oczekuje od burmistrza konkretnych działań

LEKCEWAŻĄ PODOPIECZNYCH?

LUDZIE MOGĄ STRACIĆ PRACĘ A MIASTO PIENIĄDZE

W Grabowie o krok od tragedii

Daszyna ma 
swoją markę
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Zuzia Hodór
Będę teraz chodzić do drugiej 
klasy. Do szkoły lubię uczęszczać, 
bo mam fajne koleżanki i kolegów. 
Dostaję dobre oceny i najchętniej 
uczę się matematyki. Z innymi 
przedmiotami też nie mam pro-
blemów. Na szczęście jeszcze nie 
uczyliśmy się czegoś, co sprawiłoby 
mi trudność. 

Sebastian Janicki
Właśnie zaczynam naukę w 
pierwszej klasie gimnazjum w 
Grabowie. To nowa szkoła i ko-
lejny etap nauki. Zobaczymy jak 
to będzie, ale do tej pory miałem 
raczej dobre oceny. Tak między 3 
a 5. Szkoda tylko, że te wakacje 
tak szybko minęły. 

Wiktoria Trzonkowska
Przede mną ostatni rok przed-
szkola. Będzie trochę więcej nauki 
niż do tej pory, ale mamy bardzo 
ciekawe lekcje i chętnie poznaję 
nowe rzeczy. Razem z moimi kole-
żankami cieszymy się z powrotu do 
szkoły. Ja jeszcze jadę na wycieczkę 
z rodzicami, dlatego nie zaczynam 
od 1 września tylko trochę później.

Zuzia Bednardziak
Jestem pierwszoklasistką i bardzo 
mnie to cieszy. Trochę się boje, 
bo to dla mnie duże wydarzenie, 
ale mam dwie bliskie koleżanki 
z przedszkola, więc będzie nam 
raźniej. Będę dostawać same 
najlepsze oceny, bo fajnie jest 
się uczyć.

Rafał Janicki 
Jestem już w drugiej klasie. Po-
przedni rok minął bardzo fajnie, 
mam nadzieję, że ten też taki 
będzie. Do trzeciej klasy mamy oce-
ny opisowe i zazwyczaj są bardzo 
dobre. Jest też jedna nauczycielka, 
którą już dobrze znam, dlatego nie 
boję się nowego roku szkolnego.

Reporter pyta: Czy dzieci stęskniły się za szkołą?

Przebaczenie jest niezbędnym 
warunkiem zaistnienia pokoju. Nie 
można rozpocząć żadnego proce-
su pokojowego, jeżeli w ludziach 
nie dojrzeje postawa szczerego 
przebaczenia - podkreślają biskupi 
polscy w związku z rocznicą. Tak 
– dla pokoju i rozwoju narodów, 
nie – dla wojny i zabijania nabiera 
nowego znaczenia. Na kontynen-
cie europejskim, na ukraińskiej 
ziemi, z którą tak mocno wiąże nas 

historyczna pamięć, trwa niewypo-
wiedziana wojna. Giną żołnierze i 
ludność cywilna, cierpią rodziny, 
serca ludzkie ogarnia nienawiść. 
Wydarzenia te, godzące w prawo 
narodów do wyboru własnej drogi, 
budzą uzasadniony niepokój tak-
że o przyszłość naszej ojczyzny. 
Oczekujemy podjęcia skutecznych 
działań, które mogłyby pokojowy-
mi środkami zahamować tragedię 
wojny - apelują biskupi. 

Pamiętamy...

Dziś przypada 75. rocznica 
wybuchu II wojny światowej

Wczesna jesień?

Po letnim wypoczyn-
ku pora powrócić do 

szkolnej ławki. Zarówno dzieci, 
jak i nauczyciele znów zabiorą się 
do pracy. Czas więc zapomnieć 
o leniuchowaniu do południa i 
na nowo zaprzyjaźnić się z pod-
ręcznikami. Szkoły wykorzystały 
wakacyjną przerwę na poprawę 
warunków lokalowych. Czy udało 
się przygotować placówki na powi-
tanie uczniów?

Tuż przed pierwszym dniem 
września w szkołach trwały ostatnie 
porządki. Przygotowanie sal lekcyj-
nych, szatni, korytarzy i łazienek 
odbywało się w sporym pośpiechu. 
Pracy było niemało, zwłaszcza w 
budynkach, w których prowadzono 
prace remontowe. 

- W naszej szkole remont objął 
poprawę stanu tynków i malowa-
nie ścian na korytarzach i klatkach 
schodowych na bardzo dużej po-
wierzchni. Wycyklinowane zostały 
podłogi i listwy, wymieniliśmy 
również kilkoro drzwi. Ostatnie 
dni przed pierwszym dzwonkiem 
zawsze oznaczają dużo pracy. Za-
równo porządkowej, jak i organiza-
cyjnej. Pracujemy tyle ile potrzeba, 
by jak najlepiej powitać uczniów 
– mówi Wanda Lepczak, dyrektor 
gimnazjum im. Jana Pawła II. - Łącz-
nie w tym roku szkolnym będziemy 
kształcić około 350 uczniów. No-
wością jest oddział sportowy, który 
jak sądzę, będzie cieszył się dużym 
zainteresowaniem w przyszłości. 
Nastroje wśród nauczycieli są bar-
dzo pozytywne, wszyscy jednak 
są zdania, że wakacje wyjątkowo 
szybko minęły.

Podobnie jak w gimnazjum, wiele 
działo się podczas wakacji w SP nr 
4. Podstawówka przeszła komplek-
sowy remont.

- Zakres prac był ogromny, można 

Wprawdzie do końca kalenda-
rzowego lata pozostały jeszcze 
trzy tygodnie, to warto od-
notować, że kilka dni temu w 
wysokich Tatrach spadł śnieg a 
stacja meteo na Kasprowym od-
notowała minus 1 st. C. Czy jest 
to zapowiedź wczesnej jesieni i 
ostrej zimy?
Wcześniej niż zwykle rozpoczęły 
się odloty ptaków do ciepłych 
krajów. Większość bocianów już 
odleciała. Nie ma też kukułek, 
jerzyków i słowików. Mrówki w 
pośpiechu budują gniazda a z 
pól do budynków gospodarczych 

ściągają myszy. Obserwatorzy 
zwracają uwagę na fakt, że rzad-
ko zdarza się tak, aby rok po roku 
była łagodna zima. Dlatego w 
tym roku lepiej przygotować się 
na surową zimę.
Zanim zima przyjdzie, przyjrzyjmy 
się bliżej zapowiedziom synopty-
ków na wrzesień. Niestety, upały 
na pewno już nie wrócą. Na szczę-
ście ma być ciepło. Temperatura 
w pierwszej dekadzie miesiąca 
oscylować ma w granicach 20-25 
st. C. Ochłodzić ma się pod koniec 
miesiąca. 

(MR)

W tym roku jesień może nadejść wcześniej niż zwykle 

Czas na naukę, wakacje się 
skończyły

powiedzieć, że będziemy mięli prak-
tycznie nowy budynek. Wymianie 
poddana została część okien w sa-
lach lekcyjnych, piwnicach, kuchni i 
łazienkach. Zamontowaliśmy nową 
instalację CO, ociepliliśmy dach na 
całej powierzchni, trwa również 
termoizolacja budynku – informuje 
Krystyna Grochala, wicedyrektor 
SP4. - Frontowa elewacja budynku 
szkoły jest już gotowa, wymienio-
ne zostały również poręcze przy 
głównych schodach wejściowych. 
Końcowy termin wykonania termo-
izolacji upływa 18 września. Do tego 
czasu zakończą się więc roboty na 
tyłach szkoły. Nie ma przeszkód, by 
prace były kontynuowane podczas 
roku szkolnego, jedyny wymóg jest 
taki, że drzwi zewnętrzne od strony 
boiska pozostaną zamknięte.

Dziś naukę w szkołach podsta-

wowych w Łęczycy rozpoczęło 
łącznie 154 pierwszoklasistów. Ro-
dzice tych uczniów mogli liczyć na 
darmowy podręcznik. To przywilej 
pierwszaków. Na częściowy zwrot 
kosztów zakupu wyprawki mogą 
liczyć opiekunowie dzieci II, III i VI 
klasy szkoły podstawowej oraz III 
klasy szkoły ponadgimnazjalnej. 
Wnioski należy składać do 8 wrze-
śnia u dyrektora szkoły, w której 
uczy się dziecko. Podstawowym 
kryterium, które należy spełnić jest 
kwota dochodu – nie więcej niż 539 
zł netto na osobę. 

Przypomnijmy też, że od tego 
roku szkolnego dzieci 5-letnie mają 
już obowiązek rocznego przygoto-
wania przedszkolnego. W Łęczycy 
100% dzieci w tym wieku będzie 
chodziło do zerówki. 

tekst i fot. (MR)

Odnowiona elewacja Szkoły Podstawowej nr4 w Łęczycy
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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

.

- ZATRUDNIMY KIEROWCĘ! - PRZYJMIEMY NA STAŻ! 

ŁĘCZYCA

GM. ŁĘCZYCA

Od prawie trzech tygo-
dni na ulicy Belweder-

skiej jest już nowa nawierzchnia. 
Nie od razu jednak dokończono 
inwestycję. Na malowanie pasów 
na przejściach dla pieszych mu-
sieliśmy poczekać do minionego 
czwartku.
Łódzki oddział warszawskiej firmy 
zajął się realizacją kolejnego etapu 
prac na ul. Belwederskiej. Pod koniec 
tygodnia pojawiły się znaki poziome 
na przejściach dla pieszych.
- Bardzo się cieszę, że będą już tutaj 
namalowane pasy, nie ukrywam, że 
bardzo ich brakowało, bo przecież 
Belwederska jest dość ruchliwą ulicą. 

Gdy nie ma zebry, ludzie przechodzą 
jak im wygodnie i nie zawsze robią to 
rozważnie. Mało kto zwraca uwagę 
na znaki. Dobrze, że nie doszło tu do 
żadnego potrącenia – usłyszeliśmy 
od pani Barbary, przechodzącej 
przez Belwederską. - Nie wyobra-
żam sobie jakby mogło nie być 
pasów od września, gdy dzieci już 
będą chodzić do szkoły. Zwłaszcza 
w pobliżu gimnazjum na ul. Szkolnej.
Na szczęście przejścia dla pieszych 
zostały już uzupełnione o znaki 
poziome. Na nowej nawierzchni ul. 
Belwederskiej brakuje jeszcze linii 
oznaczającej oś jezdni. 

tekst i fot. (MR)

Pasy na BelwederskiejGdy ich dom się za-
walił, stracili dach 

nad głową. W oczekiwaniu na 
gminne mieszkanie socjalne, 
wynajmują jeden pokój dla pię-
cioosobowej rodziny z malutkimi 
dziećmi. Koszty są jednak wyso-
kie i zabierają im ponad połowę 
środków finansowych. 

Daria Jankiewicz, matka trójki 
dzieci (w wieku 5 miesięcy, 2 i 5 lat), 
wraz z partnerem znajdują się w 
trudnej sytuacji finansowej i nie stać 
ich na wynajęcie większego miesz-
kania. Starania w urzędzie gminy o 
przyznanie lokalu socjalnego, jak do 
tej pory, też nie przyniosły efektu. 

- Większość swojego życia miesz-
kałam w Mikołajewie. Niestety 
był to stary, drewniany dom, któ-
ry się zawalił. Obecnie muszę 
wynajmować malutki domek w 
bardzo kiepskim stanie, za który 
płacę 500 zł plus opłaty, czyli ok. 
800 zł a mój dochód to alimenty i 
zasiłki. Jeden z pokoi zajmuje mój 
tata, w drugim mieszkamy my, 
czyli dwoje dorosłych ludzi i troje 
małych dzieci – opowiada Daria 
Jankiewicz. - Wniosek o przyznanie 
mieszkania socjalnego pierwszy raz 
złożyłam dwa lata temu, ostatnio po 
raz kolejny zaniosłam dokumenty 
do urzędu. Za każdym razem, gdy 
idę dowiedzieć się o sytuację na li-
ście oczekujących, dowiaduję się, że 
jestem na 7 pozycji i obecnie nie ma 
wolnych mieszkań. Zastanawiam 
się jakie są kryteria przyznawania 
mieszkania, bo z tego co udało 
mi się dowiedzieć, nie ma innych 
rodzin z trojgiem małych dzieci. 
Chciałabym osobiście poprosić wój-

Młoda matka prosi wójta o mieszkanie

ta o pomoc. Może gdyby poznał moją 
sytuację, postarałby się  jakoś nam 
pomóc. Wiem, że w Gawronkach 
szykowane są lokale komunalne.

W miejscowości Gawronki rze-
czywiście trwa remont budynku po 
szkole, który gmina przeznaczyła 
dla rodzin potrzebujących.

- To, że w chwili obecnej lokale w 
Gawronkach są wolne, nie oznacza, 
że nie są już rozdysponowane. 
Czekamy aż przeprowadzą się tam 
rodziny, które niedługo nie będą 
miały gdzie mieszkać, bo budynek, 
który obecnie zajmują przeznaczo-
ny jest do wyburzenia – informuje 
Andrzej Wdowiak, wójt gminy 
Łęczyca. - W chwili obecnej nie ma 
wolnych mieszkań komunalnych i 
na dzień dzisiejszy gmina Łęczyca 

nie określiła żadnych lokali do 
zagospodarowania w tym celu. 
Mówimy o terenie całej gminy. Nie 
jestem w stanie powiedzieć jak długo 
potrwa oczekiwanie na przydział 
mieszkania. Z pewnością pani o 
której rozmawiamy została szczegó-
łowo poinformowana o procedurach 
przyznawania mieszkań socjalnych.

Pani Daria ma świadomość, że nie 
jest jedyną osobą, która zgłosiła się 
o pomoc do urzędu gminy, zależy 
jej jednak, aby wzięta została pod 
uwagę jej naprawdę trudna sytuacja.

- Jest mi bez różnicy w jakiej miej-
scowości będziemy mieszkać, byle 
byśmy mieli godne warunki do życia 
i wychowywania dzieci – mówi D. 
Jankiewicz. 

(MR)

Rodzina prosi wójta Wdowiaka o pomoc
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GRABÓW

ŁĘCZYCA Jeżeli miasto nie za-
gwarantuje dostępu do 

drogi publicznej, którą przed-
siębiorcy będą mogli legalnie 
dojeżdżać do swoich posesji, 
ogólnopolska firma Marma (pro-
ducent folii) wycofa się z Łęczycy 
i miasto straci 123 tys. zł, którymi 
firma rocznie zasila budżet miasta 
w postaci płaconego podatku od 
nieruchomości.  

Do czterech dużych firm w 
pobliżu ulicy Lotniczej i dawnych 
terenów Agrico, prowadzi jedynie 
droga gruntowa w fatalnym stanie, 
która w dodatku jest prywatną 
własnością. Właściciele firm mogą 
korzystać z drogi gruntowej, ale 
żeby dało się po niej jeździć, muszą 
we własnym zakresie dbać o jej 
nawierzchnię. 

- Wspólnie z pozostałymi firma-
mi włożyliśmy w tę drogę łącznie 
już około 30 tys. zł. Musimy  ją 
równać, bo inaczej nie da się po niej 
jeździć. My mamy prowizoryczny 
sprzęt, sąsiedzi wózek widłowy. 
Wspólnymi siłami jakoś musimy 
sobie radzić – słyszymy od Łuka-
sza Sobińskiego, syna właściciela 
jednej z firm, do której dojazd 
prowadzi przez prywatną drogę 
gruntową. - Wcześniej jeszcze ta 
droga była wyłożona betonowymi 
płytami, które z niewyjaśnionych 
przyczyn zniknęły. Swego czasu 
obecny właściciel tej drogi chciał ją 
przekazać miastu, mam nadzieję, 
że jeżeli władze tym razem zechcą 
zająć się tą sprawą, propozycja 

będzie dalej aktualna. Ten odcinek 
ma około 400 metrów. 

Bardzo zdecydowaną postawę 
przybrała druga firma – ogólno-
polski producent folii. Posiadając 
ogromne hale i rozległo tereny, 
ma spore możliwości rozwoju i co 
najważniejsze, chce inwestować w 
Łęczycy. 

- Właściciel firmy, którą repre-
zentuję, chce przenieść do miasta 
zakład produkcyjny i stworzyć 
około 20 miejsc pracy. Warunkiem 
jest deklaracja miasta i gwarancja, 
że do połowy 2015 roku zostanie 
nam zapewniony dostęp do drogi 
publicznej. W przeciwnym razie, 
z końcem roku firma zostanie zli-
kwidowana, a miasto nie dostanie 
ani złotówki ze 123 tys. zł. podatku, 
który płacimy rocznie za grunt – 
mówi Daniel Jaworski, kierownik 
hurtowni w Łęczycy. - Oczekuję 
od miasta konkretnych działań i 
gwarancji dostępu do drogi pu-
blicznej. Tyle mówi się o rozwoju, 
wspieraniu przedsiębiorców i 
tworzeniu nowych miejsc pracy, a 
co jest robione? W tym momencie 
działanie i rozwój firmy, w której 
pracuję jest utrudniony. Pobrałem 
już ze starostwa wniosek o wybu-
rzenie budynku. Jeżeli nie będzie 
drogi publicznej, to nie będzie ani 
nowych miejsc pracy, ani dużych 
wpływów do budżetu miasta. Pra-
cę stracą też osoby zatrudnione w 
tym momencie w firmie. Właściciel 
już zdecydował. Albo droga, albo 
wyburzenie. 

Mieszkańcy pytają, 
kiedy rozpocznie 

się remont chodników przy 
głównej ulicy, które zostały 
zniszczone podczas prac 
związanych z kładzeniem 
wodociągu.

- Termin zakończenia prac 
i tym samym wywiązania się 
firmy z umowy mija 15 paź-
dziernika i do tego czasu chod-
nik ma być wyremontowany. 
Przeszkodą w wykonywaniu w 
tym momencie dalszych prac 
są stare drewniane słupy ope-
ratora telekomunikacyjnego, 
które muszą zostać przez niego 
usunięte. Firma wykonująca 
chodnik, oznajmiła, że nie bę-
dzie czekać, aż znikną słupy, 
bo zamierza wywiązać się z 
terminu umowy. Poczyniliśmy 
już niezbędne kroki mające na 
celu usunięcie przeszkód, po-
kryliśmy też koszty – informuje 
Ryszard Kostrzewski, wójt 
Grabowa.

(MR)

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 wy-
szukiwaniu 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

Zdewastowane 
chodniki. 

Kiedy będzie 
remont?

PRZEDSIĘBIORCY STAWIAJĄ 
SPRAWĘ NA OSTRZU NOŻA

Kontrowersje dotyczą tej drogi na terenie łęczyckiej podstrefy 

Sprawa drogi dojazdowej do 
firm przy ul. Lotniczej została 
poruszona podczas ostatniej sesji 
rady miasta. 

- Mamy do czynienia z sytuacja 
wyjątkową, bo została sprzedana 
nieruchomość bez drogi dojazdo-
wej, co powinno być zapewnione 
i sprawdzone przez odpowiednie 
osoby. Jesteśmy po próbach rozmo-
wy z przedstawicielem firmy, która 
jest właścicielem drogi. Chcemy się 
umówić na spotkanie i wspólnie 
rozwiązać tę sprawę. Chodzi o to, 
by droga gruntowa, która stanowi 
jedyną możliwość dojazdu do czte-
rech firm stała się własnością mia-

sta – wyjaśniał burmistrz Andrzej 
Olszewski. - Jesteśmy umówieni 
na spotkanie z właścicielami drogi 
około 9 - 10 września. Liczymy, że 
będzie pozytywnie nastawiony do 
naszej propozycji. 

Daniel Jaworski, który w imieniu 
pracodawcy próbuje zapewnić swojej 
i innym firmom dostęp do drogi 
publicznej podkreśla, że już wcześniej 
był u burmistrza w tej sprawie. Ma 
nadzieję, że publiczne nagłośnienie 
problemu i groźba wycofania się z 
Łęczycy skłoni władze miasta do po-
ważnego podejścia do sprawy. 

tekst i fot. 
Małgorzata Robaszkiewicz
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Gdy w miniony po-
niedziałek mieszkań-

cy bloku przy ulicy Zachodniej 
7 zaprotestowali przeciwko 
wycince drzew i budowie 
parkingu, władze miasta po-
stanowiły wstrzymać prace na 
tym terenie. 
- Sytuacja nas bardzo zasko-
czyła, ponieważ kwestia tego 
parkingu dyskutowana była od 
wiosny. Często spotykałem się z 
pretensjami skierowanymi pod 
moim adresem, bo prace przy 
Zachodniej 7 nie były rozpoczę-
te wcześniej – mówi burmistrz 
Andrzej Olszewski. - W po-
niedziałek, gdy Zieleń Miejska 
miała rozpocząć pracę, okazało 
się, że jest prowadzona jakaś 
akcja przeciwko budowie par-
kingu. Podjęliśmy więc decyzję 
o zawieszeniu działań na terenie 
przy ul. Zachodniej 7. Pracow-
nicy ZM zostali skierowani do 
pracy na ulicy Ozorkowskiej 3/5. 
Obecnie częściowo przekopany 
został teren podwórka przy 
posesji na tej ulicy. W ramach 
zagospodarowania przestrzeni 
teren ten zostanie wyłożony be-
tonowymi kratkami. Niestety, nie 
udało nam się dowiedzieć, jak 
długo potrwają prace. Zapytani 
o to pracownicy ZM niechętnie 
o tym mówili. Dali do zrozumie-
nia, że będą robić tak długo, jak 
długo będzie trzeba.

(MR)

Wszyscy radni miasta za-
głosowali za przyjęciem 

wniosku radnego opozycji, Krzyszto-
fa Urbańskiego, który chce sprawdzić 
powiązania rodzinne członków rady 
i pracowników magistratu. Problem 
polega na tym, że jak się okazało, 
jednogłośne przyjęcie wniosku nie 
było równoznaczne z wyrażeniem 
aprobaty dla pomysłu. Nikt poza 
samym pomysłodawcą nie zgłosił się 
do pracy w komisji. 

Takiego obrotu spraw chyba nikt się 
nie spodziewał. Po bardzo długiej dys-
kusji i wielu próbach  sformułowania 
odpowiednio brzmiącego wniosku o 
powołanie komisji doraźnej i jednogło-
śnym jego przyjęciu przez radnych, nie 
było chętnych, którzy zgłosiliby się do 
udziału w komisji. 

- Sytuacja jest patowa, bo wniosek 
został zaopiniowany pozytywnie, ale 
nie ma chętnych do pracy w komisji 
– podsumował Paweł Kulesza, prze-
wodniczący RM.

O co chodziło? Radny Krzysztof 
Urbański podczas wtorkowej sesji 
powrócił do tematu, który poruszył 
podczas poprzedniego spotkania rad-
nych w magistracie. Była to propozycja 
podjęcia dyskusji i złożenia wniosku o 
przeprowadzenie kontroli, która wy-
kazałaby powiązania pracowników 
urzędu miasta z radnymi. 

- Czy pracownicy urzędu mają ja-
kieś bliższe relacje z radnymi miasta? 
Czy te relacje mają jakiś wpływ na 
pracę radnych? - pytał K. Urbański 
próbując wyjaśnić, jakich informacji 
oczekuje po kontroli o którą wnio-
skuje. - Mogę podać przykłady: 
radny Gajewski i jego żona, radny 
Sroczyński i jego córka, radny Brygier 

Zablokowane prace 
przy Zachodniej 

ŁĘCZYCA

ŁĘCZYCA Grunt to rodzinka
i jego synowa. Należałoby sprawdzić 
każdego radnego. Być może Urbań-
ski też ma kogoś w urzędzie, może 
Koperkiewicza też trzeba sprawdzić. 
Czy np. radny Sroczyński, kiedy kon-
troluje swoją córkę będzie obiektyw-
ny? Nie wiem tego i właśnie to chcę 
sprawdzić. Dajmy społeczeństwu 
odpowiedź, czy w urzędzie miasta 
mamy do czynienia z nepotyzmem.

Jak wyjaśniła Iwona Janiuk, radca 
prawny, nie można w tej sytuacji mówić 
o nepotyzmie, gdyż pojęcie to ozna-
cza zatrudnianie przez pracodawcę 
członków swojej rodziny, bliższej lub 
dalszej, często bez kwalifikacji, a rada 
miasta nie zatrudnia pracowników 
urzędu. Jest bowiem organem uchwa-
łodawczym i kontrolnym, nie jest pra-
codawcą. Określiła też jednoznacznie 
rodzaj omawianych przez radnego 
Urbańskiego powiązań.

- Zbadanie relacji niektórych człon-
ków rady i pracowników urzędu nie 
jest trudne, bo są to relacje rodzinne i 
wszyscy o tym wiemy.

Włodzimierz Sroczyński, prze-
wodniczący komisji rewizyjnej, gdy 
został wymieniony przez radnego 
Urbańskiego jako przykład, próbował 
wyjaśnić sprawę. - Gdy powołuje się 
zespół kontrolny, zwracamy uwagę, 
by w tym zespole nikt nie był w żaden 
sposób powiązany z osobami kontro-
lowanymi – poinformował radny, który 
w późniejszym czasie, gdy w rozmowie 

telefonicznej poprosiliśmy go o komen-
tarz do sprawy, odmówił jakiejkolwiek 
rozmowy z dziennikarzem i po prostu 
odłożył słuchawkę.

Gdy radnym udało się sprecyzo-
wać, czym w ogóle jest nepotyzm 
oraz po oddzieleniu przykładów od 
konkretów, powstała treść wniosku. 
Radni zagłosowali nad wnioskiem w 
sprawie powołania komisji doraźnej 
do zbadania czy powiązania rodzin-
ne pracowników UM mogą mieć 
wpływ na podejmowanie obiektyw-
nych decyzji przez radnych. Wniosek 
został przyjęty jednogłośnie, członek 
komisji, jak się okazało, też zgłosił się 
jeden - radny Krzysztof Urbański, jego 
pomysłodawca. 

- Komisja nie może być jednoosobo-
wa i państwo powinni wziąć w niej 

udział, bo taki był wniosek. Jest czas 
do następnej sesji, żeby się nad tym 
zastanowić. Uważam, że państwo 
mają obowiązek, żeby wziąć udział 
w komisji tym bardziej, że wniosek 
został zaopiniowany pozytywnie – 
komentowała Iwona Janiuk.

Zdaje się, że radni podeszli do tematu 
mało poważnie. Czy uda się powołać 
komisję i sprawdzić powiązania ro-
dzinne radnych i pracowników UM, 
okaże się podczas następnej sesji rady 
miasta.

- Radni mają czas do następnej sesji, 
zobaczymy co z tym zrobią. Uważam 
jednak, że najlepszym komentarzem 
do takiego zachowania będzie po pro-
stu pozostawienie tego bez komentarza 
– stwierdził Krzysztof Urbański.

MR

Radny Krzysztof Urbański domaga się kontroli w urzędzie miasta 
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Zakończyły się prace na drodze 
powiatowej Łęczyca – Topola 
Katowa. Był to jeden z elementów 
inwestycji dotyczącej przebudowy 
wiaduktu w ciągu drogi powia-
towej w miejscowości Topola 
Królewska wraz z dojazdami. W 
ramach tej samej inwestycji prze-
prowadzony był remont ulicy 
Belwederskiej. 

Jak informuje Paweł Woło-
szyn, dyrektor Zarządu Dróg 
Powiatowych w Łęczycy, w za-
kres prac, których celem było 
poszerzenie istniejącej jezdni po 
stronie prawej weszło wykonanie 
robót ziemnych, podbudowy z 
kruszywa łamanego, warstwy 

wiążącej nawierzchni oraz fre-
zowanie istniejącej nawierzchni 
w celu zespolenia jej z poszerzo-
ną częścią drogi. Dodatkowo wy-
konano nową warstwę ścieralną 
nawierzchni na całej szerokości 
jezdni. Wykonawcą inwestycji 
jest Przedsiębiorstwo Robót 
Drogowych w Kutnie.

Przypomnijmy, że od tygo-
dnia trwają prace związane z 
przebudową wiaduktu w Topoli 
Królewskiej. Zamknięta jest droga 
powiatowa na odcinku Topola 
Królewska - Karłów. Utrudnienia w 
ruchu potrwają prawdopodobnie 
do końca października. 

tekst i fot. (MR)

Z Łęczycy do Topoli szerszą drogą 

Grzegorz Jasiński, pre-
zes Miejskiego Mło-

dzieżowego Klubu Tenisowego, 
uważa że konkurs na organizację 
w mieście letniego wypoczynku 
dla dzieci i młodzieży został roz-
strzygnięty w sposób niewłaści-
wy. Dlatego złożył w tej sprawie 
skargę na działanie burmistrza 
Andrzeja Olszewskiego. Komisja 
rewizyjna zajmie się skargą szefa 
MMKT. 

Skarga została złożona do Samo-
rządowego Kolegium Odwoław-
czego w Łodzi, które stwierdzając, 
że nie jest organem właściwym do 
rozstrzygania tej sprawy, przeka-
zało ją radzie miejskiej w Łęczycy. 

- Według nas został złamany 
regulamin konkursu ustanowiony 
przez urząd miasta w Łęczycy, a na-
sza oferta w sposób bezpodstawny 
została odrzucona – komentuje pre-
zes Jasiński. - Zarzuca nam się błędy 
formalne (nieaktualny odpis KRS), 
czyli nieprawdziwą siedzibę klubu. 
Chodzi o kwestię wypowiedzenia 
stowarzyszeniu umowy użycze-
nia na czas nieokreślony siedziby 
MMKT. Dopóki nie zapadną pra-
womocne postanowienia sądu w tej 
sprawie, budynek przy Dworcowej 
dalej będzie zajmowany przez klub. 
W ubiegłym roku z puli dotacji 
przyznano nam tylko tysiąc zł. W 

tym roku, jak widać, nie mogliśmy 
liczyć nawet na takie wsparcie, 
mimo że na realizację zadania mia-
sto przeznaczyło 30 tys. zł. 

Z regulaminu konkursu wyni-
kało, że w przypadku wskazania 
błędów formalnych w ofercie, 
oferent zostanie wezwany do jej 
uzupełnienia. Prezes Jasiński, jak 
mówi, nie dostał takiej możliwości. 

Pojawił się zarzut, że komisja re-
wizyjna może być nieobiektywna, 

ponieważ nie ma w niej żadnego 
z opozycyjnych radnych. Mecenas 
przedstawiła możliwość powołania 
komisji składającej się również z rad-
nych opozycji. Rada miasta z takiej 
ewentualności jednak nie skorzystała. 

Kontrola zlecona komisji rewi-
zyjnej ma być przeprowadzona do 
28 września, a jej wyniki przed-
stawione podczas najbliższej sesji 
miejskiej. 

tekst i fot. (MR)

PO SKARDZE JASIŃSKIEGO 
KOMISJA SPRAWDZI

ŁĘCZYCA

Prezes Jasiński negatywnie ocenia działania burmistrza



71 WRZEŚNIA 2014
Nowy 
Tygodnik 
Regionalnypo kilku laTach Duży sukces gminy 

reklama

Obraz parki bocia-
nów w gnieździe w 

pobliżu domu w czasie, gdy inne 
ptaki odlatują do ciepłych krajów, 
pozostaje w pamięci. Te bociany 
będą przy posesji jeszcze długo. 

Na chodnik runęła elewacja

GRABÓW

PARZĘCZEW

Jak długo jeszcze 
trzeba będzie czekać 

na podjęcie konkretnych dzia-
łań, aby nie doszło do tragedii? 
Kilka dni temu runęła drewnia-
na ściana starej kamienicy. Na 
szczęście w tym momencie nikt 
nie przechodził obok budynku. 
Elewacja jest w fatalnym stanie. 
W ścianie powstała duża dziura. 

Smaczku sprawie dodaje fakt, że 
kamienica stoi w samym centrum 
miejscowości. Na pewno stanowi 
antywizytówkę Grabowa. Kłopot 
jednak w tym, że budynek jest 
prywatny.

- W pierwszej kolejności to 
właściciel musi zabezpieczyć stan 
budynku oraz usunąć wszelkie 
elementy, które znalazły się poza 
terenem jego posesji – mówi 
wójt Ryszard Kostrzewski. - W 
tym momencie trudno jest mi 
cokolwiek powiedzieć, bo nie 
wiem jakie są plany właściciela 

kamienicy. Może się okazać, że 
za dwa dni wszystko zostanie 
usunięte. Jeżeli właściciel nie po-
dejmie żadnych działań, to obo-
wiązkiem gminy będzie zajęcie się 
tym tematem. Można oczywiście 
zgłosić problem dalej, ale najpierw 
należy osobiście porozmawiać z 
właścicielem budynku. Postaram 
się zająć tym problemem jeszcze 
w tym tygodniu.

Stanem budynku jest poważnie 
zaniepokojony właściciel domu, 
stojącego tuż przy starej kamie-
nicy.

- Chciałem kupić kamienicę, ale 
właścicielka nie była tym zainte-
resowana – usłyszeliśmy. - Tym 
budynkiem już dawno powinien 
zająć się nadzór budowlany. W 
każdej chwili kamienica może 
runąć. 

Nie udało nam się porozmawiać 
z właścicielką ruiny. 

(MR)U państwa Maślińskich 
bociany są przez cały rok

Patrycja Maślińska przy malowniczym oczku wodnym 

Wjazdu do jednej z posesji 
strzegą dwa białe lwy

- Ważne, aby u siebie czuć się 
dobrze. Jeśli gospodarz chce mieć 
w ogrodzie krasnala, to proszę 
bardzo. Jeśli woli lwy, to też jego 
wybór. Przez to, że niektórzy mają 
takie pomysły nasza miejscowość 
jest kolorowa – słyszymy od pani 
Anny.

tekst i fot. (stop)
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Gmina została doceniona w woje-
wództwie za sprawne realizowa-
nie inwestycji współfinansowa-
nych przez Unię. Kilka dni temu 
miejscowe władze dowiedziały się 
o przyznaniu środków na realiza-
cję projektu pn.”Daszyna krainą 
OZE – promocja marki lokalnej”. 
Sukces przypadł w czasie peł-
nienia obowiązków wójta przez 
Pawła Jóźwiaka, należy jednak 
pamiętać o zaangażowaniu w in-
westycje poprzednika - Zbigniewa 
Wojtery. 

Gmina na promocję marki otrzy-
mała ponad pół miliona złotych. 
Pieniądze pochodzą z Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego. Zakończenie realizacji 
projektu zaplanowano na czerwiec 
przyszłego roku. 

Czym gmina może się pochwa-
lić?

To przede wszystkim inwestycje 
przyczyniające się do znacznego 
zmniejszenia emisji zanieczyszczeń 
powietrza – budowa ekologicznych 
ciepłowni, montaż solarów, czy też 
ogniw fotowoltaicznych. 

- Nie jest to absolutnie moją zasłu-
gą, bo wniosek został już złożony 
2 lata temu – przyznaje Paweł 
Jóźwiak, pełniący obowiązki wójta 
Daszyny. - Przez ten czas gmina 
Daszyna przesuwała się coraz wy-
żej w tabeli. Daszyna krainą OZE, 
czyli odnawialne źródła energii. Z 
tym hasłem wygraliśmy konkurs 
na promocję marki. Dostaliśmy do-
finansowanie i mamy teraz prawie 
rok na realizację zadań promocyj-
nych, czyli wywiadów, artykułów, 

wycieczek dla dzieci, konkursów 
tematycznych itd. Wcześniej były 
3 lata na wywiązanie się z zadań 
promocyjnych. Mam obawy czy 
uda nam się wszystko zrealizować, 
dlatego będę prowadził rozmowy 
o zmniejszenie ilości tych działań 
tak, żeby zdążyć ze wszystkim w 
wyznaczonym terminie.

Warto dodać o jeszcze jednej 
znaczącej dla gminy inwestycji. Już 
w tym sezonie grzewczym można 
będzie skorzystać z podłączenia do 
nowej nitki gazociągu Daszyna – 
Witonia - Garbalin. 

- Zakończyliśmy już pierwszy etap 
inwestycji i zaczynamy drugi. Chce-
my, by już w tym sezonie grzewczym 
można było podłączyć do gazociągu 

więzienie w Garbalinie oraz domy 
mieszkańców, którzy wyrażą taką 
chęć - informuje P. Jóźwiak. - Koszt 
podłączenia do gazociągu dla osoby 
indywidualnej na terenie gminy 
wyniesie około 5 tys. zł i będzie to 
przyłącze wykonane do granicy dział-
ki. Decyzję o wykorzystaniu gazu po-
dejmie już sam mieszkaniec, tzn. czy 
będzie używał go jako źródło energii, 
czy jedynie na potrzeby kuchenne. 
Wykonanie tej inwestycji przyniesie 
znaczne korzyści, przede wszystkim 
finansowe dla firm, instytucji oraz 
osób prywatnych. Gaz jest bowiem 
najtańszym obecnie źródłem energii. 
Można wykorzystywać go także 
przemysłowo. 

(MR)

Dopiero z bliska widać, że są z 
drewna. Podobnych rzeźb ptaków 
i zwierząt jest w ogrodzie o wiele 
więcej.

- Kiedyś wygraliśmy konkurs na 
najładniejszy ogród – mówi z dumą 
Patrycja Maślińska. - Pasją mojej 
mamy jest aranżowanie ogródka. 
Pamiętam, że jako pierwszy pojawił 
się w ogrodzie krasnal a później 
były bociany, sowa, papuga, orzeł, 
kaczki, króliki, żaby...

W Parzęczewie swoje ogródki 
upiększa wielu mieszkańców. Na 
płotach i przy bramach montowane 
są na przykład kolorowe koguty. Przy 
wjeździe do jednej z posesji można 
zobaczyć nawet dwa duże lwy. 

Daszyna promować będzie swoją markę w dziedzinie 
odnawialnych źródeł energii 
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Oryginalne potrawy 
i porady kulinarne

Rozwiązanie krzyżówki z numeru 101: Czyja łąka, tego siano.

UŚMIECHNIJ SIĘ
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Nauczyciel napisał w dzienniczku 
uczennicy: 
- Pańska córka Zosia jest nieznośną 
gadułą. 
Nazajutrz dziewczynka przyniosła 
dzienniczek z adnotacją ojca: 
- To pestka gdyby pan słyszał jej matkę! 

•••
Pani do szkoły przyszła w sukience z dużym dekoltem 
i nowym wisiorkiem w kształcie samolotu. Jasio przez 
całą lekcję patrzył się na nauczycielkę.  
Nauczycielka, spostrzegłszy to, mówi do Jasia: 
- Co Jasiu podoba ci się mój nowy wisiorek w kształcie 
samolotu? 
A Jasiu: 
- Nie, te dwie bomby pod skrzydłami. 

•••
Siedzą dwaj uczniowie: 
- Wiesz, czasem ogarnia mnie wielka ochota, żeby się 
pouczyć. 
- I co wtedy robisz? 
- Czekam, aż mi przejdzie 

•••
Młody nauczyciel i stary idą razem na lekcję. Młody - 
stosy kserówek, teka wypchana książkami, dziennik w 
zębach. Stary idzie na luzaka, niesie tylko klucz od sali. 
Młody mówi z podziwem: 
- No no, po tylu latach pracy, to pan ma to wszystko w 
głowie? 
- Nie synu, w dupie... 

•••
O czym powinni pamiętać nauczyciele wychowania 
seksualnego? 
- Aby nie zadawać prac domowych! 

•••
Pani zadała dzieciom temat wypracowania - ‘’Jak wy-
obrażam sobie pracę dyrektora?’’. 
Wszystkie dzieci piszą tylko Jaś siedzi bezczynnie zało-
żywszy ręce. 
- Czemu Jasiu nie piszesz? - pyta się nauczycielka. 
- Czekam na sekretarkę... 

Jajowa ze szczawiem
Składniki:
• włoszczyzna - 250 g
• szczaw - 150 g
• woda - 1,5 l
• mąka - 2-3 łyżki
• mleko - 250 ml
• żółtka - 1-2
• masło - 30 g
• sól - do smaku

Etapy przygotowania: Obrać i umyć warzywa. Zalać je 
wrzącą wodą, dodać 10 g masła, sól i gotować. Przygotować 
szczaw: umyć, odciąć korzonki, połowę zmiksować. Drugą 
połowę włożyć do wazy tuż przed podaniem zupy. Zmikso-
wany szczaw ugotować w niewielkiej ilości wody. Odcedzić 
wywar z warzyw, połączyć go z mlekiem wymieszanym z 
mąką i zagotować. Dodać ugotowany szczaw i sól. Przed po-
daniem wymieszać z surowymi żółtkami i roztartym masłem. 
Zupa świetnie smakuje z mięsnymi pulpetami, grzankami, z 
lanym ciastem, ryżem ugotowanym na sypko, pęczakiem, 
jajami na twardo lub ziemniakami.

Zapiekanka z brokułami
Składniki:
• 500 g pomidorów
• 1 brokuł

• makaron penne (lub inny krótki) (300 g)
• 3 jajka
• śmietanka kremówka (200 ml)
• 2 szalotki 
• 2 łyżki oliwy 
• Cheddar tarty (100 g)
• Parmezan tarty (100 g)
• masło 
• sól i pieprz

Etapy przygotowania: Pomidory obrać ze skórki i pokroić 
w plasterki. Brokuła podzielić na różyczki, ugotować na pa-
rze. Ugotować makaron w wodzie z 1 łyżką oliwy. Szalotki 
posiekać, usmażyć na 1 łyżce oliwy. Wymieszać kremówkę 
z roztrzepanymi jajkami. Dodać cheddar i łyżkę parmezanu. 
Wymieszać dodając szalotkę. Doprawić solą i pieprzem 
(powinno być dość słone, bo brokuł gotowany na parze).Do 
posmarowanego masłem naczynia żaroodpornego wsypać 
warstwę makaronu, na 
wierzchu ułożyć pomi-
dory, potem brokuły i 
znów makaron, pomido-
ry, brokuły. Polać śmie-
tanką z serem. Posypać 
parmezanem. Zapiekać 
ok. 30 minut w piekarniku 
nagrzanym do 200 C.

Czekoladowy pudding z miękki wnętrzem
Składniki:
• 110 g ciemnej czekolady
• 115 g masła
• 6 jajek
• 125 ml miałkiego cukru
• 80 ml mąki
• 45 ml mielonych migdałów
• podawaj z lodami

Etapy przygotowania: 
Rozgrzej piekarnik do 
temperatury 180°C. 4–6 
kokilek natłuść stopio-
nym masłem. Czeko-
ladę z masłem stop na 
małym ogniu, na łaźni 
wodnej. Ukręcaj jajka z 
cukrem przez 5 minut, aż 
powstanie jednorodna, 
jasna, lekka masa. Do 
oddzielnego naczynia przesiej mąkę i mielone migdały. 
Przełóż suche składniki do jajek z cukrem i delikatnie mie-
szając dodaj czekoladę z masłem. Nałóż ciasto do kokilek i 
piecz 20 minut. Po wyjęciu z piekarnika odstaw na kilka minut, 
a potem oddziel ciasto od kokilek nożem i odwróć gotowe 
puddingi do góry dnem. Podawaj z lodami.
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Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą. Po niej starościna Zuzanna Maślińska oraz starosta Jan Bartczak po-
prowadzili gości korowodem dożynkowym nad zalew, gdzie na scenie przekazany został bochen chleba wójtowi 
Ryszardowi Nowakowskiemu. Tradycji stało się zadość i sołectwa zaprezentowały swoje wieńce dożynkowe. 
Na uroczystość przybyło wielu dostojnych gości, a wśród nich m. in.: posłowie Agnieszka Hanajczyk i Marek 
Matuszewski, a także Przemysław Błaszczyk - senator RP oraz delegacja z zaprzyjaźnionej gminy Żelechlinek z 
wójtem Bogdanem Kaczmarkiem. Wystąpili lokalni artyści oraz gwiazda imprezy Kabaret pod Wyrwigroszem. 

Info: UG

Dożynki w Parzęczewie 



10 1 WRZEŚNIA 2014
Nowy 
Tygodnik 
Regionalny poDopieczni wysTawiają złą ocenę 

OZORKÓW

OZORKÓW

OZORKÓW

OZORKÓW

OZORKÓW, ŁĘCZYCA 

Długo trzeba było 
czekać na wycięcie 

suchego pniaka, który stał po-
środku chodnika przy ul. Starzyń-
skiego. O problemie pisaliśmy 
niedawno. Po naszym artykule 
odpowiednie instytucje zajęły się 
sprawą. - Otrzymałam wreszcie 

pozwolenie na wycięcie obumar-
łego drzewa – mówi właścicielka 
sklepu naprzeciwko którego stał 
pniak. - Oczywiście wycięcie jest 
na mój koszt. Najważniejsze jed-
nak, że przechodnie nie będą już 
się skarżyć na zawalidrogę. 

(stop) 

Wycięli po kilku latach 

Pan Bartosz przesłał do 
redakcji mejla, w którym 

skarży się na opieszałość miejsco-
wych policjantów. 

„Chciałbym zwrócić uwagę na ist-
niejący problem w komisariacie policji 
w Ozorkowie. Otóż jeżeli uznamy, że 
zgodnie z własnym sumieniem i literą 
prawa chcemy skorzystać z badania 
na zawartość alkoholu w wydycha-
nym powietrzu. Okazuje się, że na 
takie badanie przez policję z Ozorkowa 
musimy czekać od 40 minut do nawet 
1 godziny. Wydaje się to kuriozalne w 
sytuacji, gdy musimy podjąć decyzje 
o poprowadzeniu samochodu czy 
stawieniu się w pracy. Każdemu z 
nas przysługuje urlop na żądanie i w 
sytuacji gdy jesteśmy pod wpływem 
alkoholu musimy poinformować 
pracodawcę o naszej nieobecności w 
pracy. Opieszałość policjantów z komi-
sariatu w Ozorkowie - co do badania 
alkomatem - jest porównywalna z 
szybkością interwencji podczas week-
endu (w przypadku grupy młodych 
ludzi powyżej 5 osób). Po wejściu do 
komisariatu pan w dyżurce mierzy 
nas wzrokiem po czym odpowiada 
pogardliwie PROSZĘ CZEKAĆ!!! 
Oczekiwanie to minimum 40 minut 
a samo badanie zajmuje raptem 5 do 8 
minut łącznie ze spisywaniem danych 
osobowych z dowodu tożsamości. 
Droga redakcjo, pragnę zwrócić waszą 
uwagę na ten temat. Skoro jest taka 
możliwość i ustawodawca wyraził 
zgodę na badanie pojedynczych jed-
nostek i korzystanie ze sprzętu jakim 
dysponuje policja. Dlaczego zniechęca 
się obywatela do korzystania z tego 
udogodnienia jakim jest alkomat, 
poprzez przeciąganie i odwlekanie 

wykonania badania. Mam nadzieję, 
że zbadacie tę sprawę. Myślę, że wielu 
ludzi którzy są tak potraktowani drugi 
raz już nie będzie marnować czasu na 
wycieczkę do komisariatu” - czytamy 
w mejlu.

O komentarz poprosiliśmy Lilia-
nę Garczyńską, rzecznik policji w 
Zgierzu. 

- Być może, w momencie gdy ten Pan 
pojawił się w budynku ozorkowskiego 
komisariatu, zaistniała jakaś sytuacja – 
niezależna od funkcjonariuszy, która 
spowodowała, że musiał czekać. Nie 
potrafię odnieść się do tej sytuacji, bo 
nie wiem, którego dnia ozorkowianin 
i o której godzinie był w komisariacie. 
W każdym bądź razie w komisariacie 
znajduje się urządzenie do badania 
stanu trzeźwości. Jednak – co jest bar-
dzo istotne – obecne regulacje prawne 
wprost nie nakładają na dyżurnego 
jednostki policji bezwzględnego obo-
wiązku dokonania badania trzeźwości 
„na życzenie”. Policjanci mogą wyko-

nać takie badanie, o ile są to przypadki 
pojedyncze i uzasadnione. Dyżurny z 
pewnością odmówi badania alkoma-
tem grupie kolegów, którzy wyłącznie 
dla zaspokojenia własnej ciekawości 
chcieliby sprawdzić swój ,,wynik”. 
Może również odmówić w sytuacji, 
gdy będzie w trakcie wykonywania 
innych zadań służbowych, wymaga-
jących niezwłocznej realizacji określo-
nych czynności. Zapewne zaproponuje 
wówczas oczekiwanie albo wskaże 
inną jednostkę – informuje nadkomi-
sarz L. Garczyńska.

(stop) 

Widok przy-
czepk i  ro -

werowej z małym dzieckiem w 
środku nie jest u nas jeszcze tak 
powszechny jak na Zachodzie. Mi-
łośnicy takiego spędzania wolne-
go czasu wymieniają same zalety 
aktywnego relaksu. - Jesteśmy z 
Łęczycy. Dziś przyjechałyśmy do 

Ozorkowa. Na rowerze jeżdżę 
od dziecka, takie przejażdżki 
kocha też moja 3-letnia córeczka 
Selma – mówi Patrycja Łachec-
ka. - Przyczepka jest bezpieczna. 
Dziecko ma kontakt z przyrodą. 
To znacznie ciekawsze niż jazda 
samochodem. 

(stop) 

Ich pasją jest pedałowanie

Długo oczekiwany re-
mont drogi wreszcie 

się rozpoczął. Do tej pory kierowcy 
męczyli się jeżdżąc po zrujnowa-
nych, starych betonowych płytach 
z których wystawało uzbrojenie. 

- Wreszcie – cieszy się zmotory-
zowany mieszkaniec ulicy. - Dość 
często niszczyłem auto na tej zde-
wastowanej drodze. Na szczęście 
ten horror już się zakończył. 

(stop)

Ruszyły roboty na Kołłątaja 

Policjanci badają tak jak interweniują?

Nasza Czytelniczka 
(nazwisko do wiado-
mości redakcji) poin-

formowała nas, że rozpoczęło się 
zbieranie podpisów pod petycją o 
odwołanie ze stanowiska Eweliny 
Andrzejczak, kierownik Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej. 

Podopieczni z którymi rozmawia-
liśmy krytykują kierowniczkę za – jak 
usłyszeliśmy – lekceważący stosunek 
do ludzi i uznaniowe przyznawanie 
zasiłków. 

W tej sprawie rozmawialiśmy m.in. 
z samotną matką, która żaliła się na 
MOPS.

- O niewłaściwym podejściu 
do podopiecznych kierowniczki 

Andrzejczak poinformowałam już 
dyrektor ośrodka – mówi ozorko-
wianka. - Poskarżyłam się na to, 
że kierowniczka uśmiechnęła się, 
gdy opowiadałam o swoich proble-
mach i trudnej sytuacji finansowej. 
Usłyszałam od niej, że jest okres 
letni i mogę iść do pracy. Pytanie 
tylko z kim mam zostawić moje 
roczne dziecko. To już kierownik nie 
interesowało. Mam chore dziecko 
i na lekarstwa wydaję miesięcznie 
ponad 200 zł. Zasiłku otrzymuję 
niewiele ponad 300 zł. Zapytałam 
za co mam żyć. Zlekceważyła moje 
pytanie. 

Czytelniczka twierdzi, że kie-
rownik ośrodka według własnego 
uznania rozdziela środki finansowe 
na pomoc dla podopiecznych.

- Znajomym daje wyższe zasiłki 
a ci, którzy ją krytykują nie mają co 

liczyć na więcej pieniędzy – słyszymy 
od samotnej matki z którą rozmawia-
liśmy kilka dni temu. 

W MOPS nie zastaliśmy kierownik 
Andrzejczak – przebywa na urlopie. 
Nie było również Magdaleny Wąsio-
łek, dyrektor ośrodka. W sekretariacie 
dowiedzieliśmy się, że dyrektor w 
dniu naszej wizyty miała serię waż-
nych spotkań w urzędzie miasta. 

Na drugi dzień zadzwoniliśmy do 
szefowej MOPS.

- Nie mam żadnej pisemnej skargi 
na kierownik Andrzejczak – mówi 
Magdalena Wąsiołek. - Do tej pory 
nikt z podopiecznych nie skarżył się 
na panią kierownik. Jeśli faktycznie 
jest jakaś petycja o odwołanie kierow-
niczki ze stanowiska, to czekam na 
takie pismo. Dopiero wówczas będę 
analizować sprawę.

tekst i fot. (stop)

MOPS na cenzurowanym

Czytelniczka krytykuje MOPS w Ozorkowie 

Podopieczna poszła w ub. 
tygodniu do ośrodka pokazać 
wydatki na chore dziecko 
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Patrząc na rozmach i tempo in-
westycji realizowanych przez 
małżeństwo Joannę i Bogdana 
Deków, mieszkańcy Parzęczewa 
nie ukrywają swoich nadziei na 
to, że od wielu lat opuszczony stary 
młyn już wkrótce stanie się główną 
atrakcją miejscowości. 

Firma „GEDEON” rozwija skrzy-
dła. Działa w przemyśle włókienni-
czym - branży dziewiarskiej od 1992 
roku. - Nasze dzianiny użytkowane 
są w przemyśle sportowym, tury-
stycznym, samochodowym, a nawet 
wojskowym. Cieszę się, że firma z 
Parzęczewa spotkała się z takim uzna-
niem w kraju i za granicą – słyszmy od 
Bogdana Deki. 

W 2012 roku na 61 Międzynaro-
dowych Targach Wynalazczości, 
Badań Naukowych i Nowych Technik 

„BRUSSELS INNOVA 2012” patent, 
którego współautorem jest pan Bog-
dan, został bardzo wysoko oceniony 
przez Międzynarodowe Jury i nagro-
dzony złotym medalem, a brązowym 
w Norymberdze, zaś za dynamiczny 
rozwój firmy „GEDEON”, która stała 
się wiodącym producentem siatek 
włókienniczych pan Bogdan Deka 
otrzymał zaszczytny tytuł „Włókien-
nika Roku 2012”. 

Już niebawem w nowo wybu-
dowanych halach rozszerzona zo-
stanie działalność produkcyjna. 
Dziewiarnia i snowalnia wzbogaci 
się o kolejne maszyny, a dzianiny 
trafią do jeszcze szerszego grona 
odbiorców. Nastąpi też produkcja 
unikatowego urządzenia – regula-
tora wrobień osnów na maszynach 
dziewiarskich z wykorzystaniem 
najnowszych maszyn do montażu 

zespołów elektronicznych, a także 
możliwość demonstrowania go w 
hali produkcyjnej. Autorem patentu 
jest również pan Bogdan Deka. 

Firma konsekwentnie rozbudowuje 
się i rozwija. W wyniku wnikliwej 
analizy potrzeb kulturalnych miesz-
kańców Parzęczewa i okolic narodziła 
się koncepcja poszerzenia dotychcza-
sowej działalności oraz pozyskanie 
zupełnie nowej grupy klientów, mimo 
dalszego świadczenia usług na rynku 
branży dziewiarskiej. Osiągnięcie tego 
celu już wkrótce będzie możliwe dzię-
ki remontowi i adaptacji zabytkowego 
młyna w bezpośrednim sąsiedztwie 
fabryki do prowadzenia działalności 
szkoleniowo-konferencyjnej oraz 
szeroko zakrojonych przedsięwzięć 
kulturalnych. 

Już dziś „Biały Młyn”, bo taka 
będzie jego nazwa, wygląda im-
ponująco. Inwestorzy postanowili 
przemienić ten największy poprze-
mysłowy obiekt Parzęczewa w 
tętniące życiem miejsce. 

- Chodziło nam o nadanie szla-
chetnego wyrazu temu zabytkowi 
przy jednoczesnym uwzględnieniu 
silnych korzeni osady i przywiązania 
mieszkańców do przeszłości – mówi 
B. Deka. - Naszym zamysłem było 
przywrócenie młyna mieszkańcom, 
a tym samym otworzenie nowej 
przestrzeni publicznej dla gminy i 
okolicznych miast. W Białym Młynie 
będzie się mieścić również Centrum 
Szkoleniowo-Konferencyjne. Dzię-

ki temu wykorzystamy posiadane 
zasoby wiedzy i podzielimy się do-
świadczeniem, połączymy wiedzę 
teoretyczną z praktyczną. Osoby 
poszukujące pracy w branży będą 
tu mogły się kształcić i przygotowy-
wać do pełnienia obowiązków w 
wymaganym zawodzie. Zależy mi 
na propagowaniu włókiennictwa. 
Mamy już porozumienie z Politech-
niką Łódzką, aby u nas odbywały się 
szkolenia studentów oraz praktyki dla 
przyszłych dziewiarzy. Nie ukrywam 
zadowolenia, że młodzi wciąż chcą się 
uczyć tego zawodu.

Budynek został zrekonstruowany 
zgodnie z jego pierwotnym wyglą-
dem. Przy wsparciu projektantów 
– designerów nadal pracujemy nad 
ostatecznym wizerunkiem i marką 
Białego Młyna. Aranżacja obiektu na-
wiązywać będzie do pierwotnej funk-

cji młyna jako obiektu produkującego 
mąkę. Biel mąki i sposób jej produkcji 
jest w tej koncepcji inspiracją. Zakła-
damy, że Biały Młyn stanie się bazą 
wiedzy, kultury i rozrywki – mówi 
pan Bogdan. 

„Biały Młyn” posiada 2 duże sale 
przystosowane do przeprowadzania 
konferencji, eventów, imprez kultu-
ralnych, recepcję, laboratorium, biuro, 
zaplecze gospodarcze, szatnie i sanita-
riaty. W podziemiach młyna będzie 
funkcjonować pub, który jako miejsce 
spotkań międzypokoleniowych bę-
dzie jedynym tego typu obiektem na 
terenie całej gminy, a swoją wielopłasz-
czyznową ofertą bez wątpienia będzie 
alternatywą dla „samotnych w sieci” i 
zainteresuje szerszego klienta – mówi 
inwestor. - W przyszłości zostanie od-
dana do użytku część hotelowa oraz 
sala restauracyjna. 

Biały młyn przy fabryce
tekst sponsorowany

Z zewnątrz młyn przypomina łódzką Manufakturę. Ta sama ceglana 
elewacja z pozostawionymi charakterystycznymi historycznymi 
elementami budynku. Stylowe latarnie i oryginalne wykończenia 
dopełniają obrazu miejsca, które z dnia na dzień pięknieje

Nowoczesny park maszynowy w firmie”GEDEON”.

Niezadowolenie nie-
których mieszkańców 

modernizowanej ulicy Cichej się-
gnęło zenitu. Oliwy do ognia dolała 
odpowiedź burmistrza Jacka So-
chy, której udzielił na petycję ludzi 
krytykujących prowadzenie prac 
remontowych. Negatywne zdanie 
o naprawie gruntówek w mieście 
wyrazili również radni.

Mieszkańcy nie mogą zrozumieć, 
dlaczego urząd miasta nie uwzględ-
nił ich próśb o drobne zmiany dot. 
remontu. 

- Bardzo negatywnie oceniamy 
postawę magistratu. Tym bardziej, że 
już dużo wcześniej informowaliśmy 
urząd o zalewaniu naszych posesji. 
Myśleliśmy, że nasze postulaty zostaną 
uwzględnione. Niestety, tak się nie stało 
– mówi Wojciech Wojtowicz.

Andrzej Kowalczyk, kolejny miesz-
kaniec Cichej, także krytykuje – jego 
zdaniem – źle prowadzoną moderni-
zację drogi.

- Zawsze po opadach deszczu mamy 
ogromny problem z podtopieniami 
domów. Teraz, po utwardzeniu ulicy 
cementem zmieszanym z piaskiem 
Cicha jeszcze bardziej się wywyższyła. 
Na to położony zostanie jeszcze asfalt. Janusz Wolski, który 

w ubiegłym tygo-
dniu sprzedawał kanie przy 
targowisku miejskim, zachwala 
smak grzybów.
- Kania świetnie smakuje, jak zro-
bi się ją w panierce tak jak kotlet 
schabowy – słyszymy. - Sprzedaję 
kanie po 2,50 zł za sztukę. Wcze-
śniej sprzedałem podgrzybki. W 
lasach jest już sporo grzybów, 
trzeba tylko znać odpowiednie 
miejsca. Ja jeżdżę do Rosanowa. 

Od innych sprzedawców dowiadu-
jemy się, że kilogram podgrzybków 
kosztuje ok. 15 zł, maślaki – 12 zł/
kg, kurki – 15 zł/kg. Najdroższe są 
prawdziwki – 25 zł/kg. 

(stop) 

To nie mieści się w 
głowie, aby w cen-

trum miasta i to na chodniku 
rosły chwasty. W dodatku tak 
duże – dziwią się mieszkańcy.
- Nie sposób tędy przejść – mówi 
Halina Skonieczna (na zdjęciu), 

mieszkanka ul. Praga przy której na 
trotuarze rośnie zielsko. - Od dawna 
nikt nie dba o ten teren. Można do 
nas przyjeżdżać i pstrykać fotki, bo 
na pewno nigdzie indziej nie ma 
takich chwastów na chodniku. 

(stop)

Na chodniku rosną mega chwasty 
OZORKÓW

OZORKÓW

OZORKÓW

Kania a la schabowy 

Głośno na ulicy Cichej

Radny z petycją mieszkańców i odpowiedzią burmistrza 

Nie trudno sobie wyobrazić, że sytuacja 
się pogorszy. Droga nie ma kanalizacji 
deszczowej. Jesteśmy zdruzgotani tymi 
pracami. Czy tak trudno było obniżyć 
poziom drogi? - pyta pan Andrzej.

Radny Tadeusz Sęk napisał do bur-
mistrza ws. remontu ul. Cichej. Złożona 
została również petycja od mieszkań-
ców domagających się tego, aby droga 
została obniżona o ok. 15 cm. 

- Pod petycją podpisało się kilka-
naście osób. Pismo zostało złożone 
jeszcze przed rozpoczęciem remontu. 
Burmistrz zlekceważył prośbę miesz-
kańców – mówi samorządowiec. 

Także radny Aleksander Siwek źle 
ocenia kończący się już remont. 

- Najgorsze jest to, że prace są na 
ukończeniu a prośby mieszkańców zo-
stały pominięte. Nie powinno tak być.

Co odpowiedział mieszkańcom 
burmistrz?

„Pragnę wyjaśnić, że wszystkie 
prace związane z modernizacją dróg 
gruntowych prowadzone są zgodnie 
z opracowanymi projektami. Projekty 
te zatwierdzone zostały przez wydział 
budownictwa i ochrony środowiska 
starostwa powiatowego. Ponadto na 
bieżąco nad realizacją prac czuwa 
powołany przez zamawiającego in-
spektor nadzoru. Dodatkowo mając 
na uwadze uwzględnienie wszelkich 
uwag i sugestii mieszkańców w trakcie 
realizacji prac organizowano spotkania 
z właścicielami przyległych posesji na 
których to w obecności kierownika 
budowy i inspektora nadzoru przed-
stawiano założone rozwiązania”. 

- Trudno komentować odpowiedź 
burmistrza. To tak, jakby próbował 
udowodnić, że czarne jest białe – pod-
sumowuje radny Sęk. 

tekst i fot. (stop)
Na Cichej, po opadach deszczu, 
woda zalewa posesje
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ogłoszenie

Mieszkańcy nie kryją zadowole-
nia z powodu planowanych prze-
nosin placówki pocztowej z ul. 
Południowej na plac Kościuszki. 
Kilka dni temu w jednej z pry-
watnych kamienic ruszyły prace 
remontowe pod przyszłą agencję 
Poczty Polskiej. 

W adaptowanym pomieszczeniu 
działał do tej pory sklep przemysło-
wy. Lokal jest znacznie mniejszy od 
tego, przy ul. Południowej. Udali-
śmy się do starej agencji, aby zapy-

tać, kiedy będzie przeprowadzka.
- Nie udzielamy takiej informacji 

– usłyszeliśmy.
Poczta, przy ul. Południowej, 

mieści się w tym samym budynku 
co nowoczesny gminny ośrodek 
zdrowia. Jak się dowiedzieliśmy 
poczta wynajmowała pomieszcze-
nia od telekomunikacji. Najpraw-
dopodobniej przeprowadzka do 
mniejszego lokalu spowodowana 
jest względami finansowymi. 

(stop)

Poczta w centrum Parzęczewa

Agencja Poczty Polskiej mieścić się będzie na pl. Kościuszki 

Placówka poczty przy ul. Południowej

Kładli asfalt w strugach deszczu
PARZĘCZEW Rozpoczęte na począt-

ku ubiegłego tygodnia 
prace modernizacyjne drogi po-

wiatowej (od kościoła w kierunku 
Chrząstowa) porządnie uprzykrzyły 
życie kierowcom. Przed ul. Stodol-
nianą tworzyły się korki, ruch aut 
odbywał się wahadłowo. We wtorek 
przyjechaliśmy zobaczyć jak prze-
biega długo oczekiwany remont. 
Roboty prowadzone były w ulewie 
a pracownicy unikali odpowiedzi 
na pytanie, czy w takich warunkach 
można kłaść asfalt. 

Mieszkańcy, z którymi rozmawiali-
śmy, nie kryli zaskoczenia widokiem 
pracującej w strugach deszczu ekipy 
remontującej drogę powiatową. 

- Wydaje mi się, że asfalt nie 
powinien być kładziony w taką 
fatalną pogodę. Jest duże prawdo-
podobieństwo, że za kilka miesięcy 
popęka. No, chyba że robotnicy 
dysponują jakąś super technolo-
gią – usłyszeliśmy od mieszkańca, 

którego spotkaliśmy przy remon-
towanej drodze. 

Robotnicy „super technologią” 
raczej nie dysponowali. Zwyczajne 
maszyny i tradycyjne metody wyle-
wania asfaltu.

- Pomimo deszczu musimy praco-
wać dalej, aby zmieścić się w termi-
nie oddania drogi – mówi Dariusz 

Barczyk, kierownik prac. - Położone 
zostaną dwie warstwy asfaltu i po-
winno być dobrze.

No cóż, mamy nadzieję – podobnie 
jak kierowcy – że sformułowanie 
„powinno” wystarczy i zmoderni-
zowana droga długo służyć będzie 
zmotoryzowanym. 

tekst i fot. (stop)

Na początku tygodnia na drodze panowała „wolna amerykanka”. 
Kierowcy jeździli między pracującymi maszynami

Mieszkańcy zastanawiają się, 
czy asfalt kładziony w czasie 
ulewy będzie trwały 

Takie niespodzianki sprawili kierowcom i przechodniom 
robotnicy
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Każdego roku, gdy kończą się 
wakacje, a najmłodsi idą do szkoły, 
policjanci na terenie całego kraju 
ruszają ze szczególną misją - uczą 
dzieci jak bezpiecznie dotrzeć na 
zajęcia, a potem wrócić do domu. 
Również na początku roku szkol-
nego 2014/2015 funkcjonariusze 
prowadzą wzmożone działania 
profilaktyczno-edukacyjne pn. 
“Bezpieczna droga do szkoły 2014”. 

W ramach akcji najwięcej funk-
cjonariuszy pojawia się w rejonach 
szkół i przedszkoli. Policjanci pro-

wadzą kon-
t r o l e  w 
z a k r e s i e : 
- właściwego 
oznakowa-
nia przejść 
dla pieszych,

- respekto-
wania zasad 
i przepisów ruchu drogowego przez 
kierowców i pieszych użytkowni-
ków dróg publicznych (tu szczegól-
nie uczniów szkół podstawowych). 

KWP Łódź

Na pl. T. Kościuszki w 
sobotę około godziny 
22.40 umundurowani 

policjanci podjęli interwencję 
wobec dwóch szarpiących się 
mężczyzn stojących w grupie 
osób znajdującej się w rejonie 
pomnika Bohaterów Walk nad 
Bzurą. 

Interwencja mundurowych nie 
spotkała się z akceptacją więk-
szości towarzystwa i sytuacja 
zaczęła się stopniowo zaogniać: 
podniesione głosy, wulgaryzmy, 
prowokowanie policjantów do 

bójki i groźby pod ich adresem. 
Najbardziej aktywna w znie-
ważaniu i grożeniu jednemu z 
policjantów i jego rodzinie była 
młoda kobieta. Podczas próby 
doprowadzenia jej do radiowozu 
troje jej znajomych rzuciło się na 
policjanta uderzając go i próbując 
przewrócić. Drugi z policjantów 
zmuszony był do użycia gazu 
obezwładniającego, co powstrzy-
mało agresję. Jeden z czwórki na-
pastników (znany policji) uciekł, 
natomiast pozostałych zatrzy-
mano. Po wytrzeźwieniu zostali 

przesłuchani jako podejrzani. 
Jedna z zatrzymanych, 25-latka, 
tylko częściowo przyznała się do 
zarzutów znieważenia i gróźb, w 
związku z czym nie zastosowano 
wobec niej dobrowolnego podda-
nia się karze. Dwoje pozostałych 
przed prokuratorem poddało się 
dobrowolnie karze: 28-latek roku 
pozbawienia wolności za czynną 
napaść i znieważenie policjanta, 
29-latka roku pozbawienia wol-
ności w zawieszeniu na dwa lata 
za czynną napaść. 

KPP Łęczyca

Przypominamy, że od 31 sierpnia 
każdy pieszy, który porusza się 
po zmierzchu po drodze poza ob-
szarem zabudowanym, musi mieć 
odblask umieszczony w sposób 
widoczny dla kierujących. Za brak 
elementu odblaskowego grozi man-
dat – od 20 do 500 zł. Dotychczasowe 
zapisy ustawy - prawo o ruchu 
drogowym nakładały obowiązek 
noszenia elementów odblaskowych 
jedynie na osoby poniżej 15 roku 
życia. Teraz ustawodawca rozsze-
rzył go na wszystkich, niezależnie 
od wieku, którzy będą poruszać 
się po zmierzchu poza obszarem 
zabudowanym. 

KWP Łódź

WIESŁAW DOBIECKI
ur. w 1951 roku

Policjanci z Komendy Powiato-
wej Policji w Zgierzu poszukują 
62-letniego mężczyzny, który 
11 sierpnia 2014 r. samowolnie 
oddalił się z izby przyjęć zgier-
skiego szpitala i nie powrócił 
do miejsca zamieszkania jak 
również nie kontaktował się z 
członkami rodziny.

WIESŁAW DOBIECKI
ur. w 1951 roku

zam. Aleksandrów Łódzki
W chwili zaginięcia ubrany był 
w jasną koszulę z krótkim ręka-
wem, jeansowe spodnie, białe 
sportowe buty.
Rysopis zaginionego: wzrost 
160 cm, waga 60 kg, włosy 
krótkie, ciemne, proste, oczy 
niebieskie, twarz owalna.
Wszelkie informacje mogące 
pomóc w odnalezieniu zagi-
nionego prosimy kierować do 
Wydziału Kryminalnego KPP 
Zgierz przy ul. Długiej 58/60, nr 
tel. 42 714 22 23 /pn.-pt. w godz. 
8 – 16/, całodobowo tel. dyżurny 
42 714 22 00, 42 714 22 01.

Pijani złodzieje włamali 
się do kontenera

OZORKÓW

ŁECZYCA

Policjanci z Ozorko-
wa zatrzymali dwóch 

mężczyzn, którzy włamali się 
do kontenera z artykułami spo-
żywczymi. 
Do zdarzenia doszło 28 sierpnia 
kilka minut po północy . Dyżurny 
ozorkowskiego komisariatu przy-
jął zgłoszenie, z którego wynikało, 
że dwóch mężczyzn włamało 
się do kontenera stojącego przy 
jednym z marketów w Ozorkowie. 
Niezwłocznie na miejscu pojawili 
się policjanci, którzy ustalili, że 
podejrzewani ostatni raz byli wi-
dziani przy światłach na skrzyżo-
waniu ul. Starzyńskiego z placem 
Jana Pawła jak prowadzili rower 
obłożony kartonami i torbami. 
Rysopis podany przez świadka 
wskazywał, że mogą to być znani 

już ozorkowskim policjantom 
mężczyźni. Dlatego mundurowi 
tknięci przeczuciem pojechali od 
razu do miejsca ich zamieszkania. 
Trop okazał się właściwy. Wła-
mywacze zdążyli już dotrzeć ze 
skradzionymi łupami przed po-
sesję. Obydwaj zostali zatrzymani 
i przewiezieni do ozorkowskiego 
komisariatu gdzie sprawdzono 
ich stan trzeźwości. Młodszy – 31 
latek miał 1,58 promila, natomiast 
jego 49-letni kompan aż 3,14 pro-
mila alkoholu w organizmie. Po 
wytrzeźwieniu mężczyźni usłyszą 
zarzut współdziałania w kradzieży 
z włamaniem, za który kodeks 
karny przewiduje karę do 10 lat 
pozbawienia wolności. 

KPP Zgierz

Kontrabanda w mieszkaniu
26 sierpnia około godz. 19. 30 policjanci weszli do jednego z mieszkań 
na Starym Mieście w Zgierzu gdzie jak wcześniej ustalili, jego właści-
cielka handluje alkoholem i papierosami bez polskich znaków akcyzy. 
Na miejscu zastali również robiącego „zakupy” klienta. W lokalu zajmo-
wanym przez 59-latkę znaleźli 27 litrów trefnego alkoholu i 14 paczek 
papierosów bez polskich znaków akcyzy. Tego samego dnia zapukali 
jeszcze do mieszkania na ul. Słowackiego. Tam zabezpieczyli łącznie 
47 nielegalnych paczek papierosów, 50 torebek z zawartością 25 szt. 
papierosów każda i 4 litry alkoholu. 

KPP Zgierz

Policja apeluje 
o ostrożność

PKP Polskie Linie Kolejo-
we S.A Zakład Linii Kole-
jowych w Łodzi informuje, 
że z dniem 1 września 2014 
r. wznawia ruch pociągów 
na odcinku Łódź Widzew – 
Zgierz. Jest to o tyle ważne, 
gdyż przejazd kolejowy na 
ul. Chełmskiej w Zgierzu od 
kilku lat był praktycznie wy-
łączony z ruch kolejowego.
Długotrwałe zawieszenie prze-
wozów na liniach kolejowych 
skutkuje zazwyczaj tym, że 
użytkownicy przejazdów ko-
lejowych nie stosują się do 
znaków oraz nie zachowują 
ostrożności podczas prze-
jeżdżania lub przechodzenia 
przez przejazd co stanowić 
może poważne zagrożenie 
bezpieczeństwa w ruchu po-
ciągów. 
Po przeprowadzonej rewita-
lizacji maksymalna prędkość 
pociągów została podniesiona 
do 100 km/h. Zostanie też 
zwiększona częstotliwość kur-
sujących pociągów ponieważ 
od 1 września Łódzka Kolej 
Aglomeracyjna uruchamia 12 
par pociągów w relacji Łódź 
Widzew – Zgierz – Łódź Wi-
dzew.
Zgierscy policjanci apelują do 
wszystkich uczestników ruchu 
drogowego o zachowanie 
szczególnej ostrożności i roz-
wagi podczas pokonywania 
przejazdu kolejowego !!!

Obowiązkowe 
odblaski

Bezpieczna droga do szkoły

W czwartek po godzinie 8 rano strażacy z KP PSP w Łęczycy otrzymali 
zgłoszenie, że w okolicach Piątku na 276 km autostrady A1 w stronę 
Łodzi zapalił się samochód osobowy marki renault. 
- W akcji udział brał jeden zastęp JRG z Łęczycy oraz jeden OSP z Piątku. 
Działania strażaków trwały około 1,5 godziny, nie było osób poszkodo-
wanych – informuje st. kpt. Marek Mikołajczyk.

(MR)

Renault w płomieniach

W centrum miasta pobili policjantów
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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 prze-
wóz rzeczy. 
POL-BUD Sp. J.  
Ul. Czarna 14 C 
95-100 Zgierz 
( (24) 721-68-68 
Miejsce wykonywania pracy : Łęczy-
ca, 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.

nSprzedawca
Wykształcenie zasadnicze zawodowe 
PPHU „TOMIKO” Sklep Wielobranżo-
wy 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 zawodo-
we, 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

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

nPrasowanie, podprasówka
Wykształcenie podstawowe, 
umiejętność prasowania odzieży, 
umiejętność prasowania 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 jaz-
dy 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

nPracownik administracyjno – 
gospodarczy
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

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

nPracownik magazynu
Wykształcenie średnie zawodowe 
lub zasadnicze zawodowe, Upraw-
nienia 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 zawo-
dzie 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

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

nPracownik linii produkcyjnej
S&S BUSINESS CONSULTING
Agnieszka Stasiak
Przedrynek 899-100 Łęczyca 
Miejsce wykonywania pracy: Ozor-
ków
cv wysyłać e-mailem na adres: kon-
takt@towork.pl

nSpedytor/magazynier
Odporność i wydolność fizyczna
PRACOWNIK Agencja Pracy Tym-
czasowej
Edyta Malczyk
Ul Listopadowa 9A

95-035 Ozorków
Miejsce wykonywania pracy: Stryków
(: 504-577-920
E-mail: agencja@pracownik.net

nPakowacz/ka
Wykształcenie min. podstawowe, 
wymagana książeczka sanepidowska 
(kandydat ma 30 dni na wyrobienie 
książeczki sanepidowskiej)
WORK EXPRESS Sp. z o. o.
Ul. Murckowska 14
40-265 Katowice
Miejsce wykonywania pracy: Stryków
(: 42 630-32-29
Informacja w PUP

nPomocnik malarza
Wykształcenie podstawowe, doświad-
czenie minimum rok
Firma Remontowo – Budowlana VBUD 
Kamil Fałdziński
Tum 7, 99-100 Łęczyca
( 667-765-524
Praca na terenie powiatu Łęczyckiego

nMagazynier
Uprawnienia na wózki widłowe
S&S BUSINESS CONSULTING
Agnieszka Stasiak
Przedrynek 8
99-100 Łęczyca 
Miejsce wykonywania pracy: Ozorków
cv wysyłać e-mailem na adres: kon-
takt@towork.pl

nKierowca - sprzedawca
Wykształcenie średnie, prawo jazdy 
kat. B, komunikatywność
MEBLE „SIADACZKA”
Czesław Siadaczka
Al. Jana Pawła II 7,
99-100 Łęczyca
( 24 721-63-84
e-mail: siadaczka@op.pl

nLider Klubu
Wykształcenie minimum pomatu-
ralne, kierunek/specjalność : terapia 
zajęciowa/pedagogika/praca socjalna.
Umiejętność: obsługa komputera, 
praca z osobami niepełnosprawnymi, 
animacja zajęć grupowych.
Uprawnienia: terapeuta zajęciowy, asy-
stent osoby niepełnosprawnej.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecz-
nej
Ul. Szkolna 5, 
99-335 Witonia
( 24 356-40-79

Oferty pracy dla osób z orzecze-
niem o niepełnosprawności:

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

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

Oferty pracy-zamknięte:
nPrzedstawiciel handlowy
Wykształcenie średnie, wiedza z za-
kresu marketing, sprzedaż, reklama, 
minimum 2 lata doświadczenia w 
sprzedaży bezpośredniej
Zakres obowiązków:
Sprzedaż usług reklamowych, sprze-
daż abonamentu do portalu interne-
towego dla producentów i odbiorców, 
usługi medyczne
Informacja pokój 1,2,15,16,17

nSprzedawca
Wykształcenie minimum podsta-
wowe, Osoba może, ale nie musi 
posiadać stopień niepełnosprawności 
umiarkowany.
Zakres obowiązków:
Skupowanie odpadów i ich segregacja, 
obsługa klientów
Informacja pokój 1,2,15,16,17

ogłoszenie

Ozorków; mieszk. 28,5 m², bloki – 
sprzedam. ( 798-223-160 w godz.: 
7.00-9.00 lub po 20.00

Sprzedam sklep w Łęczycy, wszystkie 
media, pow. 42 m². ( 608-495-627

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

Odstąpię mieszkanie w „TBS” przy 
ul. Ozorkowskie Przedmieście. (  
506-171-800

Sprzedam działkę budowlaną 4870 
m² tanio – prąd, możliwość podziału, 
blisko wodociąg; ok/ Ozorkowa. (  
511-509-716
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Na boisku orlik przy Szkole 
Podstawowej nr 4 w Łęczycy 
odbyły się eliminacje międzypo-
wiatowe „Orlikowej Ligi Mistrzów 
– Łódzkie 2014 w piłce nożnej”. 
W zmaganiach o awans do wo-
jewódzkich rozgrywek półfinało-
wych, rywalizowały reprezentacje 
chłopców w kategorii wiekowej 
14-16 lat - mistrzów wyłonionych 
w eliminacjach gminnych: TEAM 
Łęczyca, Gimnazjum Żychlin, 
ORLIK Ostrowy. Do udziału w roz-
grywkach nie zgłosiła się drużyna 
z Łaniąt. W wyniku rozegranych 
meczy w systemie „każdy z każ-
dym” awans do wojewódzkich 
rozgrywek półfinałowych uzyska-
ła drużyna chłopców Gimnazjum 
z Żychlina. Drugie miejsce zajęła 
drużyna ORLIK Ostrowy, a trzecie 
TEAM Łęczyca. Na zakończenie 
eliminacji międzypowiatowych 
każdy z zespołów otrzymał pa-

miątkowy dyplom oraz piłkę 
nożną za udział w rozgrywkach 
ligi. Życzymy powodzenia repre-
zentacji Gimnazjum z Żychlina w 
eliminacjach wojewódzkich ligi i 
awansu do ostatniego etapu ligi 
- finałów wojewódzkich. 

info: UM

Międzypowiatowe 
eliminacje orlikowej ligi

Od zwycięstw rozpoczął rozgryw-
ki ligowe Górnik 1956 Łęczyca. 
Najpierw pokonał 5-2 LKS Dąb-
rówka, później 5–1 LKS Kalonka 
a następnie w derbach zwyciężył 
z Kotanem Ozorków 3–0.

Skład Górnika z derbowego 
spotkania – Kaczmarek, Kośny (56. 
Michałowski), Bartczak, Jarczyński, 
Sobczak M., Gawlik, Karasiński, 
Witak, Olczak, Pałczyński (60. Le-
wandowski), Pacałowski. Bramki 
dla Górnika zdobyli Bartczak (as. 
Karasiński), Pacałowski (as. Lewan-
dowski), Gawlik (as. Pacałowski). 
W najbliższym spotkaniu Górnik 
zmierzy się na wyjeździe ze Zry-
wem Śliwniki. 

gornikleczyca.futbolowo.pl

Górnik idzie jak burza. 
Zajmuje pierwsze miejsce w tabeli

Tabela ligowa
A-klasa » Łódź II

1. Górnik 1956 Łęczyca 9
2. Orlik Sobień 7
3. Pogoń Rogów 6
4. Błękitni Dmosin 6
5. Boruta II Zgierz 6
6. Kotan Ozorków 6
7. Huragan Swędów 4
8. Orzeł II Parzęczew 3
9. Struga Dobieszków 0
10. LKS Dąbrówka 0
11. LKS Kalonka 0
12. Bzura Ozorków 0
13. Kobra Leźnica Wielka 0
14. Zryw Śliwniki 0

Podobnie do lat poprzednich w 
ramach akcji letniej, MOSiR Zgierz 
zorganizował na swoich obiektach 
6 turnusów półkolonii, w których 
uczestniczyło ponad 400 dzieci. Ta 
forma wypoczynku była skierowa-
na głównie do dzieci spędzających 
wakacje w mieście. Do akcji włączy-
ły się Rady Osiedli: Proboszczewice 
, Oś. 650-lecia oraz Przybyłów. W 
ramach półkolonii dzieci otrzy-

mywały dwa posiłki / śniadanie i 
obiad /, mogły korzystać z obiek-
tów MOSiR / hala sportowa, sala 
gimnastyczna, OW Malinka , park 
miejski, park linowy, boiska Orlik 
/a także wycieczek zorganizo-
wanych do łódzkiego ZOO, kina, 
Cinema City” w Łodzi, Dinoparku 
w Kołacinku oraz basenów Wodny 
Raj w Łodzi. Ofertę programową 
uzupełniały spotkania z przed-

stawicielami policji na temat 
bezpieczeństwa na drogach oraz 
w życiu codziennym, ścieżka 
edukacyjna w łódzkim ZOO oraz 
imprezy rekreacyjno-sportowe 
organizowane wspólnie z SDK 
SEM. Możliwość korzystania ze 
sprzętu dmuchanego / zamki, 
labirynty, zjeżdżalnie / to kolejne 
atrakcje mijającego lata. 

mosirzgierz.pl

Sportowe podsumowanie półkolonii 

Reprezentacja Polski zmagania w MŚ rozpoczęła 30 sierpnia na Sta-
dionie Narodowym meczem z Serbią. Wygrała 3-0. Następnie kadra 
Stephane’a Antigi przeniesie się do Wrocławia, gdzie rozegra cztery 
kolejne starcia w Hali Stulecia. 2 września na nasz zespół czekać będzie 
Australia, która sensacyjnie wygrała z Polakami w turnieju  olimpijskim 
w Londynie (3:1). Dwa dni później kadra zagra z Wenezuelą, a na koniec 
pierwszej fazy grupowej zmierzy się 7 września z Argentyną.
Jeśli reprezentacja Polski awansuje do kolejnej fazy mistrzostw świata, 
wówczas jej mecze rozgrywane będą w Atlas Arenie w Łodzi i Hali 
Łuczniczka w Bydgoszczy. Trzecia faza grupowa przyniesie starcia w 
katowickim Spodku i Arenie Kraków, która wciąż jest budowana. Finały 
gościć będą Katowice.

Terminarz gier reprezentacji Polski w pierwszej fazie grupowej 
MŚ 2014:
2 września, Polska - Australia, Hala Stulecia (Wrocław) 
4 września, Polska - Wenezuela, Hala Stulecia (Wrocław) 
6 września, Polska - CAVB 3, Hala Stulecia (Wrocław) 
7 września, Polska - Argentyna, Hala Stulecia (Wrocław) 
Faza grupowa mistrzostw świata siatkarzy - Polska 2014:
Grupa A (Warszawa, Wrocław): Polska, Argentyna, Serbia, Australia, CAVB 
3, Wenezuela 
Grupa B (Katowice): Brazylia, NORCECA 2, Niemcy, CAVB 1, Korea Połu-
dniowa, Finlandia 
Grupa C (Gdańsk): Rosja, Bułgaria, NORCECA 3, CAVB 2, Chiny, NORCECA 5 
Grupa D (Kraków): Włochy, NORCECA 1, Iran, Francja, NORCECA 4, Belgia

info: eurosport.onet.pl

Mistrzostwa Świata siatkarzy

Podajemy terminarz 
gier Biało-Czerwonych
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Białe lwiątka z cyrku

Leniwiec ze swoją 
żyrafką

Lody z viagrą Zakrętka z przypominaczem

20 sierpnia w Circus Krone urodziły się 4 rzadkie białe 
lwiątka: 3 samce i 1 samiczka. Młode nie są albinosami, 
odziedziczyły po rodzicach, 7-letniej Princess i 11-letnim 
Kingu Tondze, recesywny gen (dotyczy 2 pigmentów zwią-
zanych z zabarwieniem sierści).

Dwa lata temu tej samej parze urodziło się 6 kotków, a w 
kwietniu br. King Tonga został ojcem młodego, powitego 
przez inną samicę.

Jak tłumaczy rzeczniczka niemieckiego cyrku Susanne 
Matzenau, lwiątka nie wystąpią na arenie przez co najmniej 
4 lata. Pierwszy rok spędzą z matką, potem dołączą do 
reszty zwierząt i będą się uczyć. Maluchy zostaną nazwane 
w ciągu 4-5 tygodni. Wcześniej trener, Martin Lacey Junior, 
musi je poobserwować i ocenić charakter.

W zoo i cyrkach na świecie żyje kilkaset białych lwów, 
lecz jedynym miejscem występowania dzikich okazów jest 
Rezerwat Timbavati z RPA.

King Tonga to podarunek dla Circus Krone od saudyj-
skiego księcia. W haremie samca znajdują się 2 białe i 2 
normalnie ubarwione lwice.

Produkując imprezowe lody o smaku viagry, brytyjska 
firma Lick Me I’m Delicious spełniła ponoć prośbę klienta. 
Każda, oczywiście niebieska, gałka smakołyku zawiera 25 
mg popularnego leku zwiększającego potencję i ma smak 
szampana.

Producent podpisał umowę poufności, ale zdradza, że 
zamawiający był zadowolony z uzyskanego efektu. Właści-
cielem firmy, która sprzedaje „dodające energii” lody jest 
wynalazca kulinarny Charlie Harry Francis, który wychował 
się na południowowalijskiej farmie produkującej właśnie 
lody. Były one specjalnością jego ojca, a mama poświęciła 
się cukiernictwu. Charlie chciał połączyć obie te dziedziny 
i tworzyć na oczach klientów szyte na miarę “kreacje”. 
Pierwszy wynalazek Francisa, przenośna lodziarnia azoto-
wa, narodził się w 2011 r.

Wars na 
kółkach

Nawet 
trochę 
podobni

Pora na śniadanie

Na takiej kanapie naprawdę 
można wypocząć

Ukwiecony 
trabant

Ludzie bywają tak zabiegani, że zapominają o piciu. By 
zapobiegać odwodnieniu, przy okazji reklamując konkretną 
markę wody mineralnej, zaprojektowano jednak ostatnio 
specjalną zakrętkę do butelki z wyskakującą co godzinę 
chorągiewką.

W Refresh Cap wbudowano minutnik, który resetuje 
się po zakręceniu butelki. Rozwiązanie dla marki Vittel 
stworzono w paryskim oddziale agencji marketingowej 
Ogilvy. Wydaje się, że mogłoby się ono sprawdzić nie tylko 
w przypadku zapracowanych, ale i seniorów, którzy przez 
zmniejszone łaknienie często nie wypijają odpowiednich 
ilości płynów.


