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Reporter pyta: Jak uchronić się przed przeziębieniem?

Karol Orzechowski
Mam 84 lata i muszę chodzić już 
do lekarzy i to różnych specjalności. 
Gdy się rozchoruję, to niestety, ale 
trzeba brać odpowiednie leki. Wolę 
zaufać lekarzom, którzy znają się na 
tym co robią, w końcu tyle lat się 
uczą i mają odpowiednią praktykę. 
W kwestiach zdrowia nie wolno 
eksperymentować. Można jedynie 
naturalnymi sposobami wzmacniać 
odporność, czyli trzeba odpowied-
nio się odżywiać.

Wiesława Czyżewska
Dbam o swoje zdrowie, żeby się 
nie przeziębiać, bo w moim przy-
padku może to oznaczać poważne 
komplikacje. Nigdy nie leczę się 
żadnymi domowymi sposobami, 
one tylko pomagają uchronić się 
przed przeziębieniem. Kiedyś naj-
popularniejszy był syrop z cebuli z 
dodatkiem cukru. Nie był smaczny, 
ale wzmacniał odporność. Kiedyś 
go robiłam, teraz już tego nie 
praktykuję.

Elżbieta Głyda
Mleko, cebula, czosnek i miód. To 
najlepsze produkty na przeziębie-
nie. Codziennie powinno się pić cie-
płe mleko z wybranymi dodatkami. 
Ja zawsze piłam z miodem i mało 
chorowałam. To dobre wzmocnie-
nie. Cebula i czosnek pomagają 
wyjść z początkowych objawów 
przeziębienia. Na poważniejsze 
choroby nie ma jednak domowych 
sposobów. Trzeba brać leki przepi-
sane przez lekarza

Zdzisław Michalski
Ja przez cały rok biorę tran i nigdy 
nie choruję. Gdy tylko poczuję, że 
może rozwijać się przeziębienie, 
jem dużo chrzanu. On mi naprawdę 
pomaga. Poza tym zawsze kupuję 
dużo warzyw i owoców, bo w nich 
są naturalne witaminy. Dobry jest 
też sok z malin, który pomaga 
rozgrzać organizm, kiedy nas 
przewieje. U lekarza nie byłem już 
bardzo dawno. 

Stanisława Patorska
Jeżeli jest potrzeba, to należy od 
razu pójść do lekarza i wziąć leki. 
Domowymi sposobami można tyl-
ko wzmacniać odporność, a nie się 
leczyć. Ja nigdy nie dopuszczam do 
rozwoju infekcji. Gdy tylko poczuję 
się osłabiona, biorę aspirynę, mnie 
pomaga. Do tego dobrze jest tez 
pić herbatki imbirowe z miodem 
oraz jeść czosnek, choć nie każdy to 
lubi. Nie wolno lekceważyć nawet 
drobnego przeziębienia.

Nawet o jedną trzecią 
więcej pacjentów niż 

jeszcze kilka tygodni temu jest w 
przychodniach zdrowia. Ochło-
dzenie, które przyszło wraz z 
jesienią, sprawiło, że również w 
aptekach przybywa klientów. 
Ruszyła pierwsza fala przeziębień, 
typowa dla końcówki września. 

Mieszkańcy – podkreślają lekarze 
– zapominają o dużych różnicach 
temperatur między dniem a nocą. 
Ubierają się niestosownie do pa-
nujących warunków na zewnątrz. 

Infekcje rozprzestrzeniają się 
bardzo szybko. Niestety, niektó-
rzy chorzy wcale nie korzystają z 

przepisanych zwolnień lekarskich 
i nadal – z obawy przed utratą pra-
cy – wypełniają swoje zawodowe 
zobowiązania zarażając przy tym 
innych.

Jak uchronić się przed jesiennym 
przeziębieniem?

- Bardzo ważne jest, żeby chociaż 
w pierwszych dniach choroby po-
zostać w domu i przeczekać rozwój 
infekcji – słyszymy od dr Krzyszto-
fa Hopaluka. - Niestety czasami nie 
można uniknąć kontaktu z osobą 
chorą, dlatego powinno się zadbać 
o wzmocnienie odporności. Dopóki 
są świeże owoce i warzywa, należy 
jeść ich jak najwięcej, gdyż zawarte 

w nich witaminy są o wiele lepiej 
wchłaniane przez organizm niż te 
w suplementach. Gdy jest to możli-
we, to staram się nie przepisywać 
swoim pacjentom antybiotyków, 
na początek zalecam typową su-
plementację na przeziębienia. Jeżeli 
pacjent nie poczuje się lepiej, po 3-4 
dniach włączam silniejszy lek. Żeby 
jak najmniej chorować zalecam 
zdrową dietę oraz ubiór odpowied-
ni do pory roku i pory dnia. 

Zdrowa dieta, czyli odpowiednia 
na jesień powinna uwzględniać 
pokarmy naturalnie zwiększające 
odporność. Wśród nich znajdują się 
m.in. miód, czosnek, cebula, owoce 

W środę, we wcze-
snych godzinach po-

rannych, łęczyckie służby dosta-
ły informację o makabrycznym 
odkryciu w parku miejskim. 
Przypadkowi mężczyźni zauwa-
żyli ciało leżące w starym dorze-
czu Bzury, niedaleko wejścia od 
ulicy Belwederskiej.

Na miejsce przyjechała policja, 
straż pożarna i pogotowie. 

- Dostaliśmy zgłoszenie od 
dyżurnego policji, że w parku 
ujawniono zwłoki mężczyzny. 
Na miejscu byliśmy przed po-
gotowiem ratunkowym. Medycy 
potwierdzili zgon – informuje st. 
kpt. Marek Mikołajczyk, rzecznik 
prasowy KP PSP w Łęczycy. 

Nie ustalono jeszcze bezpośred-
niej przyczyny śmierci mężczyzny, 
wyjaśni to sekcja zwłok. Jej termin 
nie został jednak jeszcze ustalony, 
a ciało przetransportowano do 
Łodzi.

- Ustalona została tożsamość 

mężczyzny, był to 48-letni bez-
domny. Na miejscu lekarz nie był 
w stanie wykluczyć udziału osób 
trzecich. Nie ujawniono żadnych 
śladów obrażeń na odkrytych 
częściach ciała. Sprawę wyjaśni 
sekcja zwłok, nie znamy jeszcze jej 
terminu – wyjaśnia Monika Piłat, 
prokurator rejonowy. 

Jak udało nam się dowiedzieć, 
mężczyzna, którego ciało znale-
ziono w miejskim parku to Jacek R., 
na którego mówiono Reksio. Od 
wielu lat nie utrzymywał żadnych 
kontaktów z rodziną.

(MR)

Podczas sesji powiato-
wej oraz komisji budże-

towej w urzędzie gminy Łęczyca 
radni omówili w ubiegłym tygo-
dniu m.in. wykonanie budżetu za 
pierwsze półrocze tego roku.

W urzędzie gminy omawianie 
budżetu wywołało wiele pytań i 
zdominowało tematykę spotkania. 
Radni opozycji zadawali bardzo 
szczegółowe pytania, np. dlaczego 
gmina wydała ponad tysiąc złotych 
na karmę dla wyłapanych, bezpań-
skich psów w przeciągu 6 miesięcy, 
lub jaki był koszt organizacji dożynek 
w Lubieniu. Opozycja dopytywała 

również o powód podjęcia decyzji 
o remoncie mostu w Dzierzbiętowie 
Dużym, sugerując, że inne mosty 
bardziej potrzebują naprawy, a ten 
nie powinien być remontowany ze 
środków gminnych. Głos w tej spra-
wie zabrał wójt Andrzej Wdowiak, 
wyjaśniając kwestię sporną.

- Administratorem mostu w 
Dzierzbiętowie Dużym jest gmina 
Łęczyca, która ma prawo i obowiązek 
dokonać tego remontu. Zależy nam, 
aby ludzie mogli z niego bezpiecznie 
korzystać. Pozostałe mosty również 
wymagają naprawy i wszystkie te, 
które pozostają w ciągach drogowych 

będą musiały być wyremontowane.
W sali konferencyjnej starostwa po-

wiatowego tak ożywionych dyskusji 
nie prowadzono. Andrzej Pietrusz-
ka, dyrektor ZOZ w Łęczycy wręczył 
radnym medale z okazji 170- lecia 
łęczyckiego szpitalnictwa dziękując 
za wkład pracy, zaangażowanie i 
pomoc w realizowaniu powierzonej 
mu misji. Wojciech Zdziarski, sta-
rosta łęczycki, na prośbę radnych z 
poprzedniej sesji, przedstawił nową 
kierowniczkę PCPR, Annę Olczak, 
która piastuje tę funkcję już od 1 
sierpnia. 

(MR)

O PiEniąDZACh, mOStACh, kArmiE DlA PSóW

Wraz z jesienią przybywa chorych w przychodniach

Dr Krzysztof Hopaluk nie jest zwolennikiem antybiotyków

cytrusowe, tłuste ryby. Nie wolno 
też bagatelizować pierwszych ob-
jawów przeziębienia. Lepiej zostać 
w domu jeden dzień, niż później 

chorować cały tydzień. Często wy-
starczają domowe sposoby, żeby 
zahamować rozwój przeziębienia.

tekst i fot. (MR)

Kolejna tragedia. 
Zwłoki w parku

ŁĘCZYCA
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Ceny producenta

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

Salon niskich cen!

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

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

Największy wybór mebli w regionie!

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

Segmenty od:  

899zł

Łęczyca, al. Jana Pawła II 7

STUDIO
KUCHENNE

MEBLE
NA KAŻDY
WYMIAR

SUPER
OFERTAnarożników

Narozniki od:  

939zł

Kuchnie od:  

499zł

.

ŁĘCZYCA
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Nasza Czytelniczka z 
Waliszewa przysłała 

do redakcji zdjęcie bociana, który 
nie odleciał do ciepłych krajów. 
Bociek spaceruje po pobliskich 
polach i ani myśli o Afryce.

Pożegnaliśmy niedawno bociany, 
które wyruszyły w daleką podróż 
do Afryki, by tam przeczekać 
polską zimę. Dla nas ich odlot to 
symbol kończącego się lata. Co roku 
bywa jednak tak, że niektóre ptaki 
z różnych przyczyn nie odlatują. 

Jak doniosła nasza Czytelniczka, 
na polach przy osiedlu Waliszew 
zadomowił się jeden z tych ptaków. 
Bocian spaceruje sobie po łąkach i 
z pewnością nie opuści już Polski 
przed zimą. 

Gdy uda się schwytać bociana 
(być może pomogą w tym straż-

nicy miejscy lub pracownicy 
Zieleni Miejskiej), co nie jest 
wcale takie proste, bo nie jest 
widywany na polach codziennie, 
będzie musiał zostać przebadany 
przez lekarza weterynarii. Okre-
śli on stan zdrowia ptaka oraz 
zdecyduje, czy kwalifikuje się 
do umieszczenia w specjalnym 
ośrodku. Być może uda się ustalić 
przyczynę odłączenia się bociana 
od reszty ptaków.

Najbliżej łęczycki bocian mógłby 
zostać umieszczony w Ośrodku Re-
habilitacji Dzikich Zwierząt w Lesie 
Łagiewnickim, przy ul. Wycieczko-
wej 103 w Łodzi. Będzie miał tam 
zapewnioną opiekę i pożywienie, 
tak, by za rok mógł powrócić do 
swojego stada.

(MR)

Bocianowi przypadł  
do gustu Waliszew

fo
t. 
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W miniony poniedzia-
łek, wczesnym popołu-

dniem, doszło do napaści i pobicia 
policjanta na służbie. W trakcie po-
ścigu za poszukiwanym mężczyzną 
funkcjonariusz został napadnięty 
przez trzy osoby. Trafił do szpitala.

Wzrasta przestępczość, prawo jest 
nagminnie łamane, a zagrożenie 
karą wręcz lekceważone. Coraz czę-
ściej dochodzi już 
nawet do napaści 
na policjantów. 
Najpierw, w nocy 
podczas trwania 
turnieju rycer-
skiego w Łęczycy 
na pl. Tadeusza 
Kościuszki, grupa 
osób zaatakowała 
funkcjonariuszy, 
którzy zwrócili uwagę szarpiącym 
się osobom. Teraz, w biały dzień, 
dotkliwie został pobity policjant.

Policjanci patrolując ulice zauwa-
żyli poszukiwanego mężczyznę i 
rozpoczęli pościg, w trakcie którego 
rozdzielili się. Jeden z policjantów, 
32- latek, wbiegł za poszukiwanym 
do kamienicy przy  ulicy 18 Stycznia, 
gdzie udało mu się go złapać. Po chwi-
li pojawiły się trzy osoby, które zaata-
kowały funkcjonariusza. Wśród nich 
była kobieta, która wskoczyła na plecy 
policjanta i zaczęła uderzać go w gło-
wę. Dwaj mężczyźni uczestniczący w 
napaści kopali funkcjonariusza i bili 
pięściami próbując uwolnić poszuki-
wanego. W wyniku napaści i pobicia, 
policjant puścił mężczyznę, któremu 

wraz z jednym z 
napastników uda-
ło się uciec. Kobie-
ta wraz z drugim 

mężczyzną zostali zatrzymani nie-
zwłocznie po przyjeździe kolejnych 
funkcjonariuszy, a pobity policjant 
trafił do szpitala z obrażeniami głowy.

- W wyniku zdarzenia zostały za-
trzymane dwie osoby, kobieta i męż-
czyzna. Jak się okazało, była to matka 
poszukiwanego mężczyzny oraz 
jego brat. Osoby te usłyszały zarzuty 
czynnej napaści na funkcjonariusza 
policji oraz znieważenia policjanta na 
służbie. Po przedstawieniu zarzutów, 
osoby te przyznały się do winy. Jak 
się okazało, zatrzymane osoby, to 
rodzina poszukiwanego mężczyzny. 
Kobieta jest jego matką, a mężczyzna 
bratem. Trzecia osoba uczestnicząca 
w napaści na funkcjonariusza wraz 
z poszukiwanym mężczyzną ucie-

kła z miejsca zdarzenia – informuje 
Monika Piłat, szefowa łęczyckiej pro-
kuratury. - Po przesłuchaniu, matka 
poszukiwanego została zwolniona, 
a wobec jego brata, ze względu na 
karalność, zastosowano dozór po-
licyjny. Czynna napaść na funkcjo-
nariusza policji zagrożona jest karą 
do 10 lat pozbawienia wolności, a 
za znieważenie policjanta grozi kara 
grzywny, ograniczenia lub pozba-
wienia wolności do 1 roku – dodaje 
M. Piłat.

W obliczu rosnącej przestępczości 
w mieście, nasze bezpieczeństwo 
staje pod dużym znakiem zapytania. 
Jeżeli chuligani napadają już nawet na 
policjantów na służbie, to znaczy, że 
czują się bezkarni i zbyt pewni siebie. 
Policja powinna teraz podjąć niezbęd-
ne kroki, by skończyć z przestępczym 
procederem. 

(MR)

ŁęCzyCkie uliCe Coraz Mniej bezpieCzne!

W jednej z kamienic przy ul. 18 Stycznia pobity 
został policjant 
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Legenda o diable Borucie dotarła 
nad polskie morze za sprawą pi-
sarza zainspirowanego łęczyckim 
zamkiem. Pod wpływem chwili 
Józef Sobkiewicz napisał wiersz o 
legendarnym diable. 

„Na księżycu pan Twardowski ma 
swego koguta,

A w Łęczycy ma swój zamek sam 
diabeł Boruta

Tam też mieszka jego świta,
Gdy bramy przekroczysz Boruta 

Cię wita”
Tak rozpoczyna się stworzony 

łęczycko – szczeciński wiersz dla 
dzieci, którego autor związany jest z 
naszym miastem przede wszystkim 
dzięki licznej rodzinie mieszkającej 
w Łęczycy. 

- Ostatnio nie przyjeżdżałem 
często do tego pięknego miasta. 
Przy okazji rodzinnej uroczystości 
odwiedziłem Łęczycę i, jak to zwy-
kle u mnie bywa, każde zdarze-

nie powoduje działanie, czyli jest 
podstawą do tworzenia. Zacząłem 
więc pracować. Mury zamku były 
inspiracją do napisania „Dziejów 
Boruty” - tłumaczy Józef Sobkie-
wicz, autor wiersza. - Chciałbym 
wydać „Wiersze dziadka Józefa od A 
do Z”. Tekst napisany w Łęczycy na 
pewno znajdzie tam swoje miejsce. 
Piszę wiersze dla dzieci, ze względu 
na moje dwie wnuczki i jednego 
wnuka. Stale współpracuję ze szcze-
cińskim przedszkolem. Maluchy na 
pomorzu poznają ciekawą, łęczycką 
legendę. Cieszę się z tego.

Józef Sobkiewicz zajmuje się pisa-
niem wierszy od 1999 roku. Na jego 
65 urodziny (w ubiegłym roku) do-
stał w prezencie od córek unikatowy 
egzemplarz własnej, opublikowanej 
twórczości. Obecnie szuka wydaw-
nictwa, które pomoże mu tworzyć 
w skali ogólnopolskiej. 

tekst i fot. (MR)

Choć obowiązek kształcenia obej-
muje młodzież do 18 roku życia, 
tak naprawdę egzekwuje się go 
tylko do czasu ukończenia gim-
nazjum. Sporo młodych ludzi nie 
chce się już dalej uczyć i nie chodzi 
do żadnej szkoły ponadgimnazjal-
nej. Specjalnie dla takich właśnie 
osób – niepełnoletnich, które 
nie kontynuują nauki, propono-
wane są różne działania, które 
nakłoniłyby ich do jakiejkolwiek 
pożytecznej aktywności. Niestety, 
zainteresowanie jest zerowe, a 
podejście „trudnej młodzieży” do 
życia wręcz przeraża.

Do czasu ukończenia 18 roku życia 
dziecko pozostaje na utrzymaniu 
rodziców, nawet, jeśli nie realizuje 
obowiązku kształcenia. Wtedy jest 
jeszcze w porządku, gorzej, gdy 
rodzić powie – nie uczysz się, jesteś 
pełnoletni, to idź do pracy i zarób 
na swoje utrzymanie. Bez nawet 
średniego wykształcenia, matury i 
doświadczenia zawodowego szanse 
na znalezienie pracy są bardzo małe. 
Młodzi często nie zdają sobie sprawy 
z wyzwań i problemów dorosłego 
życia. Nie mają świadomości, że bez 
odpowiednich kompetencji i kwa-
lifikacji nie zdobędą dobrej pracy. 
Pomocną dłoń wyciągają Ochotnicze 
Hufce Pracy. W ramach programu 
„Pomysł na siebie” oferują szereg 
działań skierowanych do osób w 
wieku 16-17 lat, które ukończyły 
gimnazjum, lecz nie podjęły dalszej 
nauki. Chętnych jednak nie ma.

- Do projektu nie zgłosiła się ani 
jednak osoba. Jest to przerażająca 

informacja, tym bardziej, że oferuje-
my szkolenia, kwalifikacyjne kursy 
zawodowe, poradnictwo zawodowe 
czy różnego rodzaju wsparcie, które 
mogą naprawdę pomóc w znalezie-
niu pracy. Uzyskanie jakichkolwiek 
kompetencji powinno być w dzisiej-
szych czasach dla młodych ludzi prio-
rytetem. Jak widać, dla niektórych nie 
jest – słyszymy od Aleksandry Ka-
mińskiej, pośrednika pracy z Punktu 
Pośrednictwa Pracy w Łęczycy. - Z 
drugiej strony, taka postawa była do 
przewidzenia. Jeżeli młody człowiek 
nie chce się uczyć w szkole, to nie ma 
ambicji do jakiejkolwiek nauki, a my 
oferujemy właśnie naukę, która ma 
wyposażyć młodego człowieka w 

konkretne kompetencje zawodowe. 
Rekrutacja jeszcze trwa, mam nadzie-
ję, że uda mi się zebrać grupę i zreali-
zować projekt. Wiem, że w powiecie 
łęczyckim nie brakuje dzieci w wieku 
16-17 lat, które nie kontynuują nauki 
w szkołach. Nikt jednak nie prowadzi 
takiej ewidencji, dlatego nie możemy 
operować liczbami. Zebranie cho-
ciaż 10 chętnych nie powinno być 
najmniejszym problemem – dodaje 
A. Kamińska. - Częściej przychodzą 
do mnie mamy czy babcie i pytają o 
pracę dla nieletnich lub jakiś kurs. 
Na pytaniach jednak się kończy, bo 
przede wszystkim chcieć musi młody 
człowiek.

tekst i fot. (MR)

Żaden z handlarzy na 
targowisku miejskim 

nie posiadał w ubiegłym tygo-
dniu wymaganych atestów na 
sprzedaż grzybów. Tylko z po-

zoru problem wydaje się błahy. 
Ten, kto nie zna się na grzybach, 
musi zdać się na sprzedawców. 
Niestety, grzybiarze czasami też 
mogą popełniać błędy. A w takiej 

sytuacji konsump-
cja trującego grzyba 
może zakończyć się 
bardzo źle. 

Kto ponosi odpo-
wiedzialność za to, że 
grzybiarze handlują 
na rynku bez atestów? 
Jak łatwo się domyślić 
brakuje odpowied-
niej kontroli. Szkoda, 
że strażnicy miejscy 
potrafią wlepiać man-
daty za handlowanie 
nie w tym miejscu pie-
truszką, a zapominają 
o kontroli grzybiarzy. 
O takim obowiązku 
przypomina szef łę-
czyckiego sanepidu. 

-  Od sprawdzania, 
czy sprzedawca posia-
da atest, czy też nie, są 
służby. Powinna zająć 
się tym straż miejska 

– mówi Wojciech Frankowski, 
państwowy powiatowy inspektor 
sanitarny w Łęczycy.

- W świetle przepisów prawa 
sprzedaż grzybów bez odpowied-
niego atestu jest nielegalna.

Atest na leśne grzyby oferowane 
do sprzedaży wydawany jest przez 
grzyboznawcę lub klasyfikatora 
grzybów w stacjach sanitarno – 
epidemiologicznych. Dokument 
ważny jest jedynie 48 godzin. 
Krótki termin ważności atestu 
spowodowany jest dość szybkim 
psuciem się grzybów. Nie tylko 
trujące grzyby są bardzo szkodli-
we, równie groźne mogą okazać 
się grzyby stare lub źle przecho-
wywane. Każdy klient ma prawo 
poprosić sprzedawcę o pokazanie 
atestu, by mieć pewność, że po-
czyniony zakup mu nie zaszkodzi. 

- W tym roku nie wydaliśmy 
ani jednego atestu na grzyby le-
śne. Były pojedyncze przypadki, 
że zgłaszały się osoby z prośbą 
o ocenę zebranych grzybów, ale 
były to zbiory na własny użytek, 
nie przeznaczone do sprzedaży – 
informuje W. Frankowski. - Kiedy 

Grzyby bez atestu... 
to poważny problem 

jestem na targu, zawsze zwracam 
uwagę na grzyby oferowane do 
sprzedaży. Za każdym razem są to 
grzyby jadalne, gdyby było inaczej, 
natychmiast bym zareagował. Nie 
jest to jednak oficjalna ocena, lecz 
moja prywatna inicjatywa. Szcze-
gólną uwagę zwracam zawsze na 
kanie, ponieważ łatwo je pomylić 
z muchomorem sromotnikowym.

Łęczycki sanepid nie wydał 
żadnego atestu, gdyż sprzedawcy 
nie widzą potrzeby sprawdzania 
swoich zbiorów. Ufają własnemu 
doświadczeniu, a klienci ufają im. 

- Nikt o żaden atest nie pyta, 
przecież od razu widać, że to dobre 
grzyby. Same maślaki i podgrzyb-

ki. Jeżeli są jakieś wątpliwości, to 
grzyb zostaje w lesie. Z naszym 
doświadczeniem o pomyłce nie 
ma mowy. Nikt się nigdy nie 
zatruł, dlatego klienci wiedzą, że 
kupują u pewnych sprzedawców 
– słyszymy od panów Grzegorza 
i Józefa, sprzedających grzyby na 
łęczyckim targu. - Mielibyśmy 
jeździć do sanepidu tylko po to, 
żeby powiedzieli nam to, co i tak 
sami dobrze wiemy?

O sprawie chcieliśmy porozma-
wiać z szefem straży miejskiej w 
Łęczycy. Komendant przebywa 
na urlopie. Warto dodać, że atesty 
wydawane są bezpłatnie. 

tekst i fot. (MR)

Co z tą młodzieżą? - pytają w łęczyckim ppp

Na zdjęciu Aleksandra Kamińska z PPP w Łęczycy 

Diabeł Boruta prosto 
ze Szczecina

Na zdjęciu Józef 
Sobkiewicz
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Po ostatnich wyborach, w któ-
rych niewielu głosów zabrakło, 
by objął urząd wójta gminy 
Łęczyca, Jacek Rogoziński, kan-
dydat PiS, ponownie zgłosił 
swoją kandydaturę. Pytamy więc 
jakie ma plany rozwoju gminy i 
co będzie jego mocną stroną w 
nadchodzących wyborach samo-
rządowych.

 Kandyduje Pan na urząd wójta 
gminy Łęczyca po raz drugi, 
co wpłynęło na podjęcie tej 
decyzji?
W poprzednich wyborach sa-

morządowych otarłem się o 
wygraną. Różnica była znikoma, 
zadecydowały jednostki. Do-
wodzi to faktu, że mieszkańcy 
gminy Łęczyca są przekonani 
do zmiany obecnej władzy. Chcę 
ponownie dać im taką możliwość. 
Poza tym, od lat obserwuję w jaki 
sposób gminy z woj. łódzkiego 
rozwijają się dzięki funduszom 
europejskim. Niestety, nie można 
tego powiedzieć o naszej gminie. 
Realizowane tutaj projekty nie 
przyczyniają się do rozwoju eko-
nomicznego gminy, nie przynoszą 
też wymiernych i odczuwalnych 
korzyści mieszkańcom gminy, np. 
w zmniejszeniu kosztów utrzyma-
nia gospodarstw domowych, czy 
utworzeniu nowych miejsc pracy, 
a są one potrzebne, by zatrzymać 
młodych ludzi w gminie, którzy 
obecnie emigrują w poszukiwaniu 
pracy.

 W jaki sposób chce Pan stwo-
rzyć nowe miejsca pracy? 
Inwestycje, inwestycje i jeszcze 

raz inwestycje. Mam szereg po-
mysłów na rozwój gminy, które 
pozwolą zmieć istniejącą od 
kilkunastu lat sytuację. Podsta-
wowym zadaniem jest ściągnięcie 
inwestorów, którzy będą chcieli 
wydawać tu swoje pieniądze i 
zatrudniać mieszkańców gminy 
Łęczyca. Mamy dużo terenów, 
ogromne możliwości i dobre 
warunki. Trzeba tylko zacząć 
aktywnie działać. Nie można też 
pomijać osób starszych i rolników. 
Ponieważ jesteśmy gminą typo-
wo rolniczą, należy korzystać z 
dotacji unijnych dla samorządu i 
osób indywidualnych. Chciałbym 
nakłonić mieszkańców do korzy-
stania z funduszy, ponieważ dzięki 
nim mamy większe możliwości 
poprawy sytuacji bytowej. 

 Jaki jest Pana pomysł na zarzą-
dzanie gminą Łęczyca?
Kiedyś wójt był kojarzony z do-

brym gospodarzem, który wszyst-
kiego doglądał, ale to już historia. 
Wójt musi być przede wszystkim 
nowoczesnym menadżerem, któ-
ry będzie potrafił w jak najlepszy 
sposób gospodarować środkami 
finansowymi. Rutyna obecnego 
wójta, to główny hamulcowy i 
dlatego obecnie brakuje pomy-
słów, strategii w zarządzaniu i 
kierunków rozwoju gminy. Mamy 
rok 2014, a gmina nie posiada 
żadnych dokumentów programo-

wych na lata 2014 -2020, czyli na 
najważniejszy okres pozyskiwania 
funduszy unijnych. Uważam, że 
wójt powinien sprawnie i kom-
pleksowo zarządzać inwestycjami 
w infrastrukturę, a nie wybiórczo 
jak to miało miejsce chociażby w 
przypadku OSP. Mam program 
rozwoju gminy, oparty właśnie 
na realizacji inwestycji w infra-
strukturę. 

Jakie to inwestycje? 
Przede wszystkim wodno- ka-

nalizacyjna i gazociągowa. Bliskość 
miasta Łęczyca stawia naszą gminę 
na uprzywilejowanym miejscu i 
grzechem jest niekorzystanie z 
miejskich możliwości, np. z oczysz-
czalni ścieków, tym bardziej, że 
coraz częściej realizuje się wnioski 
partnerskie. Podejrzewam, iż nie-
wiele osób wie, że w 2007 r. został 
opracowany “projekt założeń do 
planu zaopatrzenia w ciepło, ener-
gię elektryczną i paliwa gazowe 
dla gminy Łęczyca”, jednak od 7 
lat gmina nie zrealizowała żadnej 
inwestycji w tym zakresie. Próżno 
szukać też planów budowy ga-
zociągu, czy instalacji solarnych 
zapewniających mieszkańcom 
alternatywne źródła energii. Jako 
wójt zamierzam realizować inwe-
stycje, a co najważniejsze to działać 
na rzecz gminy. 

 Jak ocenia Pan swoje szanse w 
wyborach na tle konkurentów?
Na dzień dzisiejszy jedynym 

konkurentem jest obecny wójt, 
który zarządza gminą od kilku-

nastu lat. Efekty tego zarządzania 
widać szczególnie raz na 4 lata 
- w roku wyborczym. Myślę, że 
mieszkańcy już to zauważyli. Oba-
wiam się jednak, że część z nich 
może być już przyzwyczajona do 
obecnej władzy i nie zauważać in-
nych, lepszych możliwości. Moim 
zadaniem podczas kampanii wy-
borczej będzie przekonanie tych, 
którzy jeszcze się wahają. Rozma-
wiam z mieszkańcami, poznaję ich 
problemy, oczekiwania, potrzeby 
i nastawienie. Dowiaduję się, co 
jest dla nich najważniejsze i będę 
chciał o to zadbać. 

 Jakich zmian, poza intensyw-
nym rozwojem, mogą spo-
dziewać się mieszkańcy gminy 
Łęczyca, jeżeli wybiorą Pana 
na wójta?
Na pewno należy wprowadzić 

zmiany w zakresie zarządzania 
oświatą. Obecnie gmina nie ma 
własnego przedszkola, a jedynie 
oddziały przedszkolne. Grono 
dzieci jest dowożonych do placó-
wek poza teren gminy, w ślad za 
nimi wypływają z budżetu środki 
finansowe. Środki na przedszkola 
powinny być rozdzielane równo-
miernie na poszczególne placówki 
i pozyskiwane z zewnątrz. W latach 
2007-2013 gmina zaprzepaściła 
szanse na pozyskanie środków na 
przedszkola z POKL. Z kolei inwe-
stycja w boisko w Siedlcu zamiast 
z budżetu powinna być współfi-
nansowana ze środków UE, gdzie 
koszt dla gminy mógł wynosić tylko 

15% wkładu własnego, a nie 100%. 
Poza tym, chciałbym przywrócić 
fundusz sołecki. Z jego pomocą 
można realizować wspaniałe pro-
jekty, a przy okazji integrować 
lokalną społeczność. Warto też 
wspomnieć, że przy szkołach są 
tworzone gminne centra kultury, 
natomiast nigdzie nie utworzono 
Gminnego Ośrodka Kultury. Nie 
ma takiego miejsca, w którym 
prowadzone były by warsztaty, 
zajęcia dodatkowe dla dzieci, 
młodzieży lub osób starszych, a 
przecież gmina posiada niezago-
spodarowane lokale np. w Jan-
kowie . To tylko niektóre z moich 
propozycji, a posiadaną przeze 
mnie wiedzę i doświadczenie z 
zakresu pozyskiwania funduszy 
unijnych wykorzystam w sprawo-
waniu funkcji wójta gminy Łęczyca. 
Wójta aktywnego, zaangażowane-
go i działającego na rzecz rozwoju. 

Dziękuję za rozmowę

Gmina Łęczyca ma mocnego kandydata na wójta

ŁĘCZYCA

ŁĘCZYCA

Można się zastanowić dlaczego w ostatnim czasie do 
Łęczycy tak często przyjeżdżają mammobusy, skoro jest 

tak duży szpital. Zainteresowanie badaniami też jest niewielkie, na-
wet umówione na wizytę kobiety do mammobusa nie przychodzą. 
Ostatnio można było wykonać badanie w środę przed budynkiem 
starostwa powiatowego. 

- Mammobus ma ministerialną umowę na wykonywanie badań pro-
filaktycznych. Szpital takiego kontraktu nie ma, poza tym dopiero od 
roku jest dwóch specjalistów– informuje Andrzej Pietruszka, dyrektor 
łęczyckiego szpitala. - Jeżeli w przyszłym roku dostaniemy kontrakt na 
profilaktykę, na pewno będziemy takie badania wykonywać.

Program profilaktyczny przeznaczony jest dla kobiet w wieku 50-69 
lat, ubezpieczonych, które w ciągu ostatnich dwóch lat nie wykonywały 
badania. Mammografia trwa kilka minut, a wyniki wysyłane są pocztą. 
Nie jest nawet wymagane wcześniejsze umawianie się na badanie. Można 
przyjść bez zapisu.

- Pacjentki umówione mają pierwszeństwo, ale przebadamy każdą 
kobietę, która spełnia warunek wieku i częstotliwości badania. Dzisiaj 
przyszło niestety bardzo mało kobiet. Nie wiem czym to jest spowo-
dowane, ale w innych miastach jest podobnie – słyszymy od Andrzeja 
Warpechowskiego, rejestratora pracującego w mammobusie. - Kobiety 
zaniedbują potrzebę profilaktyki, albo nie mają czasu na zadbanie o 
własne zdrowie. A może jedno i drugie. 

(MR)

Zamiast w szpitalu profilaktyka 
w mammobusie 

Po alkoholu staje się 
nie do wytrzymania. 

W dzień i w nocy mieszkaniec 
jednego z bloków przy ulicy 
Belwederskiej, wydaje z siebie 
dziwne dźwięki. Gdyby ktoś go 
nie znał, pomyślałby, że człowiek 
ten bardzo cierpi. 

Do naszej redakcji zadzwonił Czy-
telnik i opowiedział o problemie z gło-
śnym sąsiadem. Już od ponad 1,5 roku 
młode małżeństwo z dwójką małych 
dzieci musi wysłuchiwać wycia sąsia-
da, który nadużywa alkoholu.

- Z tym człowiekiem nie można się 
w żaden sposób dogadać, bo prawie 
zawsze jest pijany. Zamiast pójść spać, 
siedzi na kanapie i wyje. Z początku, 
gdy wprowadziliśmy się do tego 
mieszkania, myśleliśmy, że piętro 
niżej mieszka jakiś chory człowiek, 
który odczuwa silny ból. Okazało 
się, że jest chory, ale na alkoholizm – 
opowiada zdenerwowany Henryk 
Bielawski. - W naszym mieszkaniu 
słychać najbardziej, bo jesteśmy 
bezpośrednio nad nim. Za długo to 
już trwa. W dzień aż tak bardzo nie 
przeszkadza, choć irytuje, ale w nocy 
często nie można zasnąć. Dzieci też 
się budzą. Kilka dni temu dzwonił 
do nas domofonem o 5 rano, bo się 
pomylił, albo nie mógł otworzyć sobie 
drzwi, sam już nie wiem. Na pewno 
był pijany. Nasze starsze dziecko cho-
dzi już do szkoły, jak ma się wyspać 

w takich warunkach? - zastanawia 
się lokator.

Postanowiliśmy odwiedzić głośnego 
sąsiada. Już na klatce schodowej słychać 
było opisany przez naszego Czytelnika 
dźwięk. Gdy drzwi do mieszkania się 
otworzyły, stanął w nich mężczyzna 
w stanie wskazującym na znaczne 
spożycie alkoholu. Niestety, nie bardzo 
potrafił wyjaśnić swojego zachowania, 
stwierdził tylko, że „raczej nic go nie 
boli”. Trudno jednak było się z nim 
porozumieć. 

- Nie wiemy już, co robić. Policjanci 
przyjeżdżający z patrolu po naszym 
wezwaniu też są bezsilni, bo sąsiad 

jest w swoim mieszkaniu, w dodatku 
pijany i nie można się z nim dogadać. 
Ostatnio usłyszałem jak powiedzieli 
„No i jak, znowu pan wyje? Miała być 
już cisza” - słyszymy od pana Henryka. 
- Jak chce to przecież niech sobie pije, to 
tylko i wyłącznie jego sprawa, ale mnie 
zależy na ciszy. Słuchamy tego wycia 
od półtora roku. To zdecydowanie za 
długo. Policjant dyżurny polecił mi 
zgłoszenie sprawy do dzielnicowego, 
tak też zrobiłem. Na razie czekam aż 
do nas przyjdzie żeby osobiście poznać 
sprawę. Jestem bardzo ciekawy jakie 
rozwiązanie zaproponuje. 

tekst i fot. (MR)

Sąsiad pije i wyje

Henryk Bielawski często musi uciszać sąsiada
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Pracę straci łącznie sześciu pracow-
ników spółdzielni, pozostali nie 
mają co liczyć na podwyżki, a  pro-
jekt nowego Zakładowego Regula-
minu Wynagradzania wprowadza 
ograniczenia dotychczasowych 
praw pracowniczych. Wszystko to 
ze względu na oszczędności.

Kilka tygodni temu informowali-
śmy o zdecydowanym stanowisku 
zarządu spółdzielni mieszkaniowej 
„Łęczycanka” w sprawie plano-
wanych zwolnień pracowników, 
co było mocno krytykowane przez 
związkową „Solidarność”. Wówczas 

przewodniczący związku zawodo-
wego poinformował, że nie będzie 
zgody na zwolnienie ludzi z pracy.

- Związek zawodowy „Solidar-
ność” działający w spółdzielni bronił 
pracowników. Rozmowy podejmo-
wane z zarządem NSZZ nie były 
łatwe, bo dotyczyły zwolnień i ogra-
niczenia dotychczasowych praw pra-
cowniczych. Sytuacja z początku była 
dość napięta, a negocjacje niełatwe. 
Na dzień dzisiejszy jesteśmy bliscy 
podpisania porozumienia – informu-
je Jarosław Pacholski, prezes zarządu 
„Łęczycanki”.- Obecnie pracujemy 

„łęczycanka” zwolni 
pracowników

Prezes Pacholski mówi 
o wypracowanym 
porozumieniu ws. 
redukcji etatów

Do zwolnienia jest najwięcej pracowników z bazy technicznej

nad projektem tekstu jednolitego no-
wego regulaminu. Myślę, że w ciągu 
2 tygodnie powinniśmy podpisać 
dokument.

Do tej pory w spółdzielni łącznie 
z kierownikiem było 11 etatów dla 
pracowników tech-
nicznych. Po reduk-
cji, do końca 2014 roku 
będzie ich 7, a do końca 
lutego 2015 roku zostanie 6 
etatów. Zwolnienia obejmą w 
sumie pięciu pracowników 
technicznych oraz jednego 
pracownika biurowego.

- Redukcja etatów jest ko-
nieczna ze względów eko-
nomicznych oraz związaną z tym 
zmianą struktury organizacyjnej 
spółdzielni. Pieniądze pobierane od 
spółdzielców na fundusz eksploata-
cyjny nie wystarczały na pokrycie 
wynagrodzeń. Zarząd zdecydował, 
że zwolnienia są konieczne, gdyż eta-
ty te są zbędne. Obowiązki należące 
do zwolnionych osób zostały podzie-
lone na pozostałych pracowników. W 
tym roku budżetowym nie było i nie 
będzie podwyżek płac z tego tytułu 
– podkreśla J. Pacholski. - Działania 
te wpisują się w konieczną politykę 
oszczędności w innych obszarach 

funkcjonowania spółdzielni. Ten 
trudny proces jest potrzebny, gdyż 
poprzednie zarządy podejmowały 
nieracjonalne decyzje finansowe, 
doprowadzając między innymi do 
ujemnego salda na funduszu remon-
towym większości nieruchomości, 
co spowodowało spadek podstawo-
wych wskaźników ekonomicznych.

Zarząd spółdzielni „Łęczycanka” 
wspólnie z zarządem NSZZ „Soli-
darność” i Radą Nadzorczą, której 
członkowie również uczestniczyli 
w negocjacjach, wypracował pro-
jekt nowego Zakładowego Regu-

laminu Wynagradzania, który po 
podpisaniu zacznie obowiązywać 
od 1 stycznia 2015 roku. Najważ-
niejsze zmiany jakie wprowadzi 
to: zmniejszenie wysokości od-
praw emerytalnych i rentowych, 
zmniejszenie wysokości nagrody 
jubileuszowej przysługującej pra-
cownikom, ograniczenie okresu, 
który wlicza się w przyznanie tej 
nagrody, np. nie będzie doliczany 
okres prowadzenia działalności 
gospodarczej oraz zlikwidowanie 
premii regulaminowej. 

tekst i fot. (MR)

Diamentowe i Złote Gody
Pięć par z Witoni otrzymało z rąk Pawła Bejdy, wicewojewody 
łódzkiego, medale za długoletnie pożycie małżeńskie. W Gminnym 
Ośrodku Kultury zorganizowano z tej okazji wspaniałą uroczystość 
z udziałem ważnych osobistości.

Diamentowe gody obchodzili państwo Marianna i Wiesław Garwiccy, 
którzy są małżeństwem od 60 lat i była to jedyna para mogąca pochwalić 
się takim stażem. Pozostałe małżeństwa, cztery pary, świętowały 50 
rocznicę ślubu. Z tej okazji w imieniu prezydenta RP, medal otrzymali 
Marianna i Mieczysław Jaworscy, Marianna i Jana Karbowscy, Danuta i 
Tadeusz Rybińscy oraz Janina i Wacław Stańczykowie. 

- Początek uroczystości był niezwykle podniosły ze względu na de-
korację par małżeńskich, wręczanie dyplomów, listów gratulacyjnych i 
kwiatów. Myślę, że wszystkim było bardzo miło, że ich długoletnie związki 
zostały docenione – słyszymy od Haliny Wasiak, kierowniczki USC w 
Witoni, która prowadziła uroczystość. - Organizatorem wydarzenia była 
wójt gminy Witonia, który wspólnie z Wacławem Stańczykiem, jednym 
z naszych szanownych jubilatów, zaprosił do GOK-u m.in. wicewoje-
wodę łódzkiego, Pawła Bejdę oraz starostę powiatowego, Wojciecha 
Zdziarskiego. 

Na początku października, z okazji złotych godów, w Witoni ma zostać 
odznaczona jeszcze jedna para. Urząd Stanu Cywilnego oczekuje na 
przysłanie medalu. 

(MR)

Radni zaalarmowali, będzie poprawka
Gm.ŁĘCZYCA Po otwartej kry-

tyce władz gminy 
przez radnych oraz nagłośnieniu 
problemu złej jakości tłucznia 
nawiezionego na większość z 
dróg gminnych objętych planem 
bieżącej naprawy, zebrała się 
speckomisja. Jakość wykonanej 
pracy pozostawia wiele do ży-
czenia. 

O problemie pisaliśmy w Repor-
terze tydzień temu. Chodziło o to, 
że na drogach gminnych zamiast 
pełnowartościowego tłucznia 
utwardzającego wysypany został 
drobny tłuczeń zmieszany z kru-
szywem przypominającym glinę. 
Radni gminy (Grzegorz Góra i 
Krzysztof Królak) skrytykowali 
wówczas władze gminy za brak 
sprawowania należytej kontroli 
nad wykonawcą, co poskutkowało 
złym wywiązaniem się firmy z 
powierzonego zadania. 

- W celu wyjaśnienia powsta-
łych wątpliwości zdecydowa-
no się na wspólne spotkanie z 
wykonawcą robót, inspektorem 
nadzoru oraz członkami komisji 
rolnictwa budowy i naprawy dróg 
rady gminy w Łęczycy. Wspólnie 
dokonano oględzin tych miejsc, 
gdzie były zauważone i zgłoszone 
uwagi. Wykonawca zgodził się, 
iż wykonane przez niego prace 
są niezadowalające. Uzgodniono, 
że na wątpliwych odcinkach, 
zostanie dokonane ponowne na-

wiezienie zamawianego tłucznia o 
grubości i parametrach zgodnych 
z zamówieniem – wyjaśnia Robert 
Małolepszy, zastępca wójta gminy 
Łęczyca. - Wszelkie związane z 
tym koszty pokryje oczywiście 
wykonawca w ramach ryczałto-
wej kwoty określonej w zawartej 
umowie. 

Radni są zdania, że większość 
z dróg jest do poprawy. Błędy w 
wykonanych pracach mają zostać 
usunięte w jak najszybszym czasie. 
Wówczas, po raz kolejny przepro-
wadzona zostanie kontrola poczy-
nionych działań. Tylko pozytywne 

zaopiniowanie nowego stanu dróg 
gminnych poskutkuje spisaniem 
protokołu odbioru robót.

Czy takiego zamieszania można 
było uniknąć? Z pewnością tak. 
Wystarczyło na bieżąco kontrolo-
wać przebieg prac, a nie czekać aż 
wykonawca sam zgłosi zakończe-
nie realizowanych napraw dróg 
do odbioru. Gdyby problem został 
zauważony w trakcie wysypywa-
nia tłucznia na pierwszej z dróg 
gminnych przeznaczonych do po-
prawy, zaoszczędzono by przede 
wszystkim sporo czasu. 

tekst i fot. (MR)

...to miał być tłuczeń
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reklamaogłoszenie

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 te-
matów, 
• 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

Wymiana chodnika 
wzdłuż bloku nr 12 przy 

ulicy Kaliskiej cieszy mieszkań-
ców, bo stare betonowe płyty 
były już w bardzo złym stanie. 
Pracownicy kładący nową kostkę, 
chcąc ułatwić mieszkańcom przej-
ście od klatki położyli drewnianą 
paletę. Niestety nie było to trafione 
rozwiązanie.

- W samej mojej klatce mieszkają 
cztery osoby poruszające się o ku-
lach tak jak ja. Mamy duży problem, 
żeby przejść z kulą po tej palecie, 
jest niestabilna. Boję się, że mogę się 
przewrócić – żali się pani Gabriela, 
mieszkająca w bloku, przy którym 
wymieniano chodnik. - Dobrze, że 
będzie nowa kostka, ale długo trwa 
ta wymiana. Dla osób niepełno-
sprawnych jest to spore utrudnienie.

Poprosiliśmy pracowników ZM, 
którzy wymieniali chodnik, by do 
czasu zakończenia prac znaleźli 

inne rozwiązanie przejścia od 
klatki do trawnika, tak, by osoby 
poruszające się o kulach czuły się 
bezpiecznie. 

- Zaraz położymy kilka zdemon-
towanych płyt. Będzie bezpieczniej i 
wygodniej dla mieszkańców. Mamy 
też nadzieję, że do końca tygodnia 
skończymy pracę, wiele jednak zale-
ży od pogody – mówią pracownicy 
Zieleni Miejskiej.

(MR)

6-8 października do Monachium 
zjadą firmy z całego świata, czyli 
potencjalni inwestorzy. To ogromna 
szansa dla gminy, która w Niemczech 
pochwali się tym, co ma najlepsze. 
Wójt liczy na spore zainteresowanie 
bogactwem gminnych terenów.

- Dzięki Łódzkiej Agencji Rozwo-
ju Regionalnego, gmina Daszyna 
będzie miała możliwość udziału w 
międzynarodowych targach Expo 
Real. Na własnym stoisku będziemy 
promować gminę oraz prezentować 
potencjalnym inwestorom możliwo-
ści naszego terenu. Jesteśmy gminą 
z dużym potencjałem rozwojowym 
i mam nadzieję, że zaplanowane 
rozmowy i spotkania biznesowe 
stworzą szansę do nawiązania zna-
czących kontaktów – wyjaśnia Paweł 
Jóźwiak, pełniący obowiązki wójta 

gminy Daszyna. - Do Monachium po-
jedzie dwóch reprezentantów naszej 
gminy; szef zespołu inwestycyjnego 
i ja. Wyjazd na targi jest aktywnym 
elementem szukania różnych spo-
sobów rozwoju gminy. Chcemy się 
promować, stwarzać nowe miejsca 
pracy i poprawiać warunki życia 
naszych mieszkańców. 

Targi Expo Real to najbardziej 
prestiżowa impreza branży nieru-
chomości w Europie, rokrocznie 
skupiająca wszystkich liczących się 
przedstawicieli i właścicieli firm. 
Targi objęte są ścisłym systemem 
rejestracji i przeznaczone tylko dla 
specjalistów z branży. To doskonałe 
miejsce na zaprezentowanie terenów 
inwestycyjnych oraz nawiązanie no-
wych kontaktów biznesowych. 

(MR)

Stare ławki nie spełniają 
już swojej pierwotnej 

funkcji. Spróchniałe deski za-
czynają pękać lub już dawno się 
połamały. Strach na nich usiąść 
żeby nie spaść na ziemię. 
- Co to jest za ławka? Z jedną deską? 
Jak na niej usiądę, to aż się wygina. 
Ławka przy samej klatce powinna 
mieć pełne siedzisko i oparcie. Ta 
jest bardzo stara, starego typu. Przez 
to jest niebezpieczna. Kilka metrów 
dalej też są już mocno zniszczone – 
mówi Krzysztof Majewski siadając na 
zniszczonej ławce przy bloki nr 12 na 
ulicy Kaliskiej. - Od strony ulicy ławki 
zostały wymienione na nowe, a te 
zostały. Teraz to już pewnie nie, ale 
mam nadzieję, że na wiosnę zostaną 
wymienione na nowe, przecież to 
wstyd żeby stało coś takiego. 

(MR)

Ślub cywilny kojarzył 
się do tej pory przede 

wszystkim z urzędem. Istnieją 
jednak okoliczności pozwalają-
ce wstąpić w formalny związek 
również poza jego murami, a jeśli 
wejdzie w życie nowa ustawa, na-
rzeczeni nie będą już ograniczeni 
przepisami prawa. Możliwy 
byłby ślub niemalże w dowolnie 
wybranym miejscu.

Obecnie, tylko ważne powody 
mogą być przyczyną zawarcia 
małżeństwa w miejscu innym niż 
urząd.

- Ślub poza Urzędem Stanu 
Cywilnego można zawierać, jak 
stanowi ustawa, tylko z uzasad-
nionych przyczyn. Może to być 
np. choroba uniemożliwiająca 
przybycie do urzędu, co oczywi-
ście musi potwierdzić orzecze-
nie lekarza, albo też przebywa-
nie jednego z narzeczonych w 
zakładzie karnym. Uzasadnioną 
przyczyną, w naszym przypad-
ku był również remont ratusza. 
Udzielałam wówczas ślubów 
w sali konferencyjnej urzędu 
miasta oraz w komnatach łę-
czyckiego zamku – informuje 
Monika Kilar – Błaszczyk, kie-
rowniczka USC w Łęczycy. - W 
zakładzie karnym w Garbalinie 
odbywa się około pięciu ślubów 
rocznie. Zazwyczaj jest tak, 
że narzeczona przychodzi lub 
dzwoni do urzędu, mówi, że 
jej przyszły mąż przebywa w 
zakładzie karnym i pyta, jak 
należy zorganizować uroczy-
stość. W takiej sytuacji, gdy 
młodzi są zdecydowani, wraz z 
narzeczoną jadę do zakładu kar-
nego, by uzyskać zapewnienie o 
braku przeciwwskazań do za-
warcia związku małżeńskiego. 
Po otrzymaniu dokumentów, 
możemy wyznaczyć datę ślubu. 

Minimalny, ustawowy czas, 
który musi minąć to miesiąc i 
jeden dzień.

W uroczystości oprócz kierow-
nika USC i narzeczonych, uczestni-
czy dwoje pełnoletnich świadków 
oraz wychowawca osadzonego 
w zakładzie. Raczej nie zaprasza 
się gości, ze względu na miejsce, 
uroczystość odbywa się w kame-
ralnym gronie. Nawet na robienie 
zdjęć trzeba otrzymać pozwolenie. 

Ciekawym miejscem na zawar-
cie małżeństwa był też łęczycki 
zamek. Narzeczeni, którzy zdecy-
dowali się na związek małżeński 
w czasie remontu ratusza, na 
pewno na tym skorzystali. Mięli 
bowiem niepowtarzalną okazję 
powiedzenia sobie „tak” w hi-
storycznych murach. Jeżeli sejm 
uchwali nową ustawę, która we-
szłaby w życie od 1 stycznia 2015 

roku, z pewnością coraz więcej par 
będzie zrezygnować ze wstąpienia 
w związek w USC, na rzecz cieka-
wych i oryginalnych alternatyw. 
Można mieć jednak wątpliwość, 
czy uroczystość zachowa swoją 
dotychczasową powagę.

- Jeżeli wejdzie w życie nowa 
ustawa, nastąpi liberalizacja prze-
pisów dotyczących zawierania 
związku małżeńskiego. W mojej 
ocenie ślub to ważna, podniosła 
uroczystość, która powinna odby-
wać się z zachowaniem swego ro-
dzaju patosu. Można go stworzyć 
tylko w USC. Taka zmiana, pozwa-
lająca na zawieranie małżeństwa 
w dowolnie wybranym miejscu, 
byłaby społecznie zła. Ślub stałby 
się tylko dodatkiem do uroczysto-
ści np. w restauracji – komentuje 
kierowniczka USC.

tekst i fot. (MR)

To mają być ławki?

Gmina Daszyna zaprezentuje 
się w Monachium

Po palecie do klatki

ŚluBY POZA urZĘDEm StAnu CYWilnEGO
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Oryginalne potrawy 
i porady kulinarne

Rozwiązanie krzyżówki z numeru 105: Od matki dobre i ostatki.

UŚMIECHNIJ SIĘ
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Jasiu chwali się koledze:  
- Moja mama to jeździ jak piorun.  
- Tak szybko?  
- Nie, tak często wali w drzewa. 

 * * *
Mąż wraca pijany z knajpy dwie go-
dziny później niż zwykle. 
- Co, knajpę przesunęli dalej? - ironizuje żona. 
- Nie - bełkocze małżonek. - Poszerzyli ulicę. 

* * *
Pułkownik z inspekcją w jednostce wojskowej. Oglą-
da wszystko po kolei, trawa skoszona, koszary błysz-
czą, krawężniki odmalowane... Idzie do kuchni, zwie-
dza, w końcu wkłada palec do jakiegoś zakamarka, 
wyciąga - i warstwę kurzu pokazuje towarzyszącym 
mu żołnierzom! Złośliwie uśmiechając się, pyta: 
- I jakie wam teraz słowa przychodzą do głowy? 
- Że prawdziwa świnia zawsze chlew znajdzie, panie 
pułkowniku. 

* * *
Facet rozmawia przez telefon: 
- Halo! Towarzystwo ochrony zwierząt? 
- Tak, słucham. 
- Na drzewie siedzi listonosz i drażni mojego psa... 

* * *
Kapral tłumaczy żołnierzom nową grę zręcznościo-
wą: 
- Ustawiamy się wszyscy w kole, odbezpieczamy 
granat i rzucamy go nawzajem do siebie.  
- A co dzieje się z tym, u którego granat eksploduje? 
- Ten wypada z gry. 

* * *
Stoi baca na jednym brzegu Dunajca, a góral na 
drugim. Baca drze się: 
- Głęboka?! 
Ale góral nie dosłyszał, bo Dunajec okropnie szu-
miał, więc mówi: 
- To nie Oka, to Dunajec! 
Na to baca wchodzi do wody, prąd go porywa, 
ledwo żywy wychodzi na drugim brzegu. Po chwili 
podchodzi wściekły do górala i mówi: 
- Ja ci dam do jajec! 

Zupa grzybowa z chlebem żytnim
Składniki:
• 2 marchewki
• 1 pietruszka
• Pół selera
• Pół pora
• 2 liście laurowe
• 3 ziarna ziela angielskiego
• 300g borowików
• 300g podgrzybków
• 3 łyżki masła
• Sól
• Śwież zmielony pieprz
• 3 szalotki
• 1 łyżeczka soku z cytryny
• 300ml śmietany 18%
• Natka pietruszki
Etapy przygotowania: Obrać marchewki, pietruszkę, seler i pora. 
Umieścić w garnku i zalać 2,5l wody. Doprawić liśćmi laurowymi 
i zielem angielskim. Zagotować, zmniejszyć ogień i dusić przez 
30 minut. Następnie przelać wywar przez sito a warzywa pokroić 
na mniejsze kawałki. Oczyścić grzyby przy pomocy wilgotnej 
ściereczki i w razie potrzeby posiekać drobno. Rozpuścić masło 
w garnku i wrzucić grzyby. Doprawić solą, pieprzem i smażyć 2-3 
minuty często mieszając. Obrać szalotki, posiekać w listki i dodać 
do grzybów. Smażyć kilka minut a następnie zalać wywarem i 
gotować 15 minut. Dodać pokrojone warzywa i sok z cytryny. Na 
koniec dodać śmietanę, zamieszać i posiekać drobno natkę. Rozlać 
zupę do miseczek i posypać natką. Podawać.

Żeberka zapiekane z gruszkami
Składniki:
• 1,5 kg żeberek
• 4 marchewki
• 1/2 szklanki miodu
• 1/4 szklanki soku z cytryny
• 1,5 łyżeczki curry
• 1/4 łyżeczki pieprzu
• sól do smaku
• 4 gruszki
• 1 duża zielona papryka
• 1 łyżeczka mąki kukurydzianej
• 1 łyżka wody 
Etapy przygotowania: Umyte i osuszone żeberka układamy 
w żaroodpornym naczyniu i pieczemy około godziny w 120°C, 
bez przykrycia. Odlewamy wytopiony tłuszcz. Oskrobane i 
wypłukane marchewki przekrawamy na pół i układamy wokół 
żeberek. Mieszamy miód, sok z cytryny, curry, pieprz, szczyptę 
soli i powstałą mieszanką 
polewany żeberka oraz 
marchewkę. Zmniejszamy 
temperaturę do 100°C i 
pieczemy całość 35 mi-
nut. Dokładamy obrane, 
przepołowione i wypest-
kowane gruszki i pieczemy 
jeszcze 15 minut. Na koniec 
dokładamy zieloną papry-
kę, umytą i pokrojoną na 

2-centymetrowe paski, i całość pieczemy kolejne 10-15 minut. 
W czasie pieczenia co jakiś czas polewamy mięso i warzywa 
sosem z brytfanny. Żeberka, warzywa i owoce wyjmujemy z 
brytfanny i pozostawiamy w ciepłym miejscu. Sos z pieczenia 
przelewamy do garnuszka. Zagęszczamy go mąką kuku-
rydzianą rozprowadzoną wodą. Sos powoli podgrzewamy, 
aż zgęstnieje. Żeberka podajemy z warzywami i gruszkami, 
polane gęstym sosem.

Czekoladowe naleśniki
Składniki:
•  Przepis na 20 naleśni-

ków
• 500 ml mąki
• 40 ml miałkiego cukru
• 620 ml mleka
• 4 jajka
•  300 g ciemnej czeko-

lady
• 40 g stopionego masła
podawaj z lodami lub świeżymi owocami, przybrane liśćmi mięty
Etapy przygotowania: Mąkę i miałki cukier przesiej razem do 
dużego naczynia. W drugim naczyniu ubij lekko jajka z mlekiem. 
Dodaj suche składniki do mleka z jajkami i dokładnie wymieszaj. 
Czekoladę stop, a następnie dodaj do ciasta i dokładnie wy-
mieszaj. Masło rozgrzej na patelni. Wlej na patelnię niewielką 
ilość ciasta i smaż, aż naleśnik będzie gotowy. Powtarzaj tę 
czynność, aż zużyjesz całe ciasto. Podawaj naleśniki z lodami 
lub świeżymi owocami, przybrane liśćmi mięty.
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W niedzielę świętowaliśmy dożynki w gminie Daszyna. W miejscowości Koryta – Osada zorganizowano święto plonów, które obchodzili przede wszystkim rolnicy oraz jednocześnie imprezę z cyklu „Daszyna – krainą OZE”. Niedzielne uroczystości rozpoczęły się od zbiórki korowodu dożynkowego i mszy św. polowej z poświęceniem świetlicy. Następnie rozpoczęto tradycyjne obrzędy dożynkowe, powitano delegacje z wieńcami oraz zaproszo-nych gości. Ważnym elementem święta była część informacyjna poświęcona ekologicznej działalności gminy Daszyna. Ciekawą, tradycyjną już atrakcją były występy zespołu Daszynianki oraz orkiestry OSP. Mieszkańcy gminy późnym popołudniem wzięli udział w dożynkowej zabawie tanecznej. 
tekst i fot. Małgorzata Robaszkiewicz

Dożynki w krainie OZE

Trudno było wybrać 
najpiękniejszy

Odprawiono wyjątkową, polową mszę świętą

Wieniec 
z Jarochówka 
był jednym 
z największych

Wójt - dobry 
gospodarz

Prezentacja wieńców 
w drodze na ołtarz

Wszystkie wieńce 
dożynkowe były 
wyjątkowe

Przedstawiciele gminy 
zajęli honorowe miejsce 
podczas mszy świętej 

Wspaniała 
reprezentacja 
gminy
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Lokatorzy „Osiedla spokojnej starości” wreszcie doczekali się 
prac dociepleniowych bloków. Choć inwestycja ruszyła pełną 

parą, na początku były pewne problemy. W sprawie termomodernizacji 
zwołane zostało zebranie członków ozorkowskiej spółdzielni. Nie wszy-
scy mieszkańcy zgadzali się bowiem z zaproponowanymi warunkami 
kredytowymi. Po wyjaśnieniu wątpliwości spółdzielnia przystąpiła do 
realizacji projektu.

(stop)

Zupełnie niezabez-
pieczona głęboka 

studzienka kanalizacyjna w 
ul. Konopnickiej mogła stać się 
przyczyną tragedii. 

Od kilku tygodni w ulicy kła-
dziona jest kanalizacja sanitarna. 
O prowadzonych pracach poinfor-
mowali nas mieszkańcy. Zdaniem 
niektórych robotnicy wcale nie 
martwią się tym, że teren nie jest 
właściwie zabezpieczony. 

Przyjazd na miejsce naszego 
reportera zdezorientował robot-
ników. Jeden z nich w pośpiechu 
wziął kawałek deski, aby zakryć 
studzienkę. Oczywiście jedna 
deska nie rozwiązała problemu.

- W dzień studzienka jest odkry-
ta – przyznaje Andrzej Sztanka, 
kierownik robót. - To sprawa tech-
niczna. Musimy mieć światło w 

kanalizacji i dlatego demontujemy 
właz studzienki. 

Kierownik tłumaczy, że brak 
zabezpieczeń spowodowany jest 
wąską ulicą. 

- Trudno byłoby nam prowadzić 
prace, gdyby jeszcze po bokach 
stały zabezpieczające siatki. Droga 
jest zbyt wąska. A jeśli chodzi o 
studzienkę, to nie została ogro-
dzona, ponieważ musi przejeż-
dżać tędy koparka. Zapewniam, 
że wszystkie zabezpieczenia po-
jawiają się po skończonej w czasie 
dnia pracy. 

(stop)

Na pewno w najbliż-
szym czasie nie spełnią 

się oczekiwania mieszkańców 
dotyczące remontu zabytkowego 
dworcowego budynku przy ul. 
Kolejowej. Miasto nie przyjęło 
propozycji kolei związanej z 
przejęciem dworca. Ruina ma zo-
stać sprzedana. Pytanie tylko, czy 
znajdzie się chętny na kupno tak 
zdewastowanej nieruchomości. 

- Planujemy sprzedaż dworca 
w Ozorkowie. Wcześniej jednak 
konieczne będzie przeprowadzenie 
podziałów geodezyjnych. Pragnę 
również poinformować, że miasto 
nie wyraziło zainteresowania na-
szą propozycją przejęcia dworca 
– informuje Katarzyna Grzduk 
z biura prasowego, Departament 
Marketingu PKP S.A. 

Rozpoczęła się już przeprowadz-
ka lokatorów starego dworca. Jeden 
z nich otrzymał mieszkanie w Łę-
czycy. Druga lokatorka wciąż czeka 
na przydział lokum. 

Dworzec jest w opłakanym sta-
nie. Od wielu lat straszy swoim 
wyglądem i na pewno nie wpływa 
na pozytywny wizerunek miasta. 

Ozorkowianie liczyli, że miej-
scowe władze skuteczniej zaanga-
żują się w ratowanie zabytkowego 
dworca. 

- Przecież od samego początku 
było wiadomo, że jedyną szansą dla 
tego dworca było przejęcie go przez 
Ozorków – mówi pani Ewelina Ch. 
(nazwisko do wiadomości red.).

Inni mieszkańcy liczyli, że dwo-
rzec zostanie wyremontowany 
podobnie, jak stało się to niedawno 
w Łęczycy.

- Jako burmistrz uważam, że 
miasto powinno się skupić na re-
alizacji zadań własnych, które przez 
kilkadziesiąt lat były zaniedbywane, 
takich jak chociażby remonty ko-
munalnych budynków mieszkanio-
wych. Doskonale zdaję sobie sprawę, 
w jakich warunkach mieszka wielu 
ozorkowian, więc najważniejsze dla 
mnie jest poprawienie ich warunków 
mieszkaniowych i właśnie na to, a 
nie na dworzec, który jest własnością 
PKP, w pierwszej kolejności należy 
przeznaczać pieniądze miasta. Poza 

tym miasto sukcesywnie inwestuje 
w modernizację i budowę dróg. 
Poprawa warunków mieszkanio-
wych i infrastruktury drogowej 
to najważniejsze zadania miasta 
z punktu widzenia potrzeb jego 
mieszkańców. Oczywiście wiem, 
że budynek dworca wymaga grun-
townego remontu; wielokrotnie 
zwracałem się do władz PKP, by 
przeprowadziły modernizację tego 
obiektu. Na moje wnioski PKP od-
powiadały, że nie planują przezna-
czać środków na remont dworca w 
Ozorkowie, choć w innych miastach 
odnawiają swoje budynki – mówi 
burmistrz Jacek Socha. 

tekst i fot. (stop)

Mamy już dość i dziwi-
my się, że odpowied-

nie służby wcale nie interesują 
się tym problemem. W naszym 
bloku piwnice i dwa mieszkania 
są zaśmiecone. Rozmawiamy z 
tymi lokatorami, aby nie znosili 
już z miasta żadnych odpadów. 
Bez skutku. Boimy się pożaru, 
insektów i chorób  – usłyszeliśmy 
od lokatorów jednego z bloków 
przy ul. Westerplatte. 

Do piwnicy bloku 
wchodzimy bez 
n a jm n ie j sz e -
go problemu. 
D r z w i  s ą 
otwarte. W 
środku spo-
ro śmieci, 
choć trage-
dii nie ma. 
Nieczystości 
nie piętrzą 
się jeszcze pod 
sufit. Podobno o 
wiele gorzej wy-
glądają mieszkania 
na parterze i pierw-
szym piętrze.

O swoich obawach powiedzieli 
nam sąsiedzi lokatorów znoszących 
do bloku śmieci. 

- Kiedyś różne papierzyska, kar-
tony, puszki i złom przynosił z 
miasta mąż lokatorki. Teraz piwnicę 
zaśmieca jego żona i synowie. Wie 
o tym administrator, OPK a na-
wet MOPS. Nikt nic nie robi w tej 

sprawie a 
ś m i e c i 
p r z y b y -
wa – sły-

szymy.
J e s z c z e 

o s t r z e j s z e 
k om e nt a r z e 

dotyczą lokatora 
z pierwszego piętra.

- To dość skomplikowa-
na sprawa, bo chłopak ma problemy 
emocjonalne. Mieszkanie jest kom-
pletnie zaśmiecone. Nieczystości są 
wszędzie - w przedpokoju, pokoju, 
łazience i kuchni. Próbujemy z 
nim rozmawiać. Zawsze ma jedną 
odpowiedź, że to jego mieszkanie 
i może robić co mu się podoba. To 
nie jest prawda, nie może robić co 

chce. W śmieciach jest robactwo, 
boimy się jakiegoś skażenia, nie 
wspominając już o pożarze, bo 
w mieszkaniu jest pełno różnego 
rodzaju papierzyska. Jedna iskra 
i może dojść do tragedii – mówi 
jedna z lokatorek bloku.

O sprawę zaśmieconej piwnicy i 
mieszkań zapytaliśmy w przedsię-
biorstwie komunalnym. 

Jak twierdzi Tomasz Wydrzyń-
ski lokatorzy z parteru otrzymali 
wezwanie do natychmiastowego 
uprzątnięcia piwnicy. Natomiast 
jeśli chodzi o właściciela mieszkania 
na pierwszym piętrze, to OPK nie 
miał jak do tej pory sygnału o pro-
blemie związanym z zaśmieconym 
lokalem. 

tekst i fot. (stop)

Na widok reportera, 
zabezpieczali teren budowy

OZOrkóWOZOrkóW

OZOrkóW OZOrkóW

PArZĘCZEW

Robotnik deską zabezpiecza studzienkę 

Docieplają na osiedlu

Stary dworzec na sprzedaż!

Antywizytówka Ozorkowa – stary dworzec kolejowy

znoszą do mieszkań śmieci 

„Wolnoć tomku w swoim domku”...

W centrum miasteczka 
brakuje koszy na śmie-

ci – usłyszeliśmy od mieszkańców. 
- Pamiętam, że kiedyś kosze stały na 

pl. Kościuszki. Domyślam się, że zosta-
ły zniszczone i gmina je zabrała. Warto 
pomyśleć o nowych pojemnikach. Nie 
ma gdzie wyrzucać śmieci, nawet tych 
drobnych – mówi pani Zofia.

Apel mieszkańców dajemy pod 
rozwagę władz gminy. 

(stop)

Przydałyby się kosze 
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OZOrkóW

OZOrkóW

OZOrkóW

OZOrkóW

Już ponad tydzień, jak 
zgłosiliśmy OPK-owi 

problem związany z wersalką na 
ul. Olczaka. I nic, żadnej reakcji 
– żalą się mieszkańcy, którzy na 
początku ubiegłego tygodnia po-
wiadomili nas o sprawie. 

- Niedawno wersalka stała na 
środku drogi. Było już ciemno, gdy 
jechaliśmy autem. Zauważyliśmy 
ją w ostatniej chwili. Następnego 
dnia powiadomione o wersalce zo-
stało przedsiębiorstwo komunalne. 
Mieszkańcy poprosili, aby OPK 
zabrał mebel. I nic. Wersalka nadal 
stoi, na szczęście już na poboczu 
drogi – mówi Kalina Janiszewska. 

W czwartek ws. wersalki odpo-
wiedziała komunalka.

- Mieszkańcy nie zgłaszali sprawy 
pozostawionej wersalki w pasie 
drogi ul. Olczaka. Wersalka została 
usunięta przez pracowników OPK 
w dniu dzisiejszym – poinformował 
Tomasz Wydrzyński. 

(stop)

Nasi Czytelnicy skarżą 
się na duże dostawcze 

auta podjeżdżające z towarem do 
Polomarketu. 

- Parkują w ten sposób, że zasta-
wiają chodnik i trzeba wchodzić 
na ruchliwą jezdnię – mówi pani 
Wanda K. (nazwisko do wiadomo-
ści red.). - Nie rozumiem tego, bo 
przecież przy planowaniu takiej 
inwestycji jaką jest market, od razu 

powinni zrobić duży parking. A 
jeśli parking jest jaki jest, czyli zbyt 
mały dla tirów, to dyrekcja powinna 
zarządzić, aby towar przywożony 
był o wiele mniejszymi autami. 

Czy postulaty mieszkańców 
zostaną uwzględnione? Nie 
udało nam się skontaktować z 
dyrekcją marketu. Do sprawy 
powrócimy.

(stop)

Prokuratura Rejonowa 
w Zgierzu wszczęła 

śledztwo w sprawie niedopeł-
nienia przez Jacka Sochę, bur-
mistrza Ozorkowa, obowiązków 
podczas zawierania umowy 
dzierżawy działek znajdują-
cych się w Ozorkowie przy ul. 
Starzyńskiego 21 oraz złożenia 
fałszywego oświadczenia o po-
siadanym prawie do dysponowa-

nia na cele budowlane działkami 
znajdującymi się pod ww. adre-
sem, tj. o czyn z art. 231 paragraf 
1 kodeksu karnego. 

Co dokładnie mówi ten artykuł? 
Funkcjonariusz publiczny, który 
przekraczając swoje uprawnienia 
lub nie dopełniając obowiązków, 
działa na szkodę interesu publicz-
nego lub prywatnego, podlega ka-
rze pozbawienia wolności do lat 3. 

- Pragnę podkreślić, że śledztwo 
zostało wszczęte w sprawie a nie 
przeciwko burmistrzowi Ozorkowa 
– informuje Jolanta Wódka, szefo-
wa zgierskiej prokuratury. 

Przypomnijmy, że doniesienie do 
prokuratury o możliwości popeł-
nienia przestępstwa złożył Andrzej 
Sokołowski – jeden z kandyda-
tów na urząd burmistrza wraz 
z mieszkańcami: Marianem M. i 
Sylwestrem Ch. (nazwiska do wia-
domości redakcji). 

„Burmistrz posiadający informa-
cję o popełnionym przestępstwie i 
będący stroną w sprawie nie zrobił 
nic, ażeby powiadomić organy ści-
gania o zaistniałej sytuacji. Urząd 
miasta zawarł umowę dzierżawy 
nieruchomości położonej przy ul. 
Starzyńskiego w Ozorkowie. Przed-
miot dzierżawy zgodnie z umową 
miał być przeznaczony na cele skła-
dowe i przemysłowe. Na powyższej 
nieruchomości został stworzony 
parking na potrzeby znajdującego 

Myli się ten, kto myśli, 
że minęły już emocje 

po meczach polskich siatkarzy. 
Sprawa zachowania burmistrza 
Jacka Sochy podczas meczu Pol-
ska – Rosja wciąż jest szeroko 
komentowana. Burmistrz poka-
zał „gest Kozakiewicza”, czyli 
mówiąc wprost... „wała”. Zdjęcie 
opublikował na swoim profilu 
na facebooku. Czy jest się czym 
chwalić? Nasi Czytelnicy, którzy 
poinformowali nas o sprawie, 
mają o tym bardzo konkretne 
zdanie.

- Burmistrz się skompromito-
wał – usłyszeliśmy w redakcyjnej 
słuchawce. - Proszę spojrzeć na 
zdjęcie, jakie umieścił na swoim 
profilu. Burmistrz zachował się jak 
zwykły kibol.

W tej sprawie na redakcyjną 
pocztę wpływały też mejle. Oto 
jeden z nich.

„Pragnę redakcję poinformo-
wać, że o ile mieszkańcy Ozorko-
wa trzymali poziom kibicowania 
na meczu, o tyle najwyższe władze 
miasta już nie. Oto zdjęcie, którym 
chwali się burmistrz na swoim 
profilu” - nasz Czytelnik przysłał 
nam fotkę burmistrza Jacka Sochy, 
który pokazuje „wała”. 

Należy przypomnieć, że mecz 
Polska – Rosja decydował o naszym 
awansie do czwórki najlepszych 
drużyn turnieju i strefy medalo-
wej. Emocje z parkietu przeniosły 
się na trybuny. W pewnej chwili 
(jak podaje onet sport) poseł PiS 
Marek Matuszewski krzyknął do 
rosyjskiego zawodnika Aleksieja 
Spirydonowa: „oddajcie Krym!”. 
Spirydonow w odpowiedzi miał 
opluć kibica stojącego obok posła. 
Wtedy Matuszewski, burmistrz 
Jacek Socha i jeden z kibiców po-
kazali mu „wała”, inni przyłączyli 
się wystawiając środkowe palce. 

Tak po incydencie tłumaczył 

się poseł PiS Marek Matuszewski. 
- Śpiewaliśmy im „do widzenia” 

po rosyjsku. Wtedy pan Spirido-
now mnie i parę jeszcze innych 
osób opluł, widzieli to ochronia-
rze. Wtedy pokazałem mu gest 
Kozakiewicza - relacjonował poseł 
„onetowi”.

Aleksiej Spiridonow to niewąt-
pliwe kontrowersyjna postać w 
świecie siatkówki. Po przegranym 
meczu z Polską wyparł się kontro-
wersyjnego zachowania.

 - Oczywiście, że nikogo nie 
oplułem – informował siatkarz 
na stronach portalu sportowego. 
- Co to za bzdury? Prędzej bym 
go uderzył, niż opluł. Za co chcą 
mnie dyskwalifikować? Za to 
co powiedział polski kibic, że ja 
go oplułem? To jest nonsens. Jak 
można powiedzieć sportowcowi 
„oddaj Krym”, czy co jeszcze tam 

oni do nas krzyczeli? Tak, byłem 
na Krymie raz w życiu, ale nie za-
głębiam się w to, co się tam dzieje. 

O komentarz poprosiliśmy bur-
mistrza. Oto odpowiedź, jaką 
otrzymaliśmy od Izabeli Dobry-
nin, rzeczniczki burmistrza Jacka 
Sochy.

„Zdjęcie to znajduje się na pry-
watnym profilu Jacka Sochy, a nie 
burmistrza Ozorkowa.

Na meczu Jacek Socha był pry-
watnie, jako kibic siatkówki, nie 
reprezentował tam miasta. Na-
śladując gest Kozakiewicza - wy-
bitnego polskiego sportowca, 
Jacek Socha wyraził swą radość z 
wygranej Polski w meczu z Rosją. 
Gest ten nie był adresowany do ko-
gokolwiek, był jedynie wyrazem 
silnych emocji kibica” - czytamy 
w odpowiedzi magistratu. 

(stop)

KłoPoTlIWE TIRy 

Wersalka na drodze 

Burmistrz pokazał „wała”

Sprawa zostanie dokładnie zbadana

prokuratura wszczęła śledztwo

się obok budynku z lokalami prze-
znaczonymi pod wynajem. Toni K. 
oraz jego prokurent w złożonych 
oświadczeniach skierowanych do 
starostwa napisali, że dysponują 
terenem na cele budowlane, co 
okazało się nieprawdą” - czytamy 
w zawiadomieniu do prokuratury.

Burmistrz Jacek Socha twierdzi, 
że nie jest stroną w sprawie. Ponadto 
zapowiedział, że po zakończeniu 
prokuratorskiego dochodzenia po-
dejmie działania prawne przeciwko 
osobom, które złożyły wspomniane 
doniesienie do prokuratury.

(stop)
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W Forum Inicjatyw Twór-
czych w Parzęczewie, odbyło 
się spotkanie informacyjne 
dotyczące planowanego do 
realizacji przez Gminę Parzę-
czew projektu pt.: „Instalacja 
urządzeń wykorzystujących 
odnawialne źródła energii na 
terenie gminy Parzęczew”. 

Spotkanie rozpoczął Wójt 
Gminy Ryszard Nowakowski, 
w prowadzając  prz ybyłych 
mieszkańców w założenia pro-
jektu oraz zasady dofinanso-
wania. Następnie, specjaliści 
m.in. z firmy SOLTeam omó-

wili działania poszczególnych 
urządzeń przewidzianych do 
instalacji w budynkach miesz-
kalnych, tj. pomp ciepła, foto-
woltaiki oraz kolektorów sło-
necznych. Ważnym punktem 
spotkania było wypełnienie 
ankiety przez mieszkańców, 
mającej na celu zbadanie po-
ziomu zainteresowania ewen-
tualną inwestycją. Ankieta, 
była jednocześnie wstępną, 
niewiążącą deklaracją przy-
stąpienia do projektu.

Planowany termin realizacji 
projektu to lata 2016-2017. In-
stalacja w/w urządzeń będzie 

Odnawialne źródła energii w gminie Parzęczew 

możliwa przy dofinansowaniu 
do 70% wartości inwestycji 
- środki te pochodzić będą z 
funduszy unijnych oraz bu-
dżetu Gminy Parzęczew – na-
tomiast pozostałą cześć, tj. 30% 
stanowić będzie wkład własny 
mieszkańca.

Wszystkie osoby zaintere-
sowane przystąpieniem do 

programu, a nie mogące uczest-
niczyć w spotkaniu, zaprasza-
my do wypełnienia ankiety 
dostępnej na stronie interne-
towej www.parzeczew.pl i w 
Urzędzie Gminy w Parzęczewie 
oraz złożenia jej w nieprzekra-
czalnym terminie do 15.10.2014 
r. w pokoju nr 3 w Urzędzie 
Gminy w Parzęczewie.

Czy można znaleźć 
skuteczny sposób 

walki z gawronami, które upodo-
bały sobie parzęczewski rynek i 
wieżę kościoła pw. WNMP?

- To bardzo trudne. Faktycz-
nie gawrony siadają na krzyżu 
umieszczonym na szczycie wieży 
oraz na balkonie wieży. Kościelny 
od czasu do czasu używa do 
straszenia ptaków pistoletu huko-
wego. Z marnym skutkiem – mówi 
z uśmiechem ks. proboszcz Jerzy 
Serwik. - Na razie nie zamierzamy 
montować głośników i puszczać 
odgłosy skrzydlatych drapieżni-
ków. Zobaczymy jak będzie dalej.
Może nasi parafianie mają jakieś 
pomysły, w jaki sposób odstraszyć 
gapy? Jak się dowiedzieliśmy odnowienie elewacji kościelnej wieży 
planowane jest za 2 lata. 

(stop)

Grzegorz Brudziński nie 
szczędzi ostrych słów 

pod adresem Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej. Twierdzi, że 
ośrodek odmówił mu talonu na opał 
a także zasiłku.

- Na miesiąc otrzymuję jedynie rentę 
inwalidzką w wysokości 456 złotych. 
Na niewiele to wystarcza, dlatego 
podczas ostatniej wizyty pracownika 
socjalnego w moim domu poprosiłem 
o zasiłek i talon na węgiel. Pracownica 
MOPS odparła, że ośrodek nie ma pie-
niędzy. Odmówiła mi pomocy. 

Pan Grzegorz ma wprawdzie po-
zwolenie od burmistrza na zbieranie 

chrustu, jednak nie może przywozić 
z lasu większych kawałków drewna.

- Jest już chłodno a zostało mi zale-
dwie kilka małych gałązek. Nie wiem 
czym będę palić w piecu – żali się pod-
opieczny MOPS w Ozorkowie.

G. Brudziński nie ukrywa zdener-
wowania, gdy wspomina ukończone 
kursy na które był kierowany przez 
ośrodek pomocy.

- Otrzymałem m.in. certyfikat „Jak 
radzić sobie ze stresem”. Faktycznie, 
MOPS wie co robi. Naprawdę taka sy-
tuacja jest bardzo stresogenna. Jednak 
oczekiwałem od ośrodka innej pomocy 
a nie certyfikatów.

Jaka jest odpowiedź MOPS?
„Zgodnie z ustawą o ochronie da-

nych osobowych  z dnia 29 sierpnia 
1997r. ( Dz.U.z 2014 poz. 11820) nie 

możemy udzielić informacji o osobach 
znajdujących się w rejestrze osób i 
rodzin korzystających z pomocy. Jed-
nocześnie informujemy, że MOPS nie 
posiada pisemnej zgody do udzielania 
jakichkolwiek informacji od osoby, 
o którą Pan pyta. Przyznawanie po-
mocy (tj. rodzaj, forma oraz rozmiar 
świadczenia) odbywa się w oparciu o 
ustawę o pomocy społecznej z dnia 12 
marca 2004r. ( Dz. U. z 2013r. poz. 182). 
Sprawa każdej z osób zgłaszających się 
do ośrodka o pomoc zostaje wnikliwie 
rozważona i rozpatrzona zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. Świad-
czenia przyznawane są w oparciu o 
kryterium dochodowe na wniosek 
osoby zainteresowanej” - czytamy w 
przesłanym do redakcji mejlu.

tekst i fot. (stop)

Na trasie z 
Parzęcze-

wa do Aleksandrowa 
o mały włos nie doszło 
do tragedii. Kierują-
ca skodą zemdlała za 
kierownicą i uderzyła 
w drzewo. Kobieta jest 
w 4 miesiącu ciąży. Ma 
złamaną rękę i nogę. Po 
badaniu w szpitalu oka-
że się, czy wypadek nie wpłynął negatywnie na płód. Do akcji pojechali 
strażacy z Ozorkowa a także druhowie z OSP w Parzęczewie.

(stop)

Poszkodowana ciężarna kobieta
PArZĘCZEWOZOrkóW

PArZĘCZEW

Gapy na kościelnej wieży

otrzyMaŁ Certyfikat „jak WalCzyć ze StreSeM”

Grzegorz Brudziński pokazuje certyfikaty. Wśród nich „Jak 
walczyć ze stresem”

Podopieczny MOPS nie wie, 
czym będzie palił w piecu
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ŁĘCZYCAŁĘCZYCA Uczniowie z trzech klas 
mundurowych zespołu 

szkół ponadgimnazjalnych im. 
Jadwigi Grodzkiej sprawdzili 
swoje możliwości w czterech kon-
kurencjach podczas manewrów 
nad łęczyckim zalewem. Zarówno 
chłopcy, jak i dziewczęta podjęli 
zaciętą rywalizację. 

- Po pierwszej konkurencji jestem 
zadowolony, zobaczymy jak prze-
biegną następne – usłyszeliśmy 
od Mateusza Kamińskiego, ucznia 
trzeciej klasy mundurowej. - Wy-
brałem klasę mundurową właśnie 
ze względu na rozszerzenie, dzięki 
niemu mogę wziąć udział w cie-
kawych działaniach i zobaczyć to, 
czego nie zobaczą inni uczniowie.

Piątkowe manewry sportowo 
- obronne „Grodzka 2014” zor-
ganizowane zostały przez wy-
chowawców klas mundurowych 
w ramach cotygodniowych zajęć 
mundurowych.

- Uczniowie rywalizują w dzie-
sięciu grupach 4-5 osobowych w 
czterech konkurencjach. Są to: prze-
prawa pontonem przez zalew, roz-
wijanie polowej linii telefonicznej, 
rzut granatem do celu, strzelanie 
z broni pneumatycznej – wyjaśnia 
Cezary Maciejewski, wychowawca 
klasy drugiej. - Manewry to oprócz 
dobrego szkolenia również ciekawa 
forma aktywnej rozrywki dla na-
szych uczniów. 

W piątek, najlepsza okazała się 

drużyna z klasy trzeciej w składzie: 
Aleksandra Kawczyńska, Jakub 
Augustyniak, Mateusz Andrysiak 
i Mateusz Kamiński. 

Zawody nad zalewem zorgani-
zowali nauczyciele z zespołu szkół 
im. Jadwigi Grodzkiej. Pomagał im 
w tym sam pomysłodawca utworze-
nia klasy mundurowej, Krzysztof 
Graczyk, prezes OSP w Łęczycy.  
Czterech uczniów z klas munduro-
wych weźmie też udział w „Biegu o 
nóż komandosa”, który odbędzie się 
3 października w Lubieńcu. Łęczycę 
reprezentować będą: Mateusz Ka-
miński, Mateusz Matusiak, Mateusz 
Bąk i Patryk Płuciennik. Wszyscy są 
członkami OSP Łęczyca.

tekst i fot. (MR)

Remont mostu w Topoli Królew-
skiej, który trwa od 25 sierpnia jest 
sporym utrudnieniem dla kierow-
ców, zwłaszcza dla tych, którzy nie 
znają okolic. Choć jest wyznaczony 
objazd, można łatwo pobłądzić. 

Kilka dni temu zadzwoniła do nas 
Czytelniczka i powiedziała, że objazd 
prowadzący przez Chrząstówek jest 
źle oznakowany, przez co kierowcy 
błądzą, ciągle pytają 
o drogę, zdarzyło 
się nawet, że przez 
nieuwagę wjeżdżali 
do przydrożnych 
rowów. 

- Jeśli ktoś nie 
zna drogi, to na-
prawdę nie wie 
jak ma jechać. W 
Chrząstówku jest 
teraz zdecydowanie 
większy ruch. Kilka 
dni temu mój mąż 
pomagał jednemu 
z kierowców wy-
pchnąć jego auto z rowu – usłyszeli-
śmy w redakcyjnej słuchawce. - Moim 
zdaniem kwestia objazdu powinna 
być rozwiązana inaczej, a kierowcy 
niech zachowają w tym miejscu więk-
szą ostrożność. 

Zadzwoniliśmy w tej sprawie do fir-
my, która wykonuje remont wiaduktu 
w Topoli Królewskiej.

- Kwestia ustalenia i wytyczenia 
objazdu musi być zamknięta jeszcze 
przed rozpoczęciem prac remonto-
wych. Nie jest tak, że umieszcza się 
znaki drogowe bez wcześniejszego 
sprawdzenia różnych możliwości. 
Projekt objazdu musi być zatwier-
dzony przez policję, straż pożarną 

oraz zarząd dróg powiatowych, 
co zostało zrobione również w 
tym przypadku. Systematycznie 
sprawdzamy, czy wszystkie znaki 
informujące kierowców o kierunku 
objazdu znajdują się na swoim miej-
scu, bo czasami zdarzają się kra-
dzieże i gdzieś rzeczywiście może 
brakować np. strzałki – informuje 
Longin Głogowski, prezes Przed-
siębiorstwa Robót Drogowych w 
Kutnie. - Jeżeli mieszkańcy uwa-
żają, że w ich okolicy oznaczenie 
objazdu jest niewystarczające, to 
jesteśmy otwarci na wszelkie suge-
stie. Nie ma najmniejszego problemu 
żeby postawić kilka dodatkowych 
znaków.

Nie wiadomo, czy z powodu objaz-
du, czy też przez nieuwagę, doszło w 
poniedziałek do zdarzenia drogowe-
go, właśnie w Chrząstówku. Kobieta 
kierująca pojazdem zjechała z pasa 
ruchu do przydrożnego rowu.

- W poniedziałek przed godziną 17. 
na DK 91 w miejscowości Chrząstó-
wek samochód osobowy marki 
skoda wjechał do rowu. Kierująca 
samochodem 32- latka została prze-
wieziona do szpitala. W działaniach 
zabezpieczających miejsce zdarzenia 
wzięły udział dwa zastępy z KP PSP 
w Łęczycy – informuje st. kpt. Ma-
rek Mikołajczyk z łęczyckiej straży 
pożarnej.

Kobieta kierująca pojazdem nie 
doznała poważnych obrażeń, była 
trzeźwa. 

Do końca listopada ma potrwać re-
mont wiaduktu w Topoli Królewskiej. 
Kierowcom zaleca się zachowanie 
szczególnej ostrożności i rozwagi za 
kierownicą. 

tekst i fot. (MR)

Policjanci łęczyckiej komendy 
zatrzymali wulgarnego i agre-
sywnego 37 – latka, który za od-
stąpienie od czynności prawnych 
interweniujących funkcjonariuszy 
próbował wręczyć im łapówkę.

24 września o godzinie 15.30 
mundurowi zostali skierowani 
do jednego ze sklepów na terenie 
gminy Grabów. Ze zgłoszenia wy-
nikało, że agresywny mężczyzna 
ubliża ekspedientce. Interweniu-
jący policjanci potwierdzili zgło-
szenie. W sklepie zastali awan-
turującego się 37 – latka, który 
mimo wielokrotnych wezwań do 
zachowania zgodnego z prawem 
nie reagował na polecenia. W mo-
mencie kiedy mundurowi zaczęli 
wypisywać mężczyźnie mandat, 

ten na sporządzaną dokumentację 
rzucił banknot o nominale 50 euro, 
zaznaczając jednocześnie, „nie 
widzieliśmy się”. 37-latek został za-
trzymany pod zarzutem usiłowania 
wręczenia korzyści majątkowej w 
zamian za odstąpienie od czynności 
służbowej. Szybko okazało się też, że 
podejrzewany jest dodatkowo osobą 
poszukiwaną przez prokuraturę w 
Łęczycy. Mężczyzna noc spędził w 
policyjnej celi, gdzie trzeźwiejąc ( w 
chwili zatrzymania miał w organi-
zmie 2,8 promila alkoholu) czekał 
na zarzut. Śledczy, 25 września 
przesłuchali 37 – latka. Za przestęp-
stwo, które popełnił poprzedniego 
dnia grozi kara do 10 lat pozbawie-
nia wolności.

KPP Łęczyca 

Policjanci z zespołu 
do walki z przestęp-

czością gospodarczą i korupcją 
wraz z funkcjonariuszami służ-
by celnej w dwóch salonach na 
terenie Łęczycy zabezpieczyli 
7 automatów do gier wraz ze 
znajdującymi się w nich pie-
niędzmi. Co do urządzeń za-
chodzi podejrzenie ingerencji w 
oprogramowanie mające na celu 
nielegalne osiągnięcie korzyści 
majątkowej gracza. Przestępstwo 
to jest zagrożone karą grzywny i 
pozbawienia wolności do 3 lat. 

Funkcjonariusze realizując 
działania skierowane przeciw-
ko przestępczości gospodarczej 

sprawdzili dwa salony gier lo-
sowych wobec których istniało 
podejrzenie, że prowadzą działal-
ność bez wymaganej przepisami 
prawa koncesji a same maszyny 
do gier są zaprogramowane na 
nielegalne osiąganie korzyści 
majątkowej. Kryminalni wraz z 
funkcjonariuszami służby celnej 
zabezpieczyli łącznie 7 maszyn 
wraz z zasobami pieniężnymi. 23 
września po uzyskaniu wiążącej 
opinii biegłych potwierdzającej 
przestępczą działalność, śledczy 
wszczęli postępowanie mające na 
celu wyjaśnienie wszystkich oko-
liczności nielegalnego procederu. 

KPP Łęczyca 

Kryminalni z łęczyckiej ko-
mendy zatrzymali na gorącym 
uczynku 4 osoby, które z terenu 
budowy wynosiły cement. Grozi 
im kara do 5 lat więzienia.

22 września około godziny 
22.30 przejeżdżając jedną z ulic 
miasta policjanci zwrócili uwagę 
na hałas dobiegający z terenu 
placu budowy. Podejmując inter-
wencję zauważyli dwóch męż-
czyzn zajętych wynoszeniem 
worków z cementem, trzeciego 
pilnującego wózka z towarem 
oraz kobietę, która stała na tzw. 
„czatach”. Cała czwórka spróbo-
wała uciec stróżom prawa, lecz 

po kilku minutach wszyscy zo-
stali zatrzymani i dowiezieni do 
miejscowej komendy. Mężczyźni 
w wieku od 23 do 53 lat oraz 
17-latka w policyjnej celi czekali 
na wyjaśnienie okoliczności 
zdarzenia. 23 września zebrane 
przez śledczych dowody pozwo-
liły przedstawić zatrzymanym 
zarzut kradzieży 19 worków 
cementu, rur stalowych oraz 
przewodu elektrycznego z mufą. 
Wartość strat pokrzywdzony 
wycenił na 600 złotych. Policjan-
ci odzyskali część skradzionego 
mienia. 

KPP Łęczyca 

Agresywny klient

Złodzieje cementu

oszukiwali w salonach

Młodzi „mundurowi” ćwiczyli 
nad miejskim zalewem

Auta lądują w rowie 
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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 

Kierowca kat. C+E   
Wykształcenie podstawowe, prawo 
jazdy kat. C+E, uprawnienia na 
przewóz rzeczy. 
POL-BUD Sp. J.  
Ul. Czarna 14 C 
95-100 Zgierz 
( (24) 721-68-68 
Miejsce wykonywania pracy : 
Łęczyca, 
ul. Kopalniana  11. 

Kierowca kat. C+E.  
Prawo jazdy kat. C+E, aktualne 
badania,   świadectwo kwalifikacji, 
doświadczenie min. 5 lat. 
„Marko-Transport” Sp. z o. o.
Ul. 57 Pułku Piechoty Wlkp.29
99-100 Łęczyca
((24) 722-45-23; 603-377-661
Miejsce wykonywania pracy: kraje UE.

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

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

Kosiarz
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

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

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

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

Tynkarz
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

Pomocnik 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

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

Szwaczka
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

Lektor 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 

Cieśla
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

Spedytor/magazynier
Wykształcenie minimum 
podstawowe, chęć do pracy
PRACOWNIK Agencja Pracy 
Tymczasowej
Edyta Malczyk
Ul Listopadowa 9A
95-035 Ozorków
Miejsce wykonywania pracy: Stryków
( 504-577-920
E-mail: agencja@pracownik.net

Pakowacz/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

Krojczy
Wykształcenie zawodowe,
Umiejętność krojenia i rysowania 
układów,
Minimum 2 lata doświadczenia.
JOLA COLLECTION
Jolanta Kenic
Ul. Listopadowa 9A
95-035 Ozorków
( 42 717-00-70

Obsługa klienta
Wykształcenie zawodowe,
Mile widziane doświadczenie 
zawodowe
PHU ADAM KUBIAK
Ul. Dominikańska 3a
99-100 Łęczyca
( 695-733-160

Pracownik fizyczny
Wykształcenie minimum 
podstawowe, umiejętności 
manualne
Gospodarstwo Ogrodnicze
Inż. Maciej Kowalczyk
Topola Królewska 12
99-100 Łęczyca
( 530-732-304

Operator koparki/koparko 
ładowarki
Wykształcenie minimum 
podstawowe, 
Prawo jazdy kat. C
Uprawnienia na koparkę lub 
koparko – ładowarkę (umiejętność 
posługiwania się łyżką skarpową)
WA-TRANS
Wacławski Wiesław
Ul. Kutnowska 82
99-120 Piątek
( 601-075-778

Pracownik fizyczny
Wykształcenie minimum 
podstawowe,
Prawo jazdy kat. B lub T,
Mile widziana umiejętność 
drobnych prac murarskich
WA-TRANS
Wacławski Wiesław
Ul. Kutnowska 82
99-120 Piątek
( 601-075-778

Sprzedawca
Wykształcenie średnie, prawo jazdy 
kat. B
MEBLE SIADACZKA Czesław 
Siadaczka
ul. Aleje Jana Pawła II 7
99-100 Łęczyca
( 24 721 63 84

Sprzedawca
Wykształcenie zasadnicze 
zawodowe, obsługa kasy fiskalnej
Gminna Spółdzielnia „Samopomoc 
Chłopska” w Grabowie  
ul. Składowa 1
Pracownik fizyczny
Wykształcenie podstawowe, 
zdolności manualne
Gospodarstwo Rolne
Andrzejczak Eliza
Kostusin 6, 99-335 Witonia

Doradca klienta
Wykształcenie średnie lub wyższe 
finanse bankowość, obsługa 
komputera, łatwość w nawiązywaniu 
kontaktów
Anna Podlasiak – Okupska 
USŁUGI FINANSOWE
ul. Ozorkowska 25
99-100 Łęczyca
CV wysyłać na adres e-mail: 
podlasiak-okupska@o2.pl 

Doradca techniczno – handlowy
Wykształcenie minimum średnie.
Komunikatywność, dyspozycyjność, 
otwartość.
Prawo jazdy kat. B
Mile widziane doświadczenie 
handlowe i/lub budowlane
BLACHOTRAPEZ Sp. z o. o.
Ul. Kilińskiego 49a
34-700 Rabka Zdrój
CV przesyłać na adres: p.niedziela@
blachotrapez.com.pl

Strażnik
Wykształcenie co najmniej średnie, 
dobra sprawność fizyczna
Zakład Karny w Garbalinie
Garbalin
99-100 Łęczyca
( 24 388-00-05

Krojczy
Wykształcenie podstawowe
P.P.H.U „ELIZABETH”
Ul. Podhalańska 8/28, 
93-224 Łódź
( 507-085-169
Miejsce wykonywania pracy: Łęczyca 
ul. Konopnickiej 2a

Pomoc krojczego
Wykształcenie podstawowe
P.P.H.U „ELIZABETH”
Ul. Podhalańska 8/28, 
93-224 Łódź
( 507-085-169
Miejsce wykonywania pracy: Łęczyca 
ul. Konopnickiej 2a

Fryzjer damsko–męski
Wykształcenie zawodowe, 
umiejętność fryzjerstwa damsko – 
męskiego
SALON FRYZJERSKI DAMSKO – 
MĘSKI „Anna” 
Anna Kowal – Nowakowska
Ul. Ozorkowska 12

99-100 Łęczyca
( 693-449-522

Specjalista ds. sprzedaży
Wykształcenie średnie lub 
wyższe,Umiejętność obsługi 
komputera,  komunikatywność, 
dyspozycyjność, prawo jazdy kat. 
B,znajomość języka angielskiego 
i niemieckiego w stopniu min. 
podstawowym
WAG-POL Łęczyca
Pl. T. Kościuszki 26
99-100 Łęczyca
( 500-288-411
Praca na terenie całej Polski

Kierowca autobusu
Wykształcenie zasadnicze 
zawodowe,
Prawo jazdy kat. D,
Doświadczenie co najmniej 2 lata
PKS Łęczyca Sp. z o. o.
Ul. Belwederska
99-100 Łęczyca
Forma kontaktu kandydatów 
z pracodawcą: osobiście 
pod adresem Sierpów 105 i 
telefonicznie pod numerem 517-
180-774

Lekarz - dentysta
Wykształcenie wyższe o kierunku 
stomatologia zachowawcza, 
protetyka, ortodoncja
MANUFAKTURA ZDROWIA
Pl. T. Kościuszki 9
99-100 Łęczyca
( 693-245-247
CV kierować na adres email: 
m2chowaniec@wp.pl

Oferty pracy dla 
osób z orzeczeniem o 
niepełnosprawności:
Sprzątaczka
Wykształcenie zasadnicze, 
umiarkowany 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

Ozorków; mieszk. 28,5 m², bloki 
– sprzedam. Tel.: 798-223-160 

w godz.: 7.00-9.00 lub po 20.00

Kupię mieszkanie - bloki w Łęczycy . 
Tel.: 601-28-12-12

Sprzedam działkę budowlaną 4870 
m² tanio – prąd, możliwość podziału, 

blisko wodociąg; ok/ Ozorkowa. 
Tel.:  511-509-716

Działka budowlana koło stacji CPN 
Leszcze – 1800 m² (woda + prąd). 

Tel.: 698-514-708

Sprzedam gospodarstwo rolne 24 
ha z zabudowaniami w okolicach 

Parzęczewa. Tel.: 506-573-676

Sprzedam kwiaciarnię w Ozorkowie 
przy Nowym Cmentarzu. 

Tel.: 512-021-022

Sprzedam regały sklepowe- 8 szt. 
Tel.: 505-147-875

Skuter Motobi-beation bardzo mało 
jeżdżony. Przebieg 3 tys. km – stan 

idealny. Tel.: 698-514-708
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Na trzeciej pozycji zakończyła 
zawody finału Wojewódzkiej 
Ligi Młodzików reprezentacja 
MKLA Łęczyca. Młodzi za-
wodnicy triumfowali w ośmiu 
konkurencjach.

Mateusz Kaczmarek 1000m 
[2.48.69min], Katarzyna Ignato-
wicz skok wzwyż [149cm], Kry-
stian Kaźmierczak skok wzwyż 
[185cm], Adrian Mikołajczyk 
tyczka [3.00m], Martyna Olczyk 
tyczka [1.80m], Ewa Różańska 
dysk [44.15m], Maciej Wawrzy-
niak dysk [30.07m]. Na drugiej 
pozycji uplasowała się w rzucie 
dyskiem Wiktoria Kowalczyk 
[30.29m], trzecia była Małgorza-
ta Rybarczyk [28.19m]. Także 
trzecie miejsce w skoku wzwyż 
zajął Alan Brzeziński [170cm] 
oraz Oskar Jabłoński 300m przez 
płotki [47.90s].

Zawody te były ostatnim 
sprawdzianem przed Mistrzo-
stwami Polski Młodzików. 

* * *
Pierwsze miejsce drużynowo 

i piętnaście medali to bilans 
doskonałego startu w zawodach 
strefowych młodzików MKLA 
Łęczyca w Łodzi. W zawodach 
brali udział zawodnicy z wo-
jewództwa łódzkiego i święto-
krzyskiego. Tradycyjnie już bez 
problemów dwie konkurencje 
wygrała Ewa Różańska. Kolejny 
raz poprawiła rekord Łęczycy w 
pchnięciu kulą 13.42m i z dużą 
przewagą wygrała rzut dys-
kiem 43.52m. Dwa medale dla 
zespołu zdobyła Patrycja Kita, 
która była najlepsza w biegu na 
100m p.płotki 16.42s, a w skoku o 
tyczce z wynikiem 2.30m zajęła 
drugie miejsce. Adrian Miko-
łajczyk był pierwszy w skoku 
o tyczce 3.20m i trzeci w skoku 
wzwyż 165m. Złoty medal w 
skoku tyczce dziewcząt zdobyła 
Karolina Siuda 2.40m oraz Alan 
Brzeziński w skoku wzwyż 
175cm.W skoku wzwyż dziew-
cząt na drugiej pozycji uplaso-
wała się Katarzyna Ignatowicz, 
trzecia była Justyna Solińska, 
piąta Paulina Sieradzka. Wszyst-
kie skoczyły 150cm. Srebrny 
medal zdobył także w skoku o 
tyczce Krystian Kaźmierczak 
z nowym rekordem życiowym 
3.20m. Rekord życiowy poprawił 
w biegu na 1000m Mateusz Kacz-
marek 2.45.23 min. Rezultat ten 
dał mu trzecie miejsce i brązowy 
medal. Dwoma medalami może 
pochwalić się w konkurencjach 
rzutowych Małgorzata Rybar-
czyk. W rzucie dyskiem zajęła 
drugie miejsce 31.23m, a pchnię-

ciu kulą trzecie 9.90m.Wiktoria 
Kowalczyk zdobyła brązowy 
medal w rzucie dyskiem 30.29m. 
To także nowy rekord życiowy 
zawodniczki. Dobrze zaprezen-
tował się Maciej Wawrzyniak. 
W rzucie dyskiem poprawił “ży-
ciówkę” 38.68m a w kuli uzyskał 
11.08m.W obu konkurencjach 
zajął szóste pozycje. Na szóstym 
miejscu z rekordem życiowym 
uplasowała się w dysku Wero-
nika Dziedzic 27.68m. Czwartą 
pozycję w skoku o tyczce zajęła 
Martyna Olczyk 180cm.

Bardzo nas cieszy świetna 
postawa naszych zawodni-
ków. Drużynowo wygrali aż z 
dziesięciopunktową przewagą 
nad zespołem z Aleksandrowa 
Łódzkiego. Na trzeciej pozycji 
uplasował się zespół AZS Łódź, 
czwartej Błyskawica Domanie-
wice, piątej RKS Łódź. Wynik 
naszego zespołu jest jednym z 
najlepszych w historii naszego 
klubu – mówią trenerzy Robert 
Kubiak i Zbigniew Kocoń.

(and)

Na orliku 
w Górz e 

Św. Małgorzaty odbył się II turniej 
tenisa ziemnego o puchar wójta 
gminy. Zgłosiło się 11 zawodni-
ków i 2 zawodniczki. Rozegrano 
zawody systemem pucharowym, tj. 
wygrywający w parze przechodzi 
do następnej rundy, przegrywający 
odpada. Natomiast zawodniczki 
rozegrały mecz „każda z każdą”. 
Po kilku godzinach gry i emocjo-
nujących pojedynkach stojących 
na bardzo dobrym poziomie, gdzie 
można było zobaczyć wiele wspa-
niałych zagrań i długich wymian 

piłki zwyciężył Michał Nowak, 
drugie miejsce zajął Artur Bed-
narek, trzecie miejsce wywalczył 
Daniel Frontczak. Natomiast w 
rywalizacji między zawodniczkami 
zwyciężyła Izabela Piotrowska, 
która obroniła tym samym tytuł 
z ubiegłego roku, drugie miejsce 
zajęła Iwona Nowak. Najlepsi 
zawodnicy i zawodniczki otrzy-
mali dyplomy i albumy promujące 
najciekawsze miejsca w gminie. Był 
to drugi turniej tenisowy zorga-
nizowany od momentu otwarcia 
obiektu.

Info: UG

Turniej tenisa ziemnego 
GórA ŚW. mAŁGOrZAtY 

1-0 Jarczyński (8 min.), 2-0 Gawlik, 
3-0 Pacałowski, 4-0 Pacałowski, 5-0 
Gawlik, 5-1
Górnik 1956: Kaczmarek - Kośny, 
Bartczak, Jarczyński, Michałowski, 
Lewandowski, Karasiński, Witak, 
Olczak, Gawlik, Pacałowski

info: gornikleczyca.futbolowo.pl

Najbliższa kolejka 8
Pogoń Rogów - LKS Dąbrówka
LKS Kalonka - Huragan Swędów

Bzura Ozorków - Struga Dobieszków
Zryw Śliwniki - Kobra Leźnica 

Wielka
Kotan Ozorków - Błękitni Dmosin
Boruta II Zgierz - Orzeł II Parzęczew

Górnik 1956 Łęczyca - Orlik 
Sobień

Tabela ligowa
A-klasa » Łódź II

1. Górnik 1956 Łęczyca 21
2. Orlik Sobień 16
3. Błękitni Dmosin 16
4. Boruta II Zgierz 15
5. Pogoń Rogów 15
6. LKS Dąbrówka 12
7. Orzeł II Parzęczew 9
8. Kotan Ozorków 9
9. Struga Dobieszków 7
10. Huragan Swędów 5
11. Kobra Leźnica Wielka 4
12. LKS Kalonka 4
13. Bzura Ozorków 1
14. Zryw Śliwniki 0

Górnik 1956 Łęczyca - Pogoń Rogów 
5-1 (3-0)

121 młodych atletów w hali szkoły 
podstawowej nr 163 w Łodzi wzięło 
udział  w zorganizowanym przez 
KS 20 Łódź i Atleta Łódź pierwszym 
turnieju o „Wielką nagrodę Łodzi”. 
Na zwycięzców czekały … wielkie 
tablety. 
Poziom imprezy był więc adekwatny 
do nagród. Zgierskie Towarzystwo 
Atletyczne wystąpiło w 16 osobo-
wym składzie. Kolejne pokolenie 
zgierskich zapaśników bez żadnych 
kompleksów gotowe jest do pod-
boju Polski i nie tylko. Natomiast 
za ich plecami rośnie kolejne po-
kolenie gladiatorów stworzonych i 
wyszkolonych dla zwycięstw. Trener 
Rafał Majchrzak nie krył zadowole-
nia z postawy młodzików, którzy 
prezentują poziom pozwalający z 
nadzieją patrzeć na zbliżające się 
w listopadzie mistrzostwa Polski w 
tej kat. wiekowej. Jeszcze lepiej, o 
ile to możliwe, zaprezentowali się 
8-11 latkowie również startujący w 

gronie młodzików. Na chwilę obec-
ną ustępujący nieznacznie fizycznie 
rywalom, jednak walki z silniejszymi 
rywalami wymuszają zastosowania 
więcej elementów technicznych. 
Takie doświadczenia niewątpliwie 
zaprocentują już niebawem. 

Wyniki: 
Pierwszy krok

1msc Kamil Jakubiak w kat. do 50kg
1msc Mateusz Pedzicki w kat. do 60kg
W kategorii młodzik

1msc. Patryk Florczak w kat. do 34kg
1msc. Kacper Kraska w kat. do 63kg
1msc. Patryk Mazur w kat. do 85kg
1msc. Piotr Panasiuk w kat. do 100kg
2msc. Antoni Majchrzak w kat. do 34kg
2msc. Davis Anthony James w kat. do 53 kg
3msc. Aniela Karczmitowicz w kat. do 48kg
3msc. Kacper Gongało w kat. do 47 kg
3msc. Dariusz Cwonda w kat. do 73 kg
5msc Miłosz Piórkowski w kat. do 38kg
5msc Jakub Skowron w kat. do 53kg
9msc Borys Stępniak w kat. do 34kg

Info: zapasyzgierskie.pl

Doskonałe występy 
reprezentacji mklA

najlepsi zapaśnicy walczyli o „Wielką nagrodę Łodzi” 
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Najdłuższy ludzki język ma 10 cm

Jedziemy na małe piwko

Nie taki słodzik bezpieczny Wśród psów zdarzają się pesymiści
Nick Stoeberl z Kalifornii pobił nietypowy rekord. Dwu-

dziestoczterolatek zapewnił sobie miejsce w jubi-
leuszowej 60. edycji Księgi rekordów Guinnessa 
dzięki mierzącemu 10,1 cm językowi. Podczas 
kwalifikacji mierzono część języka wystającą poza usta. 
Stoeberl zdetronizował Brytyjczyka Stephena Taylora, 
którego język mierzy “zaledwie” 9,8 cm. Rekord należał 
do niego aż od 2002 r. Nowe wydanie Księgi przedstawia 
6 dziesięcioleci bicia rekordów, a także ostatnie dokonania 
w różnych dziedzinach. Poza Stoeberlem zobaczymy w 
nim m.in. Akiko Obatę z największą na świecie kolekcją 
plastikowych produktów spożywczych (od burgerów po 
desery czy zupy) oraz kota Alleya z USA, który przeskoczył 
1,83 cm między dwiema platformami.

Sztuczne słodziki, postrzegane jako jeden ze spo-
sobów na uniknięcie otyłości, mogą przyczyniać się 
do światowej epidemii otyłości. Ze studium, którego 
wyniki opublikowano w najnowszym numerze Nature, 
dowiadujemy się, że zastępniki cukru mogą niekorzystnie 
wpływać na florę bakteryjną jelit i w ten sposób zaostrzać 
problemy metaboliczne. To sprzeczne z intuicją. Nikt 
się tego nie spodziewał, bo też i nikt nigdy pod tym 
kątem nie przyjrzał się słodzikom - mówi Martin Bla-
ser, mikrobiolog z New York University. Wspomniane 
badania mogą stanowić spory problem dla przemysłu 
spożywczego. Rynek zastępników cukru coraz bardziej 
rośnie, a agencje regulujące bezpieczeństwo produktów 
spożywczych nigdy nie podnosiły kwestii zaburzeń me-
tabolicznych związanych z używaniem słodzików. 

Choć właściwie wszystkie psy bez wyjątku wydają się nam 
generalnie zadowolone, okazuje się, że są wśród nich i pesy-
miści. Wyniki badania opublikowanego na łamach PLoS ONE 
pokazują, że optymistyczny pies oczekuje, że wydarzy się 
więcej dobrych rzeczy niż złych, podejmuje ryzyko i zdobywa 
dostęp do nagród, podnosi się po porażce (nie zniechęca się 
drobnymi niepowodzeniami) i próbuje ponownie. Pies pesy-
mista spodziewa się, że zdarzy się więcej złego niż dobrego, 
jest ostrożniejszy i unika ryzyka. Szybko poddaje się, gdy coś 
nie idzie po jego myśli, ponieważ drobne niepowodzenia 
negatywnie go nastrajają. Jest nie tyle nieszczęśliwy, co naj-
bardziej zadowolony przy status quo i trzeba go zachęcać 
do próbowania nowych rzeczy. Większość badanych psów 
była optymistami, ale jest jeszcze za wcześnie, by mówić, jak 
to wygląda w populacji generalnej. 

Zabawka dla dużego chłopca

Prawie jak salon
Polskie drogi

Oryginalna parasolka

Przynajmniej 
wygodnie


