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Czas
na zmiany

NASI KANDYDACI NA WÓJTÓW W POWIECIE ŁĘCZYCKIM

Lat 37, mężatka, syn Maksymilian. Od 11 lat Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Łęczycy, 

w latach 2010-2014 Radna Sejmiku Województwa Łódzkiego. Absolwentka Wydziału Prawa

i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Agnieszka

Olczyk 

Jacek

Rogoziński 
Krzysztof

Wójcik 
Tomasz

Pietrzak 
Zbigniew

Marczak 
Piątkowianin. Lat 49. Żona Agnieszka, ojciec 
3 synów: Adama, Macieja i Antosia. Nauczyciel 
i wychowawca w ZSMR Piątek. Radny od 8 lat, 
Przewodniczący Rady Gminy Piątek. Działacz 
społeczny-prezes Towarzystwa Miłośników 
Piątku i Okolic.

Lat 45, rolnik, Prowadzę własną działalność 
gospodarczą.

Lat 38. Żonaty, dwóch synów. Kierownik Biura 
Powiatowego Agencj i  Restrukturyzacj i 
i Modernizacji Rolnictwa. Z wykształcenia mgr 
inż. zootechniki.

Lat 45. Absolwentem akademii rolniczo-
technicznej w Olsztynie, wydział geodezji 
i kartografii. Żona Katarzyna, syn Mateusz, 
student V roku Uniwersytetu Łódzkiego. Od 2002 
roku pracuję w Instytucji dzielącej fundusze 
unijne, wśród rolników z powiatu łęczyckiego. 

Lat 41, mężatka, pięcioro dzieci. Nauczycielka 
w Szkole Podstawowej nr 3 w Łęczycy. 
Skończyłam Uniwersytet Łódzki na Wydziale 
Matematyki oraz Zarządzania. Posiadam 
u p r a w n i e n i a  d o  n a u c z a n i a  d z i e c i 
niepełnosprawnych.

Okręg nr 1 
Miasto Łęczyca

1. Monika Kilar-Błaszczyk
2. Tomasz Olczyk
3. Andrzej Jastrzębski
4. Jarosław Szymański
5. Jerzy Słoczyński
6. Marzena Meisinger
7. Agnieszka Brodecka
8. Adam Twarkowski
9. Beata Bechcińska
10. Roman Niciak
 

Okręg nr 2 
Gmina Łęczyca

1. Sławomir Łuczak
2. Ewa Olczak
3. Danuta Krzyżostan
4. Marek Olczyk
5. Magdalena Bindas
6. Jacek Rogoziński

Okręg nr 3 -  Gminy
Grabów, Świnice Warckie

1. Krzysztof Ogórek
2. Sylwia Prażnowska
3. Stanisław Wypych
4. Agnieszka Olczyk
5. Aleksandra Pabin-Łoszewska
6. Jarosław Głowacki

Okręg nr 4 -   Gminy
Piątek, Góra św. Małgorzaty, 
Witonia, Daszyna

1. Józef Mikołajczyk
2. Ewa Adamska
3. Arkadiusz Godlewski
4. Martyna Kaczmarek
5. Agnieszka Wójcik
6. Piotr Grzelak

NASI KANDYDACI DO RADY POWIATU ŁĘCZYCKIEGO

KANDYDATKA DO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Gmina Świnice Warckie Gmina Łęczyca Gmina Piątek Gmina Grabów Gmiana Góra Św. Małgorzaty

7. Aneta Pietrzak
8. Krzysztof Kaczmarek
9. Łukasz Frątczak
10. Tadeusz Karasiński
11. Joanna Brygier
12. Zbigniew Marczak

Jak dobrze mieć sąsiada?
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Więcej już mnie nie zobaczycie – usłyszał przez 
telefon od swojego podwładnego Tomasz 
Olczyk, komendant łęczyckiej straży miejskiej. 
Emocjonalne pożegnanie mężczyzny i realna 
możliwość związana z samobójstwem 
postawiły na nogi wszystkie służby. Na 
Waliszew, gdzie ostatnio widziany był 
strażnik, zjechali policjanci i strażacy. Nad 
domami krążył śmigłowiec.  
                                                                      więcej str.3 
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Wywiad z kandydatką 
na wójta gminy Witonia

Czy w gm. Łęczyca doszło 
do samowoli budowlanej?

Horror! Kupują 
trumienki dla dzieci

Jak mamy żyć? - pytają 
mieszkańcy

Dramat w SM. 
Komendant traci ludzi 
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reporter pyta: czy uczniowie lubią swoich pedagogów? 

Karolina Nowak
Moim ulubionym nauczycielem w 
szkole jest pani Jadwiga Górecka. 
Jest moją wychowawczynią, uczy 
informatyki i przyrody. Ma napraw-
dę fajne podejście do nauki, potrafi 
wszystko bardzo ciekawie wytłu-
maczyć i zainteresować. Angażuje 
nas w różne prace dodatkowe, np. 
przy tworzeniu gazetki szkolnej. 
Dzięki niej lubię się uczyć i mam 
dobre oceny. 

Ania Sobczak
Najbardziej lubię język polski i pa-
nią Ewę Małecką, moją polonistkę. 
Uważam, że bardzo dobrze uczy, 
można się sporo dowiedzieć, po-
maga, gdy ktoś ma problem. Poza 
tym można z nią czasami pożar-
tować, jest sympatyczna i bardzo 
ciekawie opowiada. We wtorek jest 
Dzień Nauczyciela i chciałabym jej 
życzyć dużo zdrowia, uśmiechu 
i żeby nie musiała się na nas de-
nerwować.

Miłosz Modrzejewski
Jestem przewodniczącym samo-
rządu szkolnego i lubię chodzić 
do szkoły. Najbardziej na koło 
teatralne, które prowadzi moja 
wychowawczyni, pani Emilia Ficek. 
Uczy mnie też języka polskiego. 
Jest dla mnie wzorem do naślado-
wania. Ma fajne, pogodne nasta-
wienie i ciekawie prowadzi lekcje. 
Na zajęciach teatralnych można 
się powygłupiać, jest tam dobra 
zabawa.

Paulina Kuropatwa
Najfajniejszy w szkole jest mój 
wychowawca, z którym mam też 
w-f, pan Krzysztof Psiurski. Jest 
sympatyczny, zawsze wysłucha, 
jeśli mamy jakiś problem, pomoże 
i doda otuchy. Poza tym angażuje 
nas w życie szkoły i motywuje 
do pracy. Lubię też panią Jolantę 
Romańską, bo lubię język polski. 
Jest bardzo miła i widać, że lubi 
swoich uczniów. Też zawsze chętnie 
pomoże.

Aleksandra Podrzycka
Uwielbiam język angielski. Chęt-
nie się go uczę, również na zaję-
ciach poza szkołą. Dlatego moją 
ulubioną nauczycielką jest pani 
Lena Szałowska. Chciałabym w 
przyszłości zostać anglistką, tak 
jak ona, to mój autorytet. Poza 
tym jest sympatyczna, ale sta-
nowcza i wymagająca. Dobrze 
uczy. Chciałabym, aby pracowało 
jej się z nami jak najmilej i życzę 
jej dużo zdrowia.

ŁĘCZYCA Młody pedagog zaczy-
nający pracę w szkole 

zaraz po studiach, coraz częściej 
nie daje sobie rady w szkolnej 
rzeczywistości. Początkujący na-
uczyciel zmuszony jest pokonać 
wiele przeszkód, które stawia 
przed nim współczesna oświata i 
bezstresowe wychowanie dzieci. 

- Praca nauczyciela, zwłaszcza w 
szkole podstawowej to najbardziej 
wdzięczny zawód, jaki można 
wykonywać. Energia, uśmiech 
i dobroć, które bezinteresownie 
oddają nam dzieci motywują do 
działania i sprawiają, że chce się 
przychodzić do pracy. Dzieci to 
najszczersze osoby na świecie 
– słyszymy od Moniki Szafrań-
skiej, najmłodszego pedagoga 
w łęczyckiej SP nr 4. - Ja zawsze 
wiedziałam, że będę uczyć w 
szkole, dlatego wybierając studia 
bez wahania poszłam na poloni-
stykę, na specjalność nauczyciel-

ską. Żeby wykonywać ten zawód 
naprawdę trzeba kochać dzieci, bo 
one wszystko czują. 

Nauczanie to trudna profesja, 
choć powszechnie mówi się, że na-
uczyciel to taki łatwy zawód. Pracu-
je się przecież z dziećmi, kilkanaście 
godzin w tygodniu, a do tego wolne 
weekendy, święta i wakacje do tego 
państwowy etat. Wydaje się, że nie 
można lepiej trafić. Rzadko bierze 
się pod uwagę pracę po lekcjach 
oraz dużą odpowiedzialność. 

- Praca w szkole wymaga wy-
trwałości, cierpliwości i ogromnej 
kreatywności. Do tego trzeba być 
dobrym psychologiem i obserwa-
torem. Dzieci są tak różne, niektóre 
bardzo skryte i ważna jest umie-
jętność szybkiego reagowania, jeśli 
pojawia się jakiś problem – wyjaśnia 
M. Szafrańska. - Dla mnie, gdy we 
wrześniu zaczęłam pracę z dzieć-
mi, najtrudniejsza była integracja. 
Moja z podopiecznymi oraz dzieci 
między sobą, zwłaszcza w przy-
padku pierwszaków. Teraz, gdy 
już się poznaliśmy, nasze relacje są 
doskonałe. 

Zawodowe powołanie najmłod-

szego pracownika łęczyckiej pod-
stawówki potwierdza też wicedy-
rektor szkoły. - Pani Szafrańska 
ma wielkie serce dla dzieci, jest 
prawdziwym pedagogiem z pasją, 
co widać w jej pracy – podkreśla 
Krystyna Grochala, wicedyrektor 
szkoły nr 4. 

Zarówno w SP 4, jak i w innych 
placówkach oświatowych, na wto-
rek z okazji Dnia Nauczyciela zapla-
nowano szereg atrakcji. 

- Z tej okazji nasza szkoła, na-
uczyciele wspólnie z uczniami, 
organizuje uroczystą akademię. 
Jest to dzień wolny od zajęć dydak-
tycznych, dlatego zorganizujemy 
uczniom czas na sali gimnastycz-
nej. Przewidziany jest program 
artystyczny naszych uczniów oraz 
wręczenie wyróżnień dla naj-
lepszych nauczycieli – informuje 
Bogumiła Wójtowicz, dyrektor SP4. 
- Zaprosiliśmy uczniów, rodziców, 
wszystkich nauczycieli, obecnych i 
byłych oraz przedstawicieli lokalnej 
władzy. Zależy nam na tym, aby 
nasi uczniowie jak najlepiej zapre-
zentowali się przed gośćmi.

tekst i fot. (MR)

O trudnym powołaniu mówią nauczyciele

Monika Szafrańska kocha swój 
zawód

Dzieci dziękują pedagogom za ich pracę

G d y  w 
s o b o t -

nie popołudnie na podwórzu 
gorzelni w Parskach pojawił 
się słup ognia i czarny dym, 
zaniepokojeni sąsiedzi natych-
miast wezwali straż pożarną, 
na miejscu pojawiła się też 
policja. Jak się okazało, ogień 
trawił gromadzone na terenie 
zakładu śmieci. – To skandal! 
Jak można spalać odpady i truć 
okolicznych mieszkańców – ko-
mentowali świadkowie.

- W piecu gorzelni pali się nie 
tylko buty, bomboniery, całe bele 
szmat, ale również utylizuje się 
jakieś syropy dla dzieci. Nikomu 
nie przeszkadzałaby praca go-
rzelni, gdyby nie fakt, że niszczy 
ona okoliczne środowisko. A 
przecież tuż za drogą jest obszar 
Natura 2000. Ulatniający się dym 
pochodzący ze spalania śmieci z 

marketów jest szkodliwy i może 
wywołać ciężkie choroby w tym 
raka – poinformowali nas zanie-
pokojeni mieszkańcy. 

O sprawie spalania śmieci w pie-
cu gorzelni mieszkańcy mówili już 
wcześniej. Wówczas w rozmowie 
telefonicznej kierownik gorzelni 
zapewniał, że jedynym materiałem 
opałowym w zakładzie jest węgiel i 
trociny. Choć w sobotę śmieci pod-
palone zostały na podwórzu a nie w 
piecu, szkodliwość uwalnianych do 
atmosfery substancji jest taka sama. 

- Zależy nam na każdym za-
kładzie pracy, bo gmina nasza 
jest biedna, ale bezpieczeństwo 
mieszkańców jest na pierwszym 
miejscu. Sama osobiście rozma-
wiałam z właścicielami gorzelni i 
prosiłam o zaprzestanie spalania 
śmieci. Niestety bez skutku – sły-
szymy od Agnieszki Olczyk. 

(MR)

Mieszkańcy wezwali 
strażaków i policję

GM. ŚWINICE WARCKIE

W ubiegłym tygodniu ponad 
tysiąc osób poznało markę Da-
szyna – Krainą OZE - na między-
narodowych targach Expo Real 
w Monachium. Reprezentanci 
gminy Daszyna odbyli około 
30 spotkań z potencjalnymi 
inwestorami. Sama obecność 
wśród firm z całego świata to 
duże wyróżnienie.
- Trzeba pamiętać, że te spotkania 
to faza przedwstępna w dążeniu 
do pozyskania inwestora. Cieszy-
my się jednak, że mogliśmy zapre-
zentować się na tak prestiżowych 
targach. Daszyna była bardzo 
aktywna i sami zainicjowaliśmy 
bardzo wiele spotkań nawiązując 
dzięki temu kontakty z firmami 
m.in. z Niemiec, Chin, Holandii, 

Wielkiej Brytanii oraz Polski. Teraz 
zamierzamy korespondować ma-
ilowo – informuje Paweł Jóźwiak, 
pełniący obowiązki wójta gminy 
Daszyna. 
Władze gminy mają nadzieję, że 
udało im się zachęcić duże firmy 
do inwestowania w daszyńskiej 
krainie OZE.

(MR)

Daszyna w Monachium
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Nowe wzory
Ceny producenta

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

Salon niskich cen!

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

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

Największy wybór mebli w regionie!

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

Segmenty od:  

899zł

Łęczyca, al. Jana Pawła II 7

STUDIO
KUCHENNE

MEBLE
NA KAŻDY
WYMIAR

SUPER
OFERTAnarożników

Narozniki od:  

939zł

Kuchnie od:  

499zł

.

ŁĘCZYCA To, co dzieje się w jed-
nostce podlegającej bur-

mistrzowi przechodzi już ludzkie 
pojęcie – mówią mieszkańcy, któ-
rzy w ciągu ostatnich kilku dni 
informują redakcję o bulwersują-
cych sytuacjach w straży miejskiej. 
Najpierw wiadomość o strażniku 
– alkoholiku, który przy drodze 
zostawić miał fotoradar, aby pójść 
się napić. Następnie zdarzenie z 
drugim strażnikiem, który – to już 
jest pewne – w czasie służby był pi-
jany a po wytrzeźwieniu powiedział 
komendantowi, że się zabije. 

W ub. piątek w poszukiwania straż-
nika, który nockę spędził w policyj-
nym areszcie, włączyły się wszystkie 
służby w mieście. Wezwano nawet 
policyjny helikopter z Łodzi.

Zdezorientowani mieszkańcy za-
dawali pytania, co się dzieje? Skąd 
tyle policji? Co robią zastępy straży 
pożarnej i jednostki OSP w pobliżu 
łąk na osiedlu Waliszew? Łęczycanie 
z niedowierzaniem i obawą o los męż-
czyzny przyglądali się działaniom 
służb mundurowych.

Początkowe informacje przekazy-
wane przez policję były minimalne, 
mieszkańcy na własną rękę szukali 
więc wyjaśnienia niecodziennych, 
wstrząsających wydarzeń. Często po-
wtarzana była wiadomość, że w jed-

nym z domów na Waliszewie ktoś się 
zabarykadował i grozi wysadzeniem 
budynku w powietrze. Na szczęście 
te doniesienia, przekazywane z ust 
do ust, nie potwierdziły się. Inna 
wersja, ta prawdziwa, dotyczyła 
prowadzenia poszukiwań jednego 
ze strażników miejskich, który tego 
dnia został przesłuchany przez pro-
kuraturę na okoliczność wykonywa-
nia obowiązków służbowych pod 
wpływem alkoholu. Jak się dowie-
dzieliśmy, strażnik miał zadzwonić 
do swojego przełożonego, przeprosić 
za całą sytuację i... pożegnać się. 
Kontakt wówczas się urwał a służby 
rozpoczęły nerwowe poszukiwania. 
Mówiło się o zagrożeniu życia. Na 
szczęście akcja zakończyła się sukce-
sem. Mężczyzna został odnaleziony 
w miejscowości Dzierzbiętów Duży, 
po czym od razu przetransportowany 
do szpitala w Łodzi. 

- Rzeczywiście, akcja poszukiwaw-
cza przeprowadzona w piątek przez 
policję i straż pożarną, w której my 
też braliśmy udział, dotyczyła tego 
samego funkcjonariusza, który w 
czwartek został zatrzymany przez 
policję. Pracownik popełnił błąd i 
pan burmistrz na pewno podejmie 
względem niego odpowiednie dzia-
łania. Uważam jednak, że w chwili 
obecnej najważniejszy jest jego stan 

zdrowia – wyjaśnia komendant SM 
Tomasz Olczyk.

Nieoficjalnie mówi się, że od czasu 
problemu z pierwszym strażnikiem 
(o czym informowaliśmy w ubiegło-
tygodniowym numerze), mężczyzna 
był w nie najlepszej kondycji psy-
chicznej. Bardzo przeżywał sytuację, 
która spotkała jego kolegę, martwił się 
też pogarszającym się wizerunkiem 
straży miejskiej w Łęczycy. Koniec 
służby w środę też nie należał do 
przyjemnych. Partnerka pierwszego 
ze strażników, który w czasie pracy 
miał spożywać alkohol, przyszła do 
pokoju strażników miejskich i zrobiła 
mężczyźnie awanturę. Prawdopodob-
nie zdenerwował ją komentarz na Fa-
cebooku odnoszący się do jej partnera. 

Początkowe badanie na zawartość 
alkoholu nie udało się, ponieważ alko-
mat okazał się wadliwy. W komendzie 
policji powtórzono badanie.

- Po otrzymaniu zgłoszenia, że 
funkcjonariusz może być pod wpły-
wem alkoholu niezwłocznie podjąłem 
działania konieczne do jak najszybsze-
go wyjaśnienia tej sprawy. Alkomat, 
z którym na miejsce przyjechali 
policjanci okazał się niesprawny i nie 
można było dokonać pomiaru. Funk-
cjonariusz straży miejskiej pojechał 
więc z policjantami do komendy 
powiatowej policji w Łęczycy, by 

powtórzyć badanie. Oka-
zało się, że strażnik ma 0,6 
prom. alkoholu w wy-
dychanym powietrzu. 
Rano, gdy pracownik 
przyszedł do urzędu 
jego stan w żaden spo-
sób nie wskazywał, że 
mógłby znajdować się 
pod wpływem alkoholu 
– informuje komendant 
straży miejskiej w Łęczycy. 

Według naszych infor-
macji, strażnik w noc przed rozpo-
częciem służby ostro pił. Niestety, w 
dniu pełnienia swoich obowiązków 
wciąż był podpity.

Fakt nietrzeźwości pracownika 
straży miejskiej potwierdza także 
informacja od rzecznika prasowego 
urzędu miasta. - Faktycznie, taka sy-
tuacja miała miejsce. Strażnik Miejski 
został zatrzymany przez policję, a 
badania alkomatem wykazały, że 
był pod wpływem alkoholu. Mówię 
o tym z tym większym niedowie-
rzaniem, gdyż do tej pory był to 
pracownik sumienne wykonujący 
swoje obowiązki. Nigdy nie było pod 
jego adresem skarg czy zarzutów, 
nie było też żadnych problemów 
alkoholowych. Wręcz przeciwnie, 
były pozytywne opinie, czy też po-
dziękowania za interwencje. Niestety 

zdarzyło się i teraz należy ponieść 
konsekwencje – informuje Krzysztofa 
Łuczak, rzecznik łęczyckiego magi-
stratu. - Nie chciałabym na tym etapie 
mówić o konkretnych konsekwen-
cjach. Poczekajmy na to, co zostanie 
ustalone w trakcie postępowania.  
Po ostatnich wydarzeniach w straży 
miejskiej, można się zastanawiać jak 
dalej będzie wyglądała praca funkcjo-
nariuszy. Czy w 3 - osobowym zespo-
le straż będzie w stanie poradzić sobie 
ze wszystkimi obowiązkami? Słyszy 
się też sugestie dotyczące rozwiązania 
tej jednostki urzędu miasta. 

- Kwestia rozwiązania SM nie jest 
brana pod uwagę. Nie mogę jeszcze 
powiedzieć, czy nabór obejmie jedno, 
czy dwa wolne stanowiska pracy w 
łęczyckiej straży miejskiej – informuje 
K. Łuczak, rzecznik burmistrza.

Małgorzata Robaszkiewicz 

WIĘCEJ JUŻ MNIE NIE ZOBACZYCIE 
– POWIEDZIAŁ KOMENDANTOWI

Tomasz Olczyk, 
komendant SM, 
ma ostatnio o 
czym myśleć
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Andrzej Olszewski, Burmistrz Miasta 
Łęczyca, wyjaśnia dlaczego zdecydo-
wał się odpowiedzieć na list otwarty 
Przemysława Błaszczyka, senatora RP, 
który opublikowaliśmy tydzień temu.

Panie Burmistrzu, jak zareagował 
Pan na list przysłany przez Senatora 
Błaszczyka?
Byłem tym bardzo zdziwiony, gdyż do tej 
pory zawsze kandydowałem z Komitetu 
Obywatelskiego Wyborców Andrzeja 
Olszewskiego i partyjne logo nie było 
mi do niczego potrzebne. Jestem osobą 
publiczną już od 30 lat i nigdy nie ukrywa-
łem faktu, że jestem członkiem Platformy 
Obywatelskiej. Jednakże chce podkreślić, 
że podziały polityczne tutaj w samorządzie 
lokalnym nie mają dla mnie żadnego zna-
czenia. Moi obecni i byli współpracownicy i 
radni mogą potwierdzić, że liczą się dla mnie 
kompetencje i doświadczenie w pracy. 

Zdecydował się Pan udzielić senatorowi 
Błaszczykowi odpowiedzi na zadane 
w liście otwartym pytania, dlaczego?
Musiałem udzielić odpowiedzi na list 
Senatora Błaszczyka, ponieważ był on 
adresowany bezpośrednio do mnie. Poza 
tym, odnosząc się do zadanych przez 
Senatora pytań, pragnę podkreślić, że 
jestem przeciwny łączeniu polityki z dzia-
łaniami samorządowymi. Należy bronić 

małe samorządy, takie jak nasz, przed 
uprawianiem tej dużej polityki. Dla nas 
najistotniejsze są problemy mieszkańców 
i trudności, z którymi spotykają się na co 
dzień. Tutaj nie ma miejsca na konflikty i 
podziały partyjne. 

Czy pełniąc funkcję Burmistrza Miasta 
zauważył Pan wśród mieszkańców 
Łęczycy podziały polityczne?
Nie zauważyłem takich podziałów, jestem 
przekonany, że nie mają one żadnego 
wpływu na życie mieszkańców Łęczycy. 
Sądzę, że w większości przypadków mo-
żemy mówić raczej o sympatyzowaniu 
z partią polityczną niż o przynależności 
do partii. W naszym mieście polityka nie 
odgrywa żadnej roli w życiu społecznym. 
Liczę, że mieszkańcy dokonując wyboru 
kandydata, będą kierować się oceną 
konkretnej osoby a nie jej działalnością na 
arenie politycznej. Taką ocenę oraz moż-
liwość porównania kandydatów umożliwi 
przeprowadzenie debaty publicznej, którą 
całkowicie popieram. Chętnie wezmę w 
niej udział na zasadach określonych przez 
sztaby wyborcze kandydatów. Uważam, 
że publiczna debata o propozycjach pro-
gramowych kandydatów na burmistrza 
powinna odbyć się z udziałem wszystkich 
mediów, w tym waszej redakcji.

Rozmawiała: 
Małgorzata Robaszkiewicz

Szanowny Pan
Przemysław Błaszczyk 
Senator 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Senatorze 
Po zapoznaniu się z treścią Pana 

listu bardzo się zdziwiłem z uwagi 
na to, że dotychczas nie interesował 
się Pan pracą naszego samorządu 
lokalnego. 

W przeszłości wielokrotnie po-
trzebowaliśmy wsparcia parla-
mentarzystów z naszego okręgu, 
w tym Pana, lecz wówczas tej 
pomocy nie otrzymaliśmy. Jak 
przypuszczam to nadchodzące 
wybory samorządowe wpłynęły 
na nagły wzrost zainteresowania 
się przez Pana sprawami naszego 
Miasta. Należy jednak podkreślić, 
że to zainteresowanie zmierza w 
niewłaściwym kierunku. Być może  
z perspektywy ław parlamentar-
nych nie dostrzega Pan, rzeczy 
oczywistych.Sprawy i problemy 
naszego miasta i powiatu nie 
toczą się wokół dużej polityki. 
Ludzie tu nie są podzieleni w 
zależności od partyjnych barw. 
Dlatego mam do Pana prośbę, aby 
nie przenosił Pan nieustających 
partyjnych kłótni toczących się  
w Parlamencie do nas, na ”ziemię 
łęczycką”. Nie chcę u nas w mie-
ście polityki, która zatruwa życie 
publiczne, wprowadza do niego 
agresję, wzajemną wrogość i dzieli 
ludzi. Tak jak większość Polaków 
mam tego dosyć na co dzień na 
ekranie telewizora. 

Tutaj nie dzielimy mieszkańców 
na dobrych i złych Polaków. Łęczy-
canie żyją problemami, które doty-

kają ich na co dzień i niewiele mają 
one wspólnego z przynależnością 
partyjną. 

Chcę z całą mocą podkreślić, że dla 
mnie ludzie nie dzielą się na tych z 
lewej czy z prawej strony. Nigdy nie 
wprowadzałem takich podziałów 
w przeszłości, jako dyrektor szpitala 
łęczyckiego i nie robię tego również 
dzisiaj pełniąc funkcje Burmistrza 
Miasta. 

To, jakie ludzie mają poglądy poli-
tyczne jest dla mnie sprawą drugo-
rzędną, a w pracy samorządowej jest 
to dla mnie całkowicie bez znaczenia

Dowodem na to może być fakt, 
że moimi współpracownikami 
są ludzie bezpartyjni, a także ci  
z różnych opcji politycznych, w tym 
Pana żona, która od lat współpra-
cuje ze mną zajmując kierownicze 
stanowisko w Urzędzie Stanu Cy-
wilnego będąc przecież aktywnym 
członkiem jednej z dużych partii 
politycznych. 

Kompletując kandydatów na 
radnych zawsze kierowałem się 
zasadą doboru osób według ich 
przydatności w pracy samorządowej, 
a nie według klucza politycznego. 
W tym właśnie upatruję sukcesu 
w osiągnięciu wielu zamierzonych 
celów i przedsięwzięć, które nie są 
sukcesem partii politycznej, lecz 
wspólnie działającego zespołu ludzi.

Właśnie z tego powodu z mojego 
komitetu wyborczego w wyborach 
samorządowych będą startować 
ludzie o różnych poglądach poli-
tycznych, a nie tylko zwolennicy 
jednej partii. 

Dlatego również zawsze był i jest 
to Komitet Obywatelski Wyborców 
Andrzeja Olszewskiego i nie zmie-
nią tego żadne teorie spiskowe. Ja, 
w przeciwieństwie do niektórych 
kandydatów nie potrzebuję dodat-
kowych atutów w postaci partyjnego 
logo. 

Na moich listach wyborczych nie 
zabraknie osób z doświadczeniem 
zawodowym i samorządowym tak 
z różnych partii, jak i bezpartyjnych, 
ludzi lubianych i poważanych w 
swoich środowiskach i na osiedlach 
mieszkaniowych. 

Proszę zatem, aby zaprzestał Pan 
uprawiania polityki, a rozpoczął 
rozmowę o sprawach naprawdę 
ważnych dla naszego miasta i po-
wiatu. Brak partyjnej etykiety w 
moim komitecie wyborczym zna-
czy od lat tyle, że cenię wiedzę,  
doświadczenie i przydatność w 
pracy samorządowej tak samo i nie-
zależnie od politycznej orientacji. 

Chcąc godnie odpowiedzieć 
na ten otwarty list idę za Pana 
przykładem i również przesy-
łam niniejszą odpowiedź do 
lokalnych mediów z nadzieją, 
że zostanie opublikowana 
równie szybko jak Pana List 
do mnie. 

Na ruchliwej drodze krajowej 
od miejscowości Chrząstówek 
do samej Łęczycy brakuje aż 12 
kratek przy studzienkach desz-
czowych. Zaalarmowała o tym 
nasza Czytelniczka, która kilka 
razy w tygodniu pokonuje tę 
trasę rowerem.
- To skandal, żeby na ładnej, wy-
remontowanej na tym odcinku 
trasie brakowało tylu kratek. Na 
poboczu jest aż 12 dziur, w które 
przecież można wjechać lub wpaść. 
Tamtędy chodzą dzieci a opiekun 
zwraca uwagę na samochody i 
nie patrzy pod nogi dziecka. Gdy 
przejeżdżam obok zastanawiam 
się kiedy dojdzie do tragedii i czy 
wówczas brak tych kratek zostanie 
zauważony – usłyszeliśmy w redak-
cyjnej słuchawce. 
Drogą krajową na wskazanym 

odcinku zarządza GDDKiA od-
dział w Kutnie. Po przedstawieniu 
problemu usłyszeliśmy, że kratki 
zakrywające wlot do studzienek 
deszczowych są systematycznie 
uzupełniane, niestety, regularnie 
też znikają. Są po prostu kra-
dzione. Na wskazany przez Czy-
telniczkę odcinek drogi wysłana 
ma zostać osoba, która sprawdzi 
rzeczywisty stan studzienek 
deszczowych. 
Dla złomiarzy kilkanaście żeliwnych 
kratek to niezły zarobek, nic więc 
dziwnego, że je kradną. Szkoda 
tylko, że nie myślą przy tym o 
niebezpieczeństwie, jakie niesie za 
sobą pozostawienie takiej dziury w 
poboczu, którym chodzą ludzie. Li-
czymy, że zarządca drogi krajowej 
szybko zlikwiduje problem.

tekst i fot. (MR)

Wezwanie do zapłaty prawie tysiąca 
zł przysłał nie komornik, a sąsiad. Jak 
ustosunkować się do takiego pseudo 
dokumentu, który tak naprawdę od-
nosi się do wyroku sądu w sprawie, 
której nie było? Na szczęście, kobieta 
zorientowała się że nie jest to doku-
ment prawny. Stara sprawa powróciła 
w zupełnie innym wydaniu.

Krystyna Olejniczak założyła sprawę 
swojemu sąsiadowi. Podejrzewała, 
że jego pies wyłapuje jej kury. W 
październiku i listopadzie 2013 roku 
odbyły się dwie sprawy z udziałem 
pani Olejniczak oraz oskarżonego. 
Od czasu drugiej rozprawy kobieta 
nie otrzymała żadnego pisma, które 
informowałoby ją o dalszym przebiegu 
sprawy. W miniony wtorek znalazła 
w swojej skrzynce pocztowej list za-
wierający kserokopię odpisu wyroku 
sądu oraz wezwanie do zapłaty 924 zł 
na rzecz oskarżonego sąsiada tytułem 
pokrycia kosztów obrony. 

- To jakiś absurd. Wyrok zapadł w 
sprawie, w której miałam oskarżyć mo-
jego sąsiada o znieważenie mnie słowa-
mi obelżywymi. Sąsiad został uniewin-
niony a ja mam zapłacić za jego obronę. 
Problem polega na tym, że oskarżyłam 
go o to, że jego pies wyłapuje i zagryza 
mi kury. Te dwa dokumenty dostałam 
razem, w jednej kopercie. Wezwanie do 
zapłaty najpewniej sąsiad sam napisał 
lub ktoś mu napisał, bo nie ma żadnego 
urzędowego stempla, jest tylko jego 
podpis – twierdzi Krystyna Olejni-

czak. - Poszłam z tymi dokumentami 
do prokuratury, usłyszałam, że proku-
ratura nie prowadzi sprawy, dlatego 
nie wiedzą, co mam z tym zrobić. W 
sądzie dowiedziałam się jedynie, że 
wezwanie do zapłaty, które dostałam, 
nie jest żadnym dokumentem i nie ma 
mocy prawnej, ale nie dowiedziałam 
się, co mam dalej robić. Udałam się więc 
po poradę do prawnika. Usłyszałam, że 
dopóki nie dostanę dokumentu od ko-
mornika, nie mam żadnego obowiązku 
wypłacać sąsiadowi tych pieniędzy 
– słyszymy od pani Olejniczak. - Gdy 
dostanę oficjalne pismo, mam 14 dni 
na dokonanie wpłaty. Myślę jednak, że 
muszę to najpierw wyjaśnić. Skąd mam 
wziąć prawie tysiąc zł? I co w sprawie 
moich kur? Dokument jest sfałszowany, 
a ja zostałam oszukana!

Ciekawy jest też fakt, że kserokopia 

odpisu wyroku sądu, którą dostała 
w liście pani Olejniczak informuje o 
wyroku wydanym w dniu 27 listo-
pada 2013 r. z uprawomocnieniem 12 
czerwca 2014 r. Żadna z tych informacji 
nie została przekazana do wiadomości 
oskarżycielki. 

Spór między sąsiadami trwa nie-
przerwanie od 2005 r. Biorą w nim 
udział nie tylko pani Olejniczak i 
oskarżony przez nią sąsiad, ale też 
wymiennie ich synowie. To doskonały 
przykład, jak czasami ludzie mieszka-
jący obok siebie nie potrafią w żaden 
sposób dojść do porozumienia i za-
miast spokojnie porozmawiać i podać 
sobie rękę, konflikty znajdują (lub nie) 
rozwiązanie na sali rozpraw.

Z sąsiadem K. Olejniczak nie udało 
nam się porozmawiać.

tekst i fot. (MR) 

Konflikt między sąsiadami trwa od lat

Nietypowa sprawa. Kto sfałszował sądowy dokument?
ŁĘCZYCA, GóRA ŚW. MAŁGORZATY

Na zdjęciu K. Olejniczak z – jej zdaniem – sfałszowanym 
wezwaniem do zapłaty

Na „krajówce” kradną studzienki
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Teresa Barańska, kandydująca 
na urząd wójta gminy Witonia, 
podkreśla potrzebę rozwoju i 
działania oraz konieczność pozy-
skiwania funduszy unijnych. Chce 
być wójtem aktywnym, otwartym 
i godnym zaufania.

 Może Pani opisać/przedstawić 
siebie jako kandydatkę na urząd 
Wójta Gminy Witonia?
Jestem osobą realnie patrzącą 

w przyszłość, potrafiącą słuchać 
innych ludzi i wspólnie z nimi 
podejmować działania. Lubię 
pracować zespołowo, dlatego 
ważna jest dla mnie rozmowa z 
drugim człowiekiem. Przez całe 
moje życie zawodowe pracowa-
łam najpierw jako nauczyciel w 
szkole podstawowej w Witoni 
a przez ostatnie 10 lat byłam 
jej dyrektorem. Przebywanie z 
dziećmi nauczyło mnie dostrze-
gania problemów i zwracania 
uwagi na to, o czym inni nie za-
wsze mówią. Od 21 lat aktywnie 
działam w fundacji „Płomyk” 
im. Janiny Kuś w Witoni. Praca 
na rzecz drugiego człowieka jest 
dla mnie bardzo ważna i daje mi 
radość. Świadomość, że robię coś 
dla ludzi, którzy tego potrzebują 
motywuje do działania, sprawia, 
że chcę to robić przez cały czas. 
Uważam, że takie cechy powi-
nien mieć też dobry wójt, który 
wybierany jest przez ludzi i dla 
nich pracuje. 

 Czy dlatego zdecydowała się 
Pani kandydować na Wójta Gmi-
ny Witonia?
Między innymi właśnie dlatego. 

Jestem mieszkanką Witoni i znam 
potrzeby oraz problemy społeczeń-
stwa. Chciałabym zaproponować 
nowe spojrzenie na władzę w gmi-
nie. Nowe, czyli nie tak władcze jak 
obecnie. Zawsze będę podkreślać, 
że w gminie najważniejsza jest 
rada gminy, wójt to tylko organ 
wykonawczy, a jego działania po-
winny być zdecydowanie bardziej 
demokratyczne. Ubolewam też nad 
tym, że nasza gmina nie pisała pro-
jektów unijnych, sporządzano tylko 
wnioski. Skutkiem tego jest niedo-
inwestowanie gminy. Z funduszy 
europejskich można było uzyskać 
naprawdę dużo pieniędzy na rozwój 
gminy i ja chciałabym te pieniądze 
pozyskać.

Jaki rozwój ma Pani na myśli?
Na pewno rozwój infrastruk-

tury w całej Gminie. Szczególnie 
ważną sprawą jest aby w końcu 
była przebudowana i zmodernizo-
wana droga wojewódzka -odcinek 
z Kutna do Topoli Królewskiej, 
która przebiega przez Witonię. 
Modernizacja tej drogi pozwoli na 
poprawienie stanu bezpieczeństwa 
użytkowników tej drogi a więc i 
mieszkańców gminy. Aby to zada-
nie zostało zrealizowane potrzebne 
są wnioski i petycje do Generalnej 
Dyrekcji Dróg w Łodzi o przyspie-

szenie realizacji tego zadania. Do 
niezwykle istotnych kwestii należy 
też zaliczyć wymianę rurociągów 
azbestowych na plastikowe. Obec-
ne mają już ponad 60 lat, wykonane 
zostały starą technologią. Często 
dochodzi do ich awarii, co generuje 
dodatkowe koszty. Przy wsparciu 
z funduszy unijnych można wy-
konać tę inwestycję nie obciążając 
budżetu gminy dużymi kosztami. 
Zresztą nie tylko tę. Unia daje na-
prawdę duże możliwości i szansę 
stworzenia nowoczesnej, ciągle 
rozwijającej się gminy zarówno 
pod względem gospodarczym, 
wizerunkowym i bezpieczeństwa.

 Wraz z rozwojem często mówi 
się o pozyskiwaniu inwestorów. 
Czy Pani będzie starała się o 
sprowadzenie do gminy firm z 
sektora dużych przedsiębiorstw?
Oczywiście będę podejmować 

wszelkie działania, które poskutkują 
stworzeniem nowych miejsc pracy, 
ale na dzień dzisiejszy, gmina nie ma 
ani planu zagospodarowania prze-
strzennego, ani aktualnej strategii 
rozwoju. Będę chciała to zmienić. W 
pierwszej kolejności jednak postawię 
na rozwój lokalnej gospodarki. Uwa-
żam, że mali i średni przedsiębiorcy 
są gminie bardziej potrzebni niż 
zagraniczne giganty, gdyż brakuje 
fachowych usług. Firmy rozwijające 
się, które na początek zatrudnią kilka 
osób mogą stać się później znakiem 
rozpoznawczym naszej gminy. 

 Jakie wsparcie dla potencjalnych, 
nowych przedsiębiorców Pani 
przewiduje?
Chciałabym zacząć od szeregu 

działań informacyjnych i dorad-
czych. Warto zapraszać specja-
listów, przedsiębiorców, którzy 
zaczynali od rodzinnych biznesów 
i udało im się rozwinąć duże za-
kłady. Tacy ludzie często są auto-
rytetem i ich pomoc, w zakresie 
praktycznym, moim zdaniem, jest 
nieoceniona. Dodatkowo, myślę, 
że wspólnie z radą gminy udałoby 
mi się opracować szereg działań 
pomocniczych, przynajmniej na 
pierwszy okres funkcjonowania 
firmy. Należy też zadbać o odpo-
wiednią edukację i podnoszenie 
kwalifikacji zawodowych miesz-
kańców gminy. 

 Czy chciałaby Pani wprowadzić 
jakieś zmiany w funkcjonowa-
niu urzędu gminy?
Tak. Uważam, że obecnie w gmi-

nie jest zerowy przepływ infor-
macji. Mieszkańcy nie powinni  
przypadkiem dowiadywać się 
o działaniach podejmowanych 
przez władzę. Dobrym rozwiąza-
niem byłoby więc wprowadzenie 
punktu informacji obywatelskiej. 
Oprócz komunikacyjnej, speł-
niałby również funkcję doradczą, 
np. świadcząc porady prawne. 
Chciałabym także powołać zespół 
do spraw pozyskiwania funduszy 
europejskich. Jeśli zostaną do tego 

wyznaczone konkretne osoby o wy-
sokich kwalifikacjach zawodowych, 
jestem pewna, że uda się zrealizować 
naprawdę wiele inwestycji przy 
wsparciu środków unijnych. Obec-
nie nikt się tym nie zajmuje, dlatego 
uważam, że należy wziąć się do 
pracy i nadrobić stracony czas. 

 Jakim wójtem chciałaby Pani 
być?
Chciałabym być wójtem aktywnie 

działającym na rzecz swojej gminy, 
wójtem otwartym na propozycje 
mieszkańców i słuchającym ich 
głosu. Uważam, że jako gospodarz 
gminy, wójt powinien cieszyć się 
zaufaniem mieszkańców, bo to oni 
go wybierają. Ja na pewno będę wój-
tem godnym zaufania podczas całej 
kadencji. Co ważne, pragnę stworzyć 
gminę nowoczesną, rozwijającą 
się, bezpieczną i na europejskim 
poziomie. 

Dziękuję za rozmowę

Fundusze podstawą rozwoju gminy Witonia

GM. ŁĘCZYCA Podejmowanie dzia-
łań w sprawie odrol-

nienia gruntu już po wykonaniu 
inwestycji jest co najmniej dziwne, 
tym bardziej, że centrum sportowe 
wznoszone było bez pozwolenia 
budowlanego, a jedynie po sporzą-
dzeniu zgłoszenia budowlanego. 
Dzięki temu, nie było konieczności 
przeprowadzenia technicznego od-
bioru budynku przez inspektora 
budowlanego. 

Jeżeli do Powiatowego Inspektoratu 
Budowlanego wpłynie wniosek o 
sprawdzenie zgodności wykonania 
inwestycji z przedstawionym w sta-
rostwie powiatowym zgłoszeniem 
budowlanym, może się okazać, że wy-
magane było pozwolenie na budowę 
tego obiektu. 

- Inwestycje wykonane na podstawie 
zgłoszenia budowlanego nie wymagają 
odbioru technicznego tej inwestycji. 
Inspektor nie ma więc obowiązku 
przeprowadzania odbioru. Wymóg 
ten istnieje w przypadku zrealizowa-
nia działań budowlanych opartych na 
pozwoleniu budowlanym, którego w 
tym przypadku nie wydawano – in-
formuje Krzysztof Cuper, inspektor 
budowlany. 

Jeżeli do Powiatowego Inspektora-
tu Budowlanego w Łęczycy wpłynie 
wniosek o sprawdzenie zgodności 
wykonania inwestycji z zakresem 
prac wskazanych w zgłoszeniu 
budowlanym, to inspektor ma obo-
wiązek przeprowadzić kontrolę na 

wskazanym obiekcie.  Zgłoszenie 
budowlane, które wpłynęło do sta-
rostwa powiatowego zakładało 
przeprowadzenie robót na obiekcie 
już istniejącym. Formalnie istnia-
ła możliwość cofnięcia zgłoszenia 
przez starostwo wraz z informacją 
o konieczności złożenia wniosku o 
pozwolenie budowlane. Zgłoszenie 
zostało jednak przyjęte. 

- Interesuje mnie kiedy i kto oficjalnie 
wyda pozwolenie na użytkowanie 
centrum sportowego w Siedlcu. Była to 
nowa inwestycja, która powinna zostać 
odebrana. Do czasu, kiedy nie będzie 
wydane pozwolenie na użytkowanie 
obiektu, dzieci nie powinny z niego 
korzystać – komentuje radny Grzegorz 
Góra. - Sprawa ta jest mocno niejasna i 
rodzi wiele pytań. Ostatnio pani skarb-
nik wnioskowała o zwiększenie sumy 
kredytu zaciąganego przez gminę 
Łęczyca. Jeżeli okazałoby się prawdą, 
że inwestycja w Siedlcu jest samowol-
ką budowlaną, to gmina zostałaby 
obciążona ogromnymi kosztami za-
legalizowania tej inwestycji. Byłby to 
skandal, gdyby działania wójta miały 
zaszkodzić sytuacji finansowej gminy. 
Kwestia braku odrolnienia gruntu 
może być konsekwencją przedwybor-
czego pośpiechu. Po prostu nie było 
na to czasu. Procedury długo trwają 
i mogłyby przystopować inwestycję. 
Podczas poniedziałkowej Komisji 
Rolnictwa na pewno poruszę temat 
inwestycji w Siedlcu.

Zapytaliśmy o sytuację Andrzeja 

Wdowiaka, wójta gminy Łęczyca. Jego 
komentarz był krótki i stanowczy.

 – Wszystko zostało zrobione zgodnie 
z prawem – podsumował wójt. 

Na kolejne pytanie, dotyczące nie-
odrolnienia gruntu przed rozpoczę-
ciem realizacji inwestycji, nie uzyska-
liśmy odpowiedzi, wójt powtórzył 
jedynie wypowiedziane wcześniej 
zdanie. 

Sprawą zainteresował się senator 
Przemysław Błaszczyk. 

-  Rozmawiałem już z inspektorem 
budowlanym o centrum sportowym 
w Siedlcu. Jest szereg pytań. I w mojej 
opinii o wszelkich niejasnościach w tej 
sprawie powinien wypowiedzieć się 
otwarcie wójt gminy Łęczyca – uważa 
senator RP. - Poza tym najprawdopo-
dobniej  złożę wniosek o sprawdzenie 
zgodności wykonania tej inwestycji z 
zakresem prac wskazanych w zgłosze-
niu budowlanym. Trzeba sprawdzić, 
czy nie jest to samowola budowlana. 

(MR)

Wątpliwości ws. sportowej inwestycji. 
Sprawą zainteresował się senator

Komisja wyborcza poinformuje
ŁĘCZYCA Codziennie w godzi-

nach 15.00 – 17.00 
mieszkańcy mogą skorzystać z 
dyżurów miejskiej komisji wy-
borczej. Jej zadaniem, oprócz 
rejestracji komitetów i kandy-
datów, jest udzielanie wszelkich 
informacji wyborczych. Czego 
zatem powinniśmy dowiedzieć 
się przed nadchodzącymi wy-
borami?
Istotne są informacja m.in. o gra-
nicach okręgów wyborczych oraz 
obwodów głosowania. Warto 
przed wyborami wiedzieć, które 
ulice w mieście wchodzą w skład 
okręgu oraz to, że z każdego okrę-
gu może zostać wybrany jeden 
radny. W późniejszym terminie 
można również dowiedzieć się 
kilku informacji o kandydatach.
- Po 27 października komisja 
będzie udzielała informacji o 
kandydatach na burmistrza, wójta 
i radnych – słyszymy od Mirosła-
wy Łuczak, kierowniczki referatu 
spraw obywatelskich. - Dyżury 

ustalone zostały na dwie godzi-
ny dziennie od poniedziałku do 
piątku w pokoju nr 18 na I piętrze. 
Komisja udziela również informacji 
telefonicznie. 
Z uchwały Państwowej Komisji 
Wyborczej wynika duże udogod-
nienie dla osób niepełnospraw-
nych, o którym nie wszyscy wiedzą 
– istnieje możliwość głosowania 
korespondencyjnego.
- Zamiar głosowania koresponden-
cyjnego należy zgłosić w miejskiej 
komisji wyborczej najpóźniej do 
dnia 25 października. Forma zgło-
szenia nie ma znaczenia, można go 
dokonać ustnie, pisemnie czy telefo-
nicznie. Niepełnosprawny wyborca 
dostanie pocztą specjalny pakiet 
wyborczy wraz z instrukcją obsługi 
w terminie do 7 dni przed dniem wy-
borów – informuje M. Łuczak. - Choć 
nie jest to nowy przepis, podczas 
wcześniejszych wyborów nie było 
takiej możliwości. Wprowadzono 
więc duże ułatwienie. 

(MR)
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Pan Włodzimierz potrzebuje pomocy – uważa H. Rytczak

Wójt Włodzimierz Frankowski uważa, że kontrola ujawniła 
drobne uchybienia

sprawdzono inwestycje w gminie

reklama

Przez całe lato fon-
tanna miejska na pl. 

Tadeusza Kościuszki dawała 
ochłodę w upalne dni. Przyjem-
nie było posiedzieć w pobliżu, 
dzieci nawet się w niej kąpały. 
Przyjdzie jednak czas, że wraz 
z dużym ochłodzeniem, woda 
zostanie zakręcona. 
Nie ma sztywnego terminu, który 
decydowałby o zakończeniu se-
zonu na miejską fontannę. Jeżeli 
będzie piękna, ciepła jesień, to 
jeszcze nie raz spotkamy odpoczy-
wających przy niej łęczycan. 
- Kwestia funkcjonowania fontan-
ny faktycznie jest uzależniona od 
pogody. Przy niekorzystnej aurze 
w październiku może zostać 
wyłączona – informuje Krzysz-
tofa Łuczak, rzecznik urzędu 
miejskiego. 
Jak na razie, korzystając ze sło-

necznych dni, można odpoczywać 
przy wodotrysku.
- W pobliżu fontanny jestem 
bardzo często, praktycznie co-
dziennie, gdy jest ładna pogoda. 
Mój synek, Kubuś, który ma pół 
roku zawsze tutaj zasypia. Wy-
starczy kilka minut słuchania 
szumu fontanny – słyszymy od 
Izabeli Orłowskiej spotkanej przy 
miejskiej fontannie. - Jedyne, co 
tutaj przeszkadza to zapach spalin. 
Można poczuć, dosłownie, bliskość 
parkingu i ulicy. 

tekst i fot. (MR)

W miniony czwartek 
rozpoczął się długo 

wyczekiwany remont ulicy Za-
chodniej na całym jej odcinku. Ro-
boty drogowe mają potrwać około 
dwóch tygodni, ale jeśli mieszkań-
cy osiedla dalej będą parkować 
wzdłuż ulicy swoje samochody, 
mocno wydłużą i utrudnią pracę 
drogowcom.
Ulica Zachodnia jest praktycznie jedy-
ną drogą dojazdową do łęczyckiego 
szpitala, dlatego prace powinny być 
rozsądnie zaplanowane i sprawnie 
przeprowadzone. Wykonawca za-
pewnia jednak, że remont ulicy w 
żaden sposób nie uniemożliwi dojaz-
du do szpitala. - Wiemy, że musi być 
przejazd dla karetek oraz pacjentów 
szpitala i na pewno będzie. Nasza 
praca podzielona jest na etapy. W 
pierwszym tygodniu wymienimy kra-
wężniki i wyregulujemy 26 studzienek. 

Następnie rozpoczniemy nanoszenie 
nowej, 4 cm warstwy bitumicznej, 
co będzie wykonywane częściami. 
Nie będzie frezowania nawierzchni, 
dlatego przewidziany czas wykona-
nia pracy nie jest długi – informuje 
pracownik firmy wykonującej remont 
ulicy Zachodniej. - Mam nadzieję, 
że stojące wzdłuż ulicy samochody 
wkrótce zostaną przestawione, bo w 
przeciwnym wypadku będziemy mieli 
opóźnienie. Nie możemy wymieniać 
krawężników przy których mieszkań-
cy zaparkowali auta. 

tekst i fot. (MR)

Do kiedy fontanna?

remont ul. Zachodniej 

ŁĘCZYCA

ŁĘCZYCA

ŁĘCZYCA

GóRA ŚW. MAŁGORZATY 

Po zgłoszeniu podejrze-
nia nienależytego spra-

wowania opieki i prośbie sprawdze-
nia warunków, w jakich żyje starszy 
człowiek, kuratorzy przeprowadzili 
kontrolę stwierdzając, że jest „w 
miarę dobrze”. Takie podejście zde-
nerwowało zaniepokojoną sąsiadkę. 
Chciałaby, żeby jej sąsiad miał lepszą 
opiekę i godziwe warunki. 

- Zwróciłam się do sądu z pisemną 
prośba o sprawdzenie warunków byto-
wych i opiekuńczych pana Włodzimie-
rza. Nie uzyskałam żadnej odpowiedzi. 
Po czasie poszłam więc osobiście 
zapytać o sytuację mojego sąsiada. 
Uzyskałam informację, że jako obca 
osoba nie muszę być powiadamiana o 
podjętych działaniach. Jedyne, czego się 
dowiedziałam, to że kuratorzy wyko-
nali kontrolę w miejscu zamieszkania 
pana Włodzimierza i przeprowadzili 
rozmowę z jego opiekunem – opisuje 
Halina Rytczak. - Stwierdzono wów-
czas, że „jest w miarę dobrze”. 

Sąsiadka uważa, że starszy człowiek 
jest zaniedbany, opieka ogranicza się do 
niezbędnego minimum, a odpowied-
nie instytucje lekceważą problem. 

- Pan Włodzimierz jest osobą chorą, 
ubezwłasnowolnioną. Ma prawnego 
opiekuna. Rozumie wszystko, co się 
do niego mówi, lecz sam nie może 
odpowiedzieć. Często pokazuje, np. że 
coś go boli. Żal mi go bardzo, bo widzę 

w jakim jest stanie. Moim zdaniem, jego 
prawny opiekun powinien lepiej wy-
wiązywać się ze swoich obowiązków, 
a jak nie daje sobie rady, to powinien 
wynająć kogoś do pomocy – komentuje 
pani Halina. - To jest bardzo biedny 
człowiek, który potrzebuje pomocy, 
serdeczności i uśmiechu. 

Sąsiadka pana Włodzimierza stara 
mu się pomagać kiedy tylko może. 
Najbardziej jednak pomaga, jak sama 
mówi, swoim towarzystwem i zrozu-
mieniem. 

Ludzie unikają tego człowieka, 
ponieważ jest chory i ma spore proble-
my. Chodzi z laską, nie mówi, kwestia 
higieny też nie zawsze jest odpowied-
nio dopilnowana. Mimo wieku, bo 
jest około 70- letnim mężczyzną, ma 

dużą potrzebę wychodzenia z domu, 
spacerowania, kontaktów z ludźmi, 
kocha  zwierzęta i kontakt z przyrodą.

- Najważniejszą sprawą jest kwestia 
opieki. Bardzo bym chciała, żeby panu 
Włodzimierzowi żyło się lepiej, łatwiej. 
Jako osoba mieszkająca na tym osiedlu 
apeluję do naszej społeczności – ko-
chajmy ludzi, z którymi żyjemy po 
sąsiedzku, pomagajmy sobie i bądźmy 
dla siebie serdeczni. Uśmiech nic nie 
kosztuje – prosi H. Rytczak. - Uśmie-
chajmy się też do pana Włodzimierza, 
on tak się cieszy, gdy ktoś go zauważy. 
To jest naprawdę dobry człowiek, 
nie jest winien temu, że urodził się 
chory. Uważam, że jest ikoną osiedla 
Waliszew. 

tekst i fot. (MR)

Apel z Waliszewa. „Dostrzegajmy drugiego człowieka”

Kontrola 
do ra ź n a 

przeprowadzona przez Regionalną 
Izbę Obrachunkową w gminie Góra 
św. Małgorzaty wykazała nieprawi-
dłowości w funkcjonowaniu urzędu. 
Odpowiedzialność za ujawnione 
błędy spada na wójta, skarbnika i 
urzędników. 

Kontrola doraźna objęła działania z 
lat 2012-2014 dotyczące przygotowań 
do realizacji inwestycji związanej z 
termomodernizacją trzech budynków 
OSP wraz z modernizacją źródeł cie-
pła i wykorzystaniem odnawialnych 
źródeł energii na terenie gminy. Do 
sporządzenia wniosków o dofinan-
sowanie projektu wybrana została 
firma z Łodzi, której oferta okazała się 
najniższa. 

- Podpisaliśmy umowę z łódzką 
firmą, ponieważ w ramach zapytania 
ofertowego, przedstawiła najkorzyst-
niejszą propozycję współpracy. Jej 
zadaniem było sporządzenie wnio-
sków do Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Łodzi oraz do Narodowe-
go Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 
Firma wywiązała się z umowy, doko-
nywała też niezbędnych poprawek we 
wnioskach – informuje Włodzimierz 
Frankowski, wójt gminy Góra św. 
Małgorzaty. - Z tego co wiem, RIO 
przeprowadziło kontrole doraźne w 
większości gmin, które korzystały z 
usług tej firmy. W naszym przypadku 
ujawniono kilka drobnych uchybień, 
np. brak kontrasygnaty skarbnika na 
niektórych umowach, konieczność 
lepszego zabezpieczenia finansowego 
gminy na wypadek złego sporzą-
dzenia przez firmę wniosków o dofi-
nansowanie inwestycji oraz w kilku 
przypadkach brak przeprowadzenia 
wstępnej kontroli dokumentów księ-

gowych. W naszym obowiązku jest 
usunięcie wskazanych we wnioskach 
pokontrolnych uchybień, co zostało 
już w większości zrobione. O pozosta-
łych kwestiach musimy pamiętać w 
przyszłości. 

Oprócz nieprawidłowości wymie-
nionych przez wójta, RIO zwróciła 
także uwagę m.in. na konieczność 
przestrzegania uregulować wewnętrz-
nych dotyczących zawierania umów, 
tzn. muszą mieć one potwierdzenie 
na piśmie a nie mogą być zawierane 
w formie ustnej, co miało miejsce w 
przypadku zlecenia wykonania map 
do celów projektowych. 

Wnioski o dofinansowanie inwesty-
cji, które mogły być powodem kontroli 
w urzędzie gminy, jak na razie nie 
zapewnią uzyskania wnioskowanej 
dotacji. Dotyczyły one projektu na 

ponad 4 mln zł, który obejmował 
termomodernizację trzech budynków 
OSP na terenie gminy oraz wymianę 
źródeł ciepła w szkołach z wykorzy-
staniem odnawialnych źródeł energii. 
Pod względem merytorycznym i 
formalnym projekt został oceniony 
pozytywnie, znajduje się jednak na 
liście rezerwowej, na 88 pozycji, wszyst-
kich złożonych wniosków było 149. 
Zdaniem wójta Frankowskiego, dość 
odległe miejsce, nie przekreśla w żaden 
sposób możliwości uzyskania pienię-
dzy na realizację projektu. - Biorąc pod 
uwagę praktykę z poprzednich lat, 
kiedy to wszyscy wnioskodawcy uzy-
skali dotację, jestem pozytywnej myśli. 
Sądzę, że na początku roku będziemy 
mogli spodziewać się przyznania gmi-
nie wnioskowanej dotacji. 

(MR)

Kontrola RIO wykazała nieprawidłowości
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Czas
na zmiany

NASI KANDYDACI NA WÓJTÓW W POWIECIE ŁĘCZYCKIM

Lat 37, mężatka, syn Maksymilian. Od 11 lat Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Łęczycy, 

w latach 2010-2014 Radna Sejmiku Województwa Łódzkiego. Absolwentka Wydziału Prawa

i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Agnieszka

Olczyk 

Jacek

Rogoziński 
Krzysztof

Wójcik 
Tomasz

Pietrzak 
Zbigniew

Marczak 
Piątkowianin. Lat 49. Żona Agnieszka, ojciec 
3 synów: Adama, Macieja i Antosia. Nauczyciel 
i wychowawca w ZSMR Piątek. Radny od 8 lat, 
Przewodniczący Rady Gminy Piątek. Działacz 
społeczny-prezes Towarzystwa Miłośników 
Piątku i Okolic.

Lat 45, rolnik, Prowadzę własną działalność 
gospodarczą.

Lat 38. Żonaty, dwóch synów. Kierownik Biura 
Powiatowego Agencj i  Restrukturyzacj i 
i Modernizacji Rolnictwa. Z wykształcenia mgr 
inż. zootechniki.

Lat 45. Absolwentem akademii rolniczo-
technicznej w Olsztynie, wydział geodezji 
i kartografii. Żona Katarzyna, syn Mateusz, 
student V roku Uniwersytetu Łódzkiego. Od 2002 
roku pracuję w Instytucji dzielącej fundusze 
unijne, wśród rolników z powiatu łęczyckiego. 

Lat 41, mężatka, pięcioro dzieci. Nauczycielka 
w Szkole Podstawowej nr 3 w Łęczycy. 
Skończyłam Uniwersytet Łódzki na Wydziale 
Matematyki oraz Zarządzania. Posiadam 
u p r a w n i e n i a  d o  n a u c z a n i a  d z i e c i 
niepełnosprawnych.

Okręg nr 1 
Miasto Łęczyca

1. Monika Kilar-Błaszczyk
2. Tomasz Olczyk
3. Andrzej Jastrzębski
4. Jarosław Szymański
5. Jerzy Słoczyński
6. Marzena Meisinger
7. Agnieszka Brodecka
8. Adam Twarkowski
9. Beata Bechcińska
10. Roman Niciak
 

Okręg nr 2 
Gmina Łęczyca

1. Sławomir Łuczak
2. Ewa Olczak
3. Danuta Krzyżostan
4. Marek Olczyk
5. Magdalena Bindas
6. Jacek Rogoziński

Okręg nr 3 -  Gminy
Grabów, Świnice Warckie

1. Krzysztof Ogórek
2. Sylwia Prażnowska
3. Stanisław Wypych
4. Agnieszka Olczyk
5. Aleksandra Pabin-Łoszewska
6. Jarosław Głowacki

Okręg nr 4 -   Gminy
Piątek, Góra św. Małgorzaty, 
Witonia, Daszyna

1. Józef Mikołajczyk
2. Ewa Adamska
3. Arkadiusz Godlewski
4. Martyna Kaczmarek
5. Agnieszka Wójcik
6. Piotr Grzelak

NASI KANDYDACI DO RADY POWIATU ŁĘCZYCKIEGO

KANDYDATKA DO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Gmina Świnice Warckie Gmina Łęczyca Gmina Piątek Gmina Grabów Gmiana Góra Św. Małgorzaty

7. Aneta Pietrzak
8. Krzysztof Kaczmarek
9. Łukasz Frątczak
10. Tadeusz Karasiński
11. Joanna Brygier
12. Zbigniew Marczak

reKlama
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Oryginalne potrawy 
i porady kulinarne

Rozwiązanie krzyżówki z numeru 107: Jaka mąka, taki chleb.
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W wagoniku kolejki na Kasprowy turysta 
konwersuje z góralem: 
- Baco, a co by było, gdyby ta lina się 
urwała? 
- A to by było.... trzeci roz w tym tygodniu..

***
Nauczyciel oddaje Jasiowi klasówkę. Zamiast 
oceny napisał IDIOTA. Jaś spojrzał na kartkę, 
potem na nauczyciela i mówi: 
- Ale pan jest roztargniony. Miał pan wystawić ocenę, a nie się 
podpisywać.

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

***
Mąż odwozi do szpitala rodzącą żonę - nauczycielkę polskiego. 
Ta nazajutrz dzwoni do męża: 
- Kochany, jestem taka szczęśliwa! Wyobraź sobie: rodzaj 
męski, liczba mnoga!

***
Siedmiolatka powiedziała rodzicom, że Jasiu pocałował ją dziś 
w obecności całej klasy.  
- Jak to się mogło stać? - zdziwiła się matka.  
- To nie było proste - przyznała młoda dama - ale trzy koleżan-
ki pomogły mi go złapać i przytrzymać.

***
Jasiu szepcze tacie na ucho: 
- Jak dasz mi dziesięć złotych, to powiem Ci, co mówi mamie 
pan listonosz jak jesteś w pracy. 
Ojciec wyjmuje 10zł i daje synowi. 
- I co, Jasiu? Co mówi? 
- Mówi: - “Dzień dobry. Poczta dla pani”.

***
Generałowi urodził się wnuk, więc postanowił wysłać swego 
adiutanta do szpitala, aby się dowiedział czegoś więcej. Po 
powrocie generał pyta: 
- I jak wygląda?! 
Na to adiutant: 
- Jest bardzo ładny... Podobny do Pana generała. 
- Podać więcej szczegółów! 
- Melduję, że niski, łysy i bez przerwy drze mordę.  

Rozgrzewająca zupa serowa z szynką i chilli
Składniki:
• 150 g szynki konserwowej
•  3 opakowania kremowego 

serka topionego (3x100 g)
•  300 ml słodkiej śmietanki 

18%
• 1 łyżeczka masła
• 3 średnie pomidory
•  ¼ łyżeczki płatków chilli do 

smaku
•  1 płaska łyżeczka mielonej 

gałki muszkatołowej
• orzechy włoskie łuskane
Etapy przygotowania: Szynkę pokroić w drobną, półcen-
tymetrową kostkę i lekko podsmażyć na maśle. Całość prze-
łożyć do rondelka. Dodać serek, śmietankę oraz pokrojone 
w kostkę pomidory bez skórki. Doprawić do smaku gałką 
muszkatołową, chilli i odrobiną soli. Doprowadzić do wrzenia 
często mieszając. Następnie przełożyć do miseczek i posypać 
posiekanymi orzechami włoskimi. 

Golonka pieczona w piwie
Składniki:
golonka (około 2 kg), bez kości (można również wykorzystać 
pieczeń wieprzową)
• 1 litr piwa (wybierz jakieś lokalne)

• 8 całych ziarenek pieprzu
• 2 listki laurowe
• 2 goździki
• 3 duże cebule, obrane i pokrojone w plasterki o grubości 
1 cm
Glazura:
• 100 ml soków z patelni
• 60 ml dżemu morelowego lub brzoskwiniowego
• 10-20 ml musztardy Dijon, do smaku
Etapy przygotowania: Do garnka dodaj wieprzowinę, piwo i 
przyprawy, a następnie doprowadź do wrzenia. Potem gotuj 
danie na wolnym ogniu przez 30 minut. Odłóż, żeby wysty-
gło. Wyjmij wieprzowinę z naczynia, usuń skórkę i nadmiar 
tłuszczu, a następnie natnij na wieprzowinie wzór w kształcie 
rombów. Posmaruj brytfankę oliwą z oliwek i dodaj do niej 
cebule, a następnie na górze połóż wieprzowinę. Przykryj folią 
i piecz przez 40 minut, następnie zwiększ temperaturę pie-
karnika do 180ºC. Wymieszaj 
razem składniki na glazurę. 
Posmaruj golonkę połową 
ilości glazury, a następnie 
piecz bez przykrycia przez 
około 20 minut. Wyjmij z pie-
karnika i posmaruj pozostałą 
ilością glazury, a następnie 
piecz przez kolejne 20 minut. 
Sprawdzaj co jakiś czas, żeby 

danie się nie przypaliło.
Rada: Jeśli wygląda na to, że sos może się przypalić, dodaj 
dodatkową ilość płynu do brytfanki.

Marmolada pomarańczowa 
z czekoladą
Składniki:
• kilogram jabłek
• 1,25 kg pomarańczy
• 1,1 kg cukru
• 250 g gorzkiej czekolady
Etapy przygotowania: Jabłka 
umyj, nie obierając podziel 
na ćwiartki. Włóż do rondla, 
podlej 100 ml wody i doprowadź do zagotowania. Zmniejsz 
ogień, duś 40 min, często mieszając. Wywar przelej przez gęste 
sito, wyciskając jabłka drewnianą łyżką (ale nie przecieraj!), a 
potem raz jeszcze przez gazę. Odlej 50 ml soku. Z kilograma 
pomarańczy wyciśnij sok, skórki wyskrob z miąższu. Odłożone 
pomarańcze sparz, pokrój w bardzo cienkie plasterki. Do rondla 
wlej 20 ml wody, wsyp 200 g cukru, wymieszaj i gotuj 20 min. 
Wlej sok jabłkowy, sok i miąższ z pomarańczy oraz resztę cukru. 
Wymieszaj, gotuj 10 min. Dodaj połamaną na kawałki czekoladę. 
Podgrzewając, mieszaj ciągle, aż czekolada się stopi. Doprowadź 
do wrzenia, gotuj 20 min. 5 min przed końcem wrzuć plasterki 
pomarańczy. Przełóż do wyparzonych słoiczków, zakręć i ustaw 
do góry dnem, aż wystygną.



913 PAŹDZIERNIKA 2014
Nowy 
Tygodnik 
RegionalnyfotoreportaŻ

Czwartkowe popołudnie w Grabowie dla sporej liczby mieszkańców upłynęło w bardzo sympatycznej 
atmosferze. Do hali sportowej przy gimnazjum gościnnie przybyła fundacja „Ależ Gustawie”, która w 
ramach projektu „Opowiem Ci bajkę” odwiedza 20 niedużych miejscowości. Spektakl pt. „Calineczka” 
i późniejsze warsztaty przewidziane były dla dzieci, choć nie zabrakło babć i dziadków oraz rodziców. 
Stały się one pretekstem do wspólnej zabawy, twórczego myślenia, rozwijania wyobraźni i ciekawej 
aktywności. Udział w czwartkowym wydarzeniu przypadł do gustu nie tylko wnukom, ale też dziadkom. 

Calineczka w Grabowie

Przedstawienie było 
bardzo kolorowe

Pod okiem opiekunów 
oraz dziadków dzieci 
świetnie radziły sobie 
podczas warsztatów

Laleczki 
z piłeczek 
zyskały 
sporą 
sympatię

Zmiana tła 
dawała ciekawy 
obraz całości

Obejrzeć Calineczkę 
przyszły całe rodziny

Na spektakl przybyło wiele osób

Dzieci podziękowały 
organizatorkom spektaklu

Dzieciom bardzo podobały się warsztaty

Dobrze, że pogoda dopisała
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Jadwiga Karolak
- Muszę przyznać, że za bardzo nie 
wiem, kto stara się o fotel burmistrza 
Ozorkowa. Słyszałam, że jest kilku 
kandydatów, ale jak do tej pory 
osoby te nie chcą widocznie aż tak 
bardzo się afiszować. Szkoda, bo do 
wyborów coraz bliżej. Jeśli chodzi 
o mnie, to nawet nie potrzebuję 
wiedzieć, kto stanie do walki o 
urząd. Już teraz mogę powiedzieć, 
że będę głosować na obecnego 
burmistrza, Jacka Sochę. Widać, 
że robi pozytywne rzeczy dla tego 
miasta: remontuje drogi, kamienice, 
odnowił rynek.

Zbigniew Trella
- Mam swojego faworyta. To pan 
Kromkowski. Reszta kandydatów 
mnie nie interesuje. Burmistrz Socha 
być może się stara, ale skutki jego 
działań oceniam negatywnie. Przez 
te lata swojej kadencji powinien 
zrobić dla Ozorkowa o wiele więcej. 
Zresztą to człowiek z zewnątrz. Bur-
mistrzem powinien być ozorkowia-
nin. W ogóle uważam, że kampania 
powinna być bardziej wyrazista. 
Wielu mieszkańców nie zna nazwisk 
kandydatów na fotel burmistrza. 
Mam nadzieję, że wkrótce to się 
zmieni i będzie więcej informacji.

Jacek Pionko
- Nie znam wszystkich nazwisk kandy-
datów na urząd burmistrza. Na razie 
wiem tylko, że będzie kandydował 
pan Socha i zegarmistrz Sokołowski. 
Zobaczymy jak to będzie dalej, na 
pewno jednak wkrótce inni kandydaci 
się ujawnią. Póki co faworyta nie mam. 
Choć muszę przyznać, że całkiem 
dobrze oceniam działania obec-
nego burmistrza. To fachowiec, nie 
wyskoczył z kapelusza, był starostą. 
Widać, że stara się robić coś dobrego 
dla Ozorkowa. Miasto zmienia się na 
lepsze, oczywiście jest jeszcze sporo 
do zrobienia. 

Halina Tomczyk
- Nie lubię polityki i polityków, tak 
więc na wybory na pewno nie pójdę. 
Jak łatwo się domyślić, nie wiem kto 
stara się o fotel burmistrza Ozor-
kowa. Moim zdaniem, to wszystko 
jedno. I tak ten, kto wygra, będzie 
później realizował własne interesy. 
Wszyscy są po jednych pieniądzach. 
Owszem, Ozorków się zmienia. Ale 
przecież na to idą pieniądze unijne. 
Czy na fotelu burmistrza zasiądzie 
pan Iksiński, czy pan Pipsiński to 
nie ma najmniejszego znaczenia. 
Szkoda, że tak jest. Choć być może 
mam zbyt krytyczne zdanie.

Kinga i Andrzej Kowalscy
- W Ozorkowie, jak na razie, ta 
wyborcza kampania jest niejaka. 
Tak jakby inni kandydaci bali się 
pokazać społeczeństwu. My na 
pewno będziemy głosowali na 
obecnego burmistrza Jacka Sochę. 
Ozorków zmienia się na lepsze. 
To widać gołym okiem. Wszystko 
idzie w dobrym kierunku. Jest plac 
Jana Pawła II, który odmłodniał. 
Gruntówki w końcu mają asfalt. 
Budynki komunalne sukcesywnie 
są remontowane. Oczywiście, że 
zawsze można się doczepić. Tylko 
po co? Dajmy szansę burmistrzowi 
na kontynuowanie zadań. 

Czesław Kurkowski i 
Zenon Grzelak miesz-

kają na działkach. Jeden w altanie, 
drugi w przyczepie kempingowej. 
Twierdzą, że niedawno ośrodek 
pomocy odebrał im zasiłki a także 
prawo do korzystania z darmo-
wych posiłków wydawanych 
dla najuboższych mieszkańców. 
- Teraz nie mamy co jeść. Czy tak 
ma wyglądać opieka społeczna w 
naszym mieście? - pytają rozżaleni 
mężczyźni.

Pan Czesław stracił pracę ponad 
10 lat temu. Pracował w budowlan-
ce. I wciąż – jak zapewnia – mógłby 
to robić.

- Kłopot jednak w tym, że mam 
już swoje lata. Kto przyjmie do 
pracy takiego seniora – mówi z 
sarkazmem Cz. Kurkowski.

Altana, w której mieszka ozorko-
wianin, choć sporych rozmiarów, 

jest zaniedbana i straszy wyglądem. 
W środku domku jest jeszcze gorzej. 
Można by zapytać, jak można żyć w 
takich warunkach.

- Człowiek może przyzwyczaić 
się do wszystkiego – zapewnia 
bezdomny. - Można mieszkać na 
działkach, choć oczywiście naj-
gorzej jest zimą. Zobaczymy, jak 
będzie w tym roku. Ubiegłoroczna 
zima była bardzo łagodna. 

Zenon Grzelak również nie ma 
domu. Mieszka w przyczepie i 
codziennie musi walczyć z przeciw-
nościami losu.

- Mam padaczkę i muszę co-
dziennie brać leki. MOPS odebrał 
mi zasiłek i teraz jest naprawdę 
bardzo źle. Nie mogę też korzystać 
z darmowych posiłków. Nie mam 
pojęcia dlaczego ośrodek pomocy 
mi to zrobił – słyszymy.

Ciepłej zupy nie dostanie także 
Czesław Kurkowski.

-  Moim zdaniem to nie jest w 

porządku. MOPS jest od tego, aby 
pomagać ludziom a nie utrudniać 
funkcjonowanie. Dochodzi do tego, 
że muszę chodzić z kolegą po śmiet-
nikach w poszukiwaniu żywności.

W sprawie bezdomnych wysła-
liśmy pytania do ośrodka pomocy. 
Czekamy na odpowiedź. 

tekst i fot. (stop)

Nasi Czytelnicy pytają 
o nazwiska osób, które 

będą się ubiegać o urząd burmi-
strza. Informacje te objęte są jed-
nak do 17 października tajemnicą, 
bowiem dopiero w tym dniu mija 
termin rejestracji kandydatów. 

Według naszych informacji 
na pewno o ponowne sprawo-
wanie urzędu ubiegał się będzie 
obecny burmistrz Jacek Socha. 
O fotel burmistrza powalczy też 
Andrzej Sokołowski, miejscowy 
zegarmistrz. Określił się już także 
Jan Kromkowski, lokalny przed-
siębiorca, który też zamierza być 
burmistrzem Ozorkowa. Jak się 
dowiedzieliśmy nieoficjalnie, do 
walki o urząd mogą włączyć się 
również Bogdan Osiński, były 
szef MOSiR oraz Lidia Elert, radna 
powiatowa. Kto jeszcze?

Z całą pewnością wkrótce w 
„Reporterze” opublikujemy pewną 
i kompletną listę kandydatów.

- Czekam na to, żeby kandydaci 
na urząd w końcu wyszli z cienia 
i powiedzieli mieszkańcom jaki 
mają pomysł na rozwój Ozorkowa. 
Czekanie na ostatnią chwilę nie 

jest w porządku w stosunku do 
wyborców. Burmistrz Socha dał 
już się poznać, ale inni to ogromna 
zagadka. Mam nadzieję, że kandy-
daci mają głowy pełne pomysłów. 
Zobaczymy – mówi jeden z naszych 
Czytelników.

O tym, czy mieszkańcy znają 
kandydatów ubiegających się o 
fotel burmistrza i jaka jest ich opi-
nia o poczynionych inwestycjach 
w mieście zapytaliśmy w naszej 
sondzie. 

(stop)

MIESZKAŃCY PYTAJĄ. 
Kto powalczy o fotel burmistrza?

NASZA SONDA

OZORKóW

OZORKóW

Jedno jest już pewne. O urząd ponownie powalczy burmistrz 
Jacek Socha

Dramat najuboższych mieszkańców

Mieszkają na działkach, głodują i krytykują MOPS

Czesław Kurkowski pokazuje altanę w której mieszka 

Nie mam co jeść. MOPS cofnął 
mi talony na zupę – twierdzi 
ozorkowianin

najwyŻszy czas na wyjŚcie z cienia

Bezdomni opowiadają o swoim 
smutnym losie
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Lokatorzy drewniane-
go, starego domu przy 

ul. Wyszyńskiego co miesiąc – a 
nieraz częściej – muszą zatykać 
uszy z powodu załadunku w są-
siadującym z budynkiem skupie 
złomu.

- Czasami takie prace są raz w 
miesiącu a niekiedy dwa – trzy 
razy – słyszymy od lokatorki, która z 
powodu hałasu wyszła przed drew-
niak. - Skup od naszego domu jest 
zaledwie o kilka metrów. Wpraw-
dzie oddziela nas płot, ale to nic 

nie daje. Huk jest duży a poza tym 
w czasie załadunku trzęsie się cały 
drewniak. 

- Ja się już przyzwyczaiłem do 
tego hałasu, ale szkopuł w tym, 
że drewniak jest w coraz gorszym 
stanie. Do kontenera w czasie za-
ładunku wrzucane są potężne ele-
menty złomu. Jeśli będzie tak nadal, 
to nasz dom tego nie wytrzyma. Po 
prostu się rozpadnie – słyszymy od 
kolejnego lokatora.

Pracownicy skupu złomu, z któ-
rymi rozmawialiśmy w ub. tygo-
dniu, powiedzieli nam, że do tej 
pory żaden z lokatorów drewniaka 
nie skarżył się na hałas. 

- Nie wiem, czy jest sens robić tu 
na przykład inwestycje z jakimś 
dźwiękochłonnym ekranem – 
mówi jeden z pracowników. - Naj-
prawdopodobniej skup zostanie 
niedługo przeniesiony w inne 
miejsce. Ale w tej sprawie proszę 
rozmawiać z kierownikiem.

Niestety, kierownik nie odbierał 
telefonu. Do sprawy powrócimy.

(stop)

Trumna dla dziecka! 
To szokujące!

OZORKóW, ŁĘCZYCA 

OZORKóW 

Ma łe t r u -
mienki a w 

nich zmarli, bardzo często ze zde-
formowanymi i zakrwawionymi 
ciałami – oderwaną ręką lub nogą, 
czy też wbitym w głowę nożem. 
Takie zestawy coraz częściej sprze-
dawane są w naszym regionie...  w 
sklepach z zabawkami. 

Makabryczne gadżety wzbudzają 
ogromne emocje. Do trumien doda-
wane są nagrobki z wypisanym w 
zależności od zmarłego lub zamor-
dowanego ostatnim pożegnaniem. 

Można nawet wybrać miejsce po-
chówku na cmentarzu.

Oto jedna z inskrypcji na nagrob-
ku sędziego, który – jak wynika z 
tekstu -  został zabity. 

„Za zbyt długie orędzia zamknęli 
mu gębę przebrzydłą i potraktowali 
jak bydło”. Z kolei inna postać w 
trumnie – pokojówka – została za-
mordowana za to, że źle sprzątała. 

Wśród truposzy jest również 
Czarnobrody pirat, który – jak głosi 
napis na nagrobku - “utopił się, spadł 
z trapu, gdy lać mu się zachciało”. 

Jest też Stary Joe, “Kowboj Złowro-
gi, co zmarł w męczarniach, bo do-
stał między nogi” - zasłania zakrwa-
wione krocze. Ubytki ciała do kości 
ma Roman - Gwiazda Paki, o którym 
wiemy, że “zgnił i jedzą go robaki”.  
Zestawy, według informacji na tyle 
opakowania, przeznaczone są dla 
dzieci 3+.

Kod spod trumny uprawnia do 
tworzenia przez dzieci własnych 
wirtualnych nieboszczyków, 
których można pochować na 
wirtualnym cmentarzu, a po-
nadto wziąć udział w głosowaniu 
na “najlepszego nieboszczyka”.  
- Jestem zszokowana. Naprawdę 
takie zabawki są w sklepach? 
- pyta Anna Zawada, którą spo-
tkaliśmy na ul. Wyszyńskiego w 
Ozorkowie. 

W jednym z miejscowych skle-
pów ekspedientki chętnie pokazują 
nam trumienki. Czy dużo klientów 
kupuje takie prezenty dla dzieci? - 
pytamy.

- To znikoma liczba, choć oczywi-
ście takie zestawy sprzedajemy. Są w 
naszej placówce od niedawna. Jeśli 
mam być szczera, to mam dość nega-
tywne zdanie o takich zabawkach. 
Zresztą trudno nazwać to zabawką 
– mówi Renata Langner, kierownik 
jednego ze sklepów zabawkarskich 
w centrum Ozorkowa. - Ludzie 

jednak pytają o takie rzeczy, „klient 
nasz pan”. Nic na to nie poradzę. 

Zaglądamy do kolejnego sklepu 
z zabawkami. Trumienek w skle-
pie nie ma. Są za to inne szokujące 
zabawki. 

- Naszyjnik z kościotrupami, 
toksyczne mutanty, śmiecia-

ki – czyli stworki schowane w 
muszlach klozetowych – wy-
mienia sprzedawczyni. - Jest też 
paskudny zwierzak, który przy 
dotknięciu wydaje różne dźwię-
ki. Pierdzi, beka, słychać również 
jak latają muchy. Nie wiem czemu 
coś takiego się sprzedaje. Za mo-
ich czasów ładna zabawka to były 
pluszowe misie lub długowłose 
lalki. Teraz też są lalki, ale tzw. 
„monster high”. To dzieci sław-
nych potworów. 

Aleksandra Raj z Łęczycy jest 
mamą 10-letniej Wiktorii.

- Moja córka ma bzika na punkcie 
koszmarnych lalek. Nigdy jednak 
nie kupiłabym jej zestawu zabawek 
z trumienkami i nieboszczykami. 
Pewnej granicy nie można przekra-
czać – słyszymy.

Jak tłumaczą się producenci kosz-
marnych zabawek? Według nich 
trwa ogólnoświatowy trend wśród 
dzieci na rzeczy straszne i upiorne. 
Modni są właśnie tacy bohaterzy 
książek i bajek - wyjaśniają. 

(stop)

W tym zestawie w trumnie leży zabita pokojówka 

Ekspedientka prezentuje paskudnego zwierzaka, który pierdzi 
i beka 

Nigdy bym czegoś takiego 
nie kupiła wnuczkowi – 
mówi ozorkowianka 

Huk jest nie do wytrzymania. 
Załadunek przy drewniaku

trudno zrozumieć nową modę...

reklama
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Anny Jantar 
 Przeboje 

25 października 2014,  godz. 17.00 

Burmistrz Miasta Ozorkowa 
Miejski Ośrodek Kultury w Ozorkowie 

ul. Wyszyńskiego 43 a, 95-035 Ozorków, www.mokozorkow.pl , tel. 42 710 31 18/19 

WSTĘP WOLNY 

śpiewa ANNA ŻEBROWSKA 

„ T yle słońca …! ”  

ogłoszenie płatne

O mijającej kadencji, 
zrealizowanych inwe-

stycjach i planach działania na 
kolejne cztery lata rozmawiamy 
z Ryszardem Nowakowskim, 
wójtem gminy Parzęczew, który 
zdecydował ubiegać się o powtórny 
wybór na stanowisko gospodarza. 

Jak oceni Pan mijającą kadencję? 
Wszystkie inwestycje, które zapo-

wiadałem cztery lata temu zostały 
zrealizowane praktycznie w 100%. 
Jestem zadowolony z obecnej sytu-
acji gminy, zarówno finansowej jak 
i rozwojowej. Po przeprowadzonym 
w naszej gminie referendum, pro-
gnozy były mało optymistyczne, ale 
jak się okazało, z końcem kadencji 
mamy się czym pochwalić a budżet 
gminy jest na najwyższym od kilku 
lat poziomie. Jestem wójtem już od 
trzech kadencji. Tylko w tej ostatniej 
udało się m.in. stworzyć dwa nowe 
przedszkola, poprawić infrastruk-
turę gminną, przeprowadzić prace 
remontowo- konserwacyjne nad 
zalewem, wyremontować Gminny 
Ośrodek Zdrowia oraz kilka strażnic 
OSP. Zajęliśmy się też budową przy-
domowych oczyszczalni ścieków. 
Gmina Parzęczew bardzo dobrze się 
rozwija i jako jej gospodarz od 12 lat 
mogę śmiało powiedzieć, że ciągłe 
doskonalenie, szukanie nowych 
rozwiązań i korzystanie ze środków 
unijnych stały się tym, co jest dla nas 
bardzo ważne. Jeżeli coś się udaje 
i widać tego pozytywne efekty, to 

należy to kontynuować, bo może być 
jeszcze lepiej. 

 Czy właśnie dlatego zdecydo-
wał się Pan ubiegać o kolejną 
kadencję?
Zdecydowałem się na to przede 

wszystkim dlatego, że rozpoczęli-
śmy prace nad kolejnymi, bardzo 
ważnymi projektami i zależy mi 
na tym, żeby osobiście zadbać o ich 
realizację. Opracowanie projektów, 
należytej dokumentacji i wszelkie 
formalności trwają niekiedy nawet 2 
lata. Są to lata pracy nie tylko mojej, 
ale całego zespołu fachowców. Ubie-
gam się po raz kolejny o urząd wójta, 
bo mam obawy, czy zupełnie nowa 
osoba, która nie zna tych dokumen-
tów, projektów i procedur, będzie w 
stanie doprowadzić inwestycje do 
realizacji. 

Jakie to inwestycje?
Przede wszystkim rozbudowa 

przedszkola i szkoły w Parzęcze-
wie. Jest to działanie konieczne ze 
względu na obowiązek nałożony 
na gminy. Od 2016 roku gminy będą 
musiały zapewnić miejsca w przed-
szkolach wszystkim 3- latkom. Bez 
rozbudowy szkoły nie bylibyśmy w 
stanie przyjąć wszystkich dzieci. Zo-
stały już zlecone projekty rozbudo-
wy budynku szkolnego. W ramach 
tej jednej inwestycji powstała kon-
cepcja zagospodarowania terenów 
wokół szkoły obiektami sportowy-
mi. Z uwagi na to, że nie wybudowa-

liśmy orlika, teraz chcemy wznieść 
cały kompleks sportowy. Poza tym 
nasza gmina inwestuje w oświatę, 
jej rozwój i wprowadzanie nowych 
rozwiązań technologicznych. Jest 
to bardzo ważna część działań 
gminnych, podobnie jak budowa 
nowych dróg i poprawa możliwości 
komunikacyjnych. Gmina Parzę-
czew, jako jeden z 20 samorządów 
należy też do Łódzkiego Obszaru 
Metropolitarnego, dzięki czemu 
może pozyskać dodatkowe 4,5 mln 
zł na trzy kolejne projekty.

Co to za projekty Panie Wójcie?
Pierwszy z nich, do którego 

rozpoczęliśmy już nabór osób 
zainteresowanych, ma za zadanie 
wprowadzenie odnawialnych 
źródeł energii w naszej gminie. W 
ramach tego projektu oferujemy 
możliwość instalacji kolektorów 
słonecznych, nowoczesnych pomp 
ciepła oraz rozwiązań fotowolta-
icznych. Wszystko to przy znacz-
nym dofinansowaniu. 

Drugi projekt przewiduje termo-
modernizację budynków gminnych, 
np. szkoły w Chociszewie, Urzędu 
Gminy czy kilku strażnic OSP. 
Dzięki trzeciemu z projektów, będzie 
możliwa wymiana 100% oświetle-
nia ulicznego na energooszczędne. 
Projekty te nie podlegają procedurze 
konkursowej i są wstępnie przyjęte. 
Wystarczy, że do lutego złożone 
będą kompletne dokumenty. Skłania 
mnie to do kontynuowania podję-

tych już działań, bo są one wynikiem 
wspólnej pracy wielu osób. 

Preferuje Pan pracę zespołową?
Zależy mi na dobrej Radzie 

Gminy i ścisłej współpracy z nią, 
bo tylko wówczas można do-
brze pracować na rzecz gminy. 
Chciałbym mieć odpowiednich 
współpracowników, którym będę 
ufał. Do tej pory tak właśnie było. 
Niejednokrotnie musieliśmy zwo-
łać sesje Rady Gminy z dnia na 
dzień, by w odpowiednim czasie 
podjąć ważne decyzje. Dzięki 
temu udało się tak wiele zrobić dla 
gminy. Uważam, że była to dobra 
kadencja i naprawdę dobrze praco-
waliśmy, czego efekty są w gminie 
widoczne. Na następną kadencję 
są bardzo konkretne plany i bez 
odpowiednich fachowców może 
być trudno je zrealizować, dlatego 
współpracownicy są tak ważni. 

 Jak ocenia Pan pracę na stanowi-
sku Wójta? 

Jestem wójtem Parzęczewa 
od 12 lat. Dla mnie to nie jest 
typowa praca, to służba na rzecz 
mieszkańców gminy. Wójtem 
nie jest się tylko w godzinach 
pracy urzędu, to też obowiązki 
po godzinach oraz w weekendy. 
To praca przede wszystkim z 
ludźmi, którym należy poświęcić 
odpowiednio dużo czasu. Niektó-
rym się wydaje, że to taka lekka 
praca, ale to przede wszystkim 
odpowiedzialna praca. Która nie 
wiąże się tylko z przyjemnymi 
wydarzeniami. Trzeba też pamię-
tać, że wójt bywa krytykowany. 
Każdego dnia możemy spotkać 
niezadowolonego mieszkańca, 
należy o tym pamiętać, bo ocze-
kiwania stale rosną. Ja po raz 
kolejny decyduję się ubiegać o ten 
urząd, ponieważ wiem jak należy 
pracować i co robić, by było jak 
najlepiej dla gminy. Tyle lat do-
świadczenia mówi samo za siebie.

Rozmawiała: 
Małgorzata Robaszkiewicz 

„Chcę skończyć to, co zacząłem”
PARZĘCZEW

wywiad z wÓjtem
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ZGIERZ
ŁĘCZYCA Policjanci z Komendy 

Powiatowej Policji w Łę-
czycy zabezpieczyli 3 tys. litrów 
spirytusu oraz 44 tys. sztuk papie-
rosów bez polskich znaków akcyzy. 
Dwóm zatrzymanym grozi do 3 lat 
więzienia oraz grzywna. Wartość 
towaru wyceniono na ponad 260 
tysięcy złotych.

Kryminalni łęczyckiej policji, 
którzy na co dzień zajmują się roz-
pracowywaniem przestępczości 
gospodarczej 7 października uzy-
skali informację z której wynikało, 
że krajową „jedynką” ma przejeż-
dżać bus z nielegalnym alkoho-
lem. Funkcjonariusze podejrzewa-
ny pojazd zatrzymali do kontroli 
drogowej w Topoli Królewskiej. 
Podczas przeszukania w kabinie 
mercedesa sprintera zabezpieczyli 
3000 litrów alkoholu bez polskich 
znaków akcyzy. Kierowca, 50 – la-

tek z powiatu zgierskiego usłyszał 
już zarzut posiadania wyrobów 
alkoholowych bez polskich zna-
ków akcyzy. Następnego dnia 
realizując kolejne czynności w 
sprawie funkcjonariusze zwery-
fikowali informację według której 
wyznaczonym szlakiem komuni-
kacyjnym miały być przewożone 
znaczne ilości nielegalnych wyro-
bów tytoniowych. W Karsznicach 
policjanci zatrzymali do kontroli 
kierowcę fiata dublo. Okazało się, 
że 25 – letni kierowca w bagażniku 
przewoził 44000 sztuk papierosów 
bez polskich znaków akcyzy. 
Mężczyzna usłyszał już stosowne 
zarzuty. Sprawa jest rozwojowa. 
Policja nie wyklucza kolejnych 
zatrzymań. 

KPP Łęczyca 

Dzielnicowi zatrzymali 
agresywnego 37-latka, 

który uszkodził cztery samochody 
i wybił szybę w drzwiach wejścio-
wych do bloku. 

7 października około godz. 20. 40 
policjanci dostali zgłoszenie, z którego 
wynikało, że w Zgierzu na ul. Spół-
dzielczej na parkingu przyblokowym 
znajduje się mężczyzna, który niszczy 
zaparkowane tam auta. Jako pierwsi 
na miejscu pojawili się zgierscy dziel-
nicowi. Widząc dwóch szarpiących 
się ze sobą mężczyzn, natychmiast 
ruszyli do obezwładnienia wska-
zanego przez mieszkańców bloku 
agresora. Z racji tego, że mężczyzna 
był napastliwy, agresywny, nie chciał 
się podporządkować poleceniom 
funkcjonariuszy, użyto wobec niego 
środków przymusu bezpośredniego. 
W rozmowie z mieszkańcami osiedla 

policjanci ustalili, że zatrzymany 37-la-
tek zachowywał się bardzo dziwnie, 
był bardzo pobudzony i do tego nie-
bezpieczny. Bez powodu zaczął kopać 
i walić rękami w zaparkowane auta. 
Uszkodził w sumie cztery pojazdy – 
volvo, citroena, daewoo matiza i opla. 
Dodatkowo wybił szybę w drzwiach 
prowadzących do klatki bloku. Po-
dejrzewany noc spędził w zgierskim 
areszcie, najprawdopodobniej usłyszy 
zarzut uszkodzenia mienia, za który 
kodeks karny przewiduje karę do 5 
lat pozbawienia wolności. 

KPP Zgierz

z uŚmiechem wystawia mandaty

Uszkodził 4 samochody Kontrabanda za ponad ćwierć mln złotych

Policjantka tropi piratów drogowych 
OZORKóW Aldona Romańska od 

niedawna pracuje w zgier-
skiej policji. Funkcjonariuszka 
została przydzielona do drogówki. 
W ubiegłym tygodniu na obrzeżach 
Ozorkowa wystawiła kilkanaście 
mandatów kierowcom przekracza-
jącym prędkość. Ukarani mężczyźni 
akceptowali nałożone kary bez 
większych emocji. 

- Kobieta łagodzi obyczaje – mówi z 
uśmiechem asp. Robert Seweryński, 
nadzorujący pracę młodej policjantki. 

Kontrola przy drodze krajowej prze-
biegała sprawnie. Starsza posterun-
kowa z tzw. „suszarką” wyłapywała 
kierowców ze zbyt ciężką nogą. 

- Przekraczanie prędkości jest nie-
stety nagminne – usłyszeliśmy od 
funkcjonariuszki. 

Pani Aldona już jako nastolatka 
marzyła o pracy w służbach mun-
durowych. Po ukończeniu studiów 
menadżerskich zdecydowała się na 
policję. W Legionowie, po wcześniej-
szym zdaniu szeregu specjalistycz-
nych egzaminów, miała zasadnicze 
szkolenie – zajęcia teoretyczne, jak i 
praktyczne. 

- Od nauki chwytów samoobrony 
na początku bardzo bolały mnie mię-
śnie i kości. Łatwo nie było, uczył nas 
bokser. Dużo wymagał – wspomina 
A. Romańska. - Ciężko było również 

z powodu rozstania z ukochanym. 
Szkółka trwała bowiem sześć miesięcy. 

Jak jest w drogówce?
- Cieszę się, że komendant skierował 

mnie do drogówki. Rozkaz mógł 
brzmieć inaczej, na przykład do pre-
wencji a tam jest znacznie gorzej. Z 
tego co wiem, to właśnie teraz brakuje 
tam kobiet. Panie, które ukończą poli-
cyjną szkółkę, mogą zostać skierowane 
właśnie do prewencji. No, ale jak to 
mówią służba nie drużba. Jest rozkaz, 
trzeba wykonać. Taka praca – mówi 
starsza posterunkowa, która z optymi-
zmem patrzy na rozwój swojej dalszej 
policyjnej kariery.

tekst i fot. (stop)

St. posterunkowa Aldona Romańska w czasie służby

Łęczyccy policjanci ustalili tożsa-
mość 15-latka odpowiedzialnego za 
fałszywy alarm bombowy na terenie 
miasta. Za swój czyn odpowie przed 
sądem rodzinnym.

14 września 2014 roku przed godziną 
18.00 dyżurny łęczyckiej komendy 
skierował wszystkie patrole będące w 
służbie w rejon kościoła o. Bernardy-
nów. Taka decyzja była podyktowana 
informacją z której wynikało, że w 
zakrystii pozostawiona jest torba z 
której wystają przewody elektryczne i 
dochodzi odgłos „tykania”. Wnikliwie 
sprawdzono nie tylko pomieszczenie 
zakrystii ale również cały obiekt parafii, 
wykluczając tym samym zagrożenie. 
Wiedząc, że mamy do czynienia z 
fałszywym zawiadomieniem do pracy 

przystąpili kryminalni. Analiza zgro-
madzonego materiału dowodowego 
pozwoliła wytypować podejrzewane-
go. Do komendy dowieziono 15 – latka, 
który w rozmowie z funkcjonariusza-
mi przyznał się do czynu. Materiały z 
postępowania zostaną przekazane do 
sądu rodzinnego, który zadecyduje o 
dalszym losie nieletniego. 

KPP Łęczyca 

odpowie  za fałszywy alarm bombowy
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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, ( 24 721-29-14, fax 24 721-32-78 

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.

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

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

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

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

Pracownik fizyczny
Wykształcenie podstawowe, 
zdolności manualne
Gospodarstwo Rolne, ndrzejczak 
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
tel 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

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

Magazynier 
Wykształcenie zawodowe, mile 
widziane uprawnienia na wózki 
widłowe Firma Handlowo – 
Usługowa „HAWEKS”
Sławomir Kubiak
Zagaj 28
99-122 Góra Św. Małgorzaty 
( 660 388 860

Sprzedawca
Wykształcenie zasadnicze 
zawodowe,
Mile widziany kurs florystyki
P.H.U. „Frezja”
Sylwia Krysiak
Ul. Kościuszki 28
99-140 Świnice Warckie
( 669-329-588

Sprzedawca – prezenter handlowy
Od kandydatów oczekujemy: 
chęci poszerzania wiedzy z 
zakresu technik sprzedaży oraz 
wiedzy produktowej, umiejętności 
pracy w zespole. Łatwości 
w nawiązywaniu kontaktów, 
umiejętności radzenia sobie ze 
stresem, niekaralności.
Dodatkowymi atutami będą: 
zainteresowanie branżą RTV, AGD, 
IT/MM, doświadczenia w sprzedaży, 
bezpośredniej obsłudze Klienta.
TERG S.A. mediaexpert
Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów
Miejsce wykonywania pracy: Łęczyca
Prosmy o składanie swojej aplikacji 
(CV i listu motywacyjnego) poprzez 
stronę www.mediaexpert.pl. W 
zakładce „informacje” praca u 
nas (zamieszczona na dole strony 
internetowej) proszę o wybranie 
interesującej państwa oferty i 
zaaplikowanie na nią za pomocą 
przycisku „Aplikuj”
Prosimy o dopisanie klauzuli: 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie 
moich danych osobowych przez 
TERG S.A. zawartych w ofercie dla 
potrzeb niezbędnych przy realizacji 
procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą 
z dn. 29.08.97 o Ochronie Danych 
Osobowych (Dz.U. nr 101, poz. 926)”

Kierownik Salonu
Od kandydatów oczekujemy: 
min. 2 letniego doświadczenia 
na stanowisku kierowniczym 
(mile widziane zarządzanie w 
handlu), wiedzy i umiejętności z 
zakresu zarządzania zespołem 
pracowników, odporności na stres 
oraz doskonałej organizacji pracy, 
komunikatywności, kreatywności, 
samodzielności, znajomości 
branży RTV, AGD, IT/MM będzie 
dodatkowym atutem.
TERG S.A. mediaexpert
Ul. Za Dworcem 1D
77-400 Złotów
Miejsce wykonywania pracy: Łęczyca
Prosmy o składanie swojej aplikacji 
(CV i listu motywacyjnego) 
poprzez stronę www.mediaexpert.
pl. W zakładce „informacje” praca 
u nas (zamieszczona na dole 
strony internetowej) proszę o 
wybranie interesującej państwa 
oferty i zaaplikowanie na nią za 
pomocą przycisku „Aplikuj”
Prosimy o dopisanie klauzuli: 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie 
moich danych osobowych przez 
TERG S.A. zawartych w ofercie 
dla potrzeb niezbędnych przy 
realizacji procesu rekrutacji 
zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 
o Ochronie Danych Osobowych 
(Dz.U. nr 101, poz. 926)”

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

Sprzedawca
Wykształcenie średnie lub 
zawodowe, umiejętność obsługi 
kasy fiskalnej, mile widziane 
aktualne badania sanitarno – 
epidemiologiczne, mile widziane 
doświadczenie jako sprzedawca
Zakład Rzeźniczo – Wędliniarski 
Stanisław Katusza
Biała Góra 58,
99-220 Wartkowice
Kontakt z pracodawcą pod 
numerem tel.: (43) 678-58-18

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

Wynajmę lub sprzedam kwiaciar-
nię w Ozorkowie (przy Nowym 
Cmentarzu). Tel.: 512-021-022,  
606-887-480

Sprzedam działkę budowlaną 4870 m² 
tanio – prąd, blisko wodociąg; moż-

liwość podziału, ok/ Ozorkowa. Tel.:  
511-509-716

Działka rolno-budowlana, 5 zł m². 
Miejscowość Wola Niedźwiedzia. Tel.: 
721-589-568

Odstąpię mieszkanie w „TBS” przy Ozor-
kowskie Przedmieście. Tel.: 506-171-800
Zatrudnię się przy pracach sezonowych 
od godz. 8.00. Tel.: 693-116-697

Sprzedam doniczki plastikowe używane 
okrągłe i kwadratowe – różnej wielkości. 
Tel.: 601-513-450

Kupię bramę używaną o szer. 4 m. Tel.: 
698-514-708’

Działka 1800 m² (woda + prąd) blisko 
CPN-u Leszcze. Tel.: 698-514-708
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Były to absolutnie 2 szalone, te-
nisowe dni na łęczyckich kortach 
Miejskiego Młodzieżowego Klu-
bu Tenisowego – Łęczyca. Obiekt 
przeżył prawdziwe oblężenie 
małych, młodych i już nieco star-
szych tenisistów z wielu miast 
całej Polski. 

Przez 2 dni od rana do zmro-
ku przewinęło się prawie 80 
dziewcząt i chłopców. Łęczycę 
odwiedziły  rodziny tenisowe z 
całego województwa łódzkiego, 
a także przybyli do nas goście z 
Warszawy, Torunia, Bydgoszczy. 
Szczecina, Poznania, Krakowa i 
z innych miast kraju. Co najważ-
niejsze pogoda dopisała i wszy-
scy mogli cieszyć się grą w tenisa 
na dobrym poziomie. Emocji 
sportowych było pod dostatkiem, 
czasami jedynie brakowało cier-
pliwości w oczekiwaniu na  kort 

do gry. W wolnych chwilach pro-
ponowaliśmy gościom zwiedza-
nie naszej Łęczycy i ciekawych 
okolic. W kategoriach młodzie-
żowych 12 i 16 lat rozegrano tur-
nieje singlowe oraz deblowe. W 
niedzielę po południu zmuszeni 
byliśmy skrócić formułę meczów 
deblowych, gdyż w przeciwnym 
wypadku turniej przedłużyłby 
się do poniedziałku. Na szczę-
ście udało się i ostatnie mecze 
zakończono po g.18, czyli prawie 
o zmroku. Oczywiście najwięcej 
uciechy i zamieszania jak zwy-
kle spowodowały rozgrywki 
Tenisa 10, czyli 6-10-latków. 
Nasz sztandarowy cykl letni 

Wilson Kids Cup Łęczyca Open 
2014 miał w niedzielę swój finał. 
Turniej Masters zgromadził 30 
najlepszych maluchów z ok. 150 
dzieciaków, które rywalizowały 

przez cały sezon w 6 imprezach 
eliminacyjnych. Wszyscy młodzi 
adepci tenisa otrzymali ładne 
trofea, medale oraz wspaniałe 
upominki od Wilson Polska 
patrona imprezy i Łęczyckiego, 
Królewskiego Tenisa. Serdecznie 
dziękujemy i jeszcze raz życzymy 
wszystkiego najlepszego z okazji 
100 – lecia istnienia Firmy Wil-
son. Gratulacje i podziękowania 
dla wszystkich, którzy poświęcili 
swój czas i środki i odwiedzili na-
szą śliczną, historyczną Łęczycę. 
Zapraszamy ponownie… tutaj 
zawsze jest pogoda na Tenis oraz 
fajna sportowa atmosfera. Okazja 
tuż, tuż, …w najbliższy weekend 
kolejny, chyba już ostatni w tym 
sezonie letnim turniej dla 12, 14 
i 16-latków, szczegóły wkrótce.

Za nami jesienna edycja „Czwart-
ków lekkoatletycznych” - zawodów 
sportowych dla dzieci do lat 12. To 
już kolejny sezon w którym dzieci 
ze zgierskich szkół biorą udział tych 
zawodach. Zawodnicy startują w 
sześciu konkurencjach - biegach 
na 60, 300, 600 (dziewczęta) i 1000 
(chłopcy) metrów; skokach wzwyż i 
w dal oraz rzucie piłeczką palantową. 
W przeprowadzonych dotychczas 
zawodach nowego sezonu udział 
wzięli uczniowie następujących szkół 
podstawowych Nr 3, Nr 4, Nr 11, Nr 
12 oraz Szkoły Społecznej w Zgierzu. 
Zawody, odbywały się w wyśmie-
nitych warunkach pogodowych, w 

których zawodnicy rywalizowali 
nie tylko ze swoimi kolegami z 
innych szkół, ale również starali się 
poprawić własne wyniki sportowe. 
Po każdych przeprowadzonych za-
wodach troje najlepszych uczniów 
z poszczególnej kategorii wiekowej 
otrzymuje pamiątkowe dyplomy. 
Najlepsi zawodnicy zgierskich szkół 
podstawowych wezmą udział pod 
koniec roku szkolnego w Finale 
Ogólnopolskim Czwartków. Jest 
więc o co walczyć. Liczymy na dalsze 
uczestnictwo i życzymy powodzenia 
w wiosennych zmaganiach na popu-
larnych “Czwartkach”. 

Info: mosir.zgierz.pl

Na boisku ChKS przy ul. Kosynie-
rów Gdyńskich w Łodzi odbyły się pół-
finały wojewódzkie 5 turnieju orlika o 
puchar premiera RP. W turnieju uczest-
niczyło 16 zespołów z województwa 
łódzkiego, które przeszły długą drogę 
poprzez eliminacje gminne, między-
powiatowe i półfinały wojewódzkie, 

aż do finału wojewódzkiego, który 
uzyskała drużyna reprezentująca Łę-
czycę - TEAM ORLIK Łęczyca. TEAM 
ORLIK Łęczyca wywalczył sobie 
przepustkę do finałów wojewódzkich, 
pokonując zespoły ze Zduńskiej Woli 4 
: 0 i Kutna 3:0.

info: UM

WoJEWÓDZKI TUrNIEJ KLASYFIKACYJNY DZIEWCZĄT I CHŁoPCÓW – ŁĘCZYCA 
Do LAT 12 – SKrZATY orAZ Do LAT 16 – KADECI

WILSON KIDS CUP ŁĘCZYCA OPEN 2014 
– EDYCJA V,  MASTERS CYKLU LETNIEGO 

Czwartki lekkoatletyczne 
– edycja jesienna

Team orlik z Łęczycy 

Wyjazdowe zwycięstwo
Bzura odniosła pierwsze w tym sezonie zwycięstwo i to za trzy punkty. 

Pokonała AKS UŁ Łódź 3:0
Skład: Kacprzak, Król, Piasecki, Antosiak, Chałupnik, Krymarys oraz 

Molenda (l), Pisera, Klimczak, Ciesielski, Gajdzicki
Pozostałe wyniki 2. kolejki II ligi gr.3:

Czarni Rząśnia- MKS Kalisz 1:3 
SMS Spała- Norwid Częstochowa 3:1 

STS Skarżysko- Kamienna – Wilki Wilczyn 0:3 
Lechia Tomaszów- pauza

info: mksbzura.pl

XIV MIĘDZYNARODOWY MEMORIAŁ 
STANISŁAWA REDA W ZAPASACH

Na starcie obok zawodników z 12 klubów polskich stanęli zawodnicy 
z Ukrainy (2 kluby), Białorusi, Litwy i Niemiec. Zawodnicy ZTA ogółem 
zdobyli w Warszawie 6 medali. 2 w kat. dzieci i 4 wśród kadetów.

Zawody były dobrym sprawdzianem przed Międzywojewódzkimi Mi-
strzostwami Młodzików w Połańcu oraz pracowitym długim weekendem 
w listopadzie, gdy młodzicy będą rywalizować o mistrzostwo Polski, 
natomiast Aniela Karczmitowicz zmierzy się z najlepszymi dziewczynami 
w Europie jakie zjadą się do Berlina w liczbie ponad 250. 

info: zapasyzgierskie.pl

Oto zwycięzcy poszczególnych kate-
gorii wiekowych gier pojedynczych i 
podwójnych:
GRA POJEDYNCZA DZIEWCZĄT 12 LAT 
– skrzatki
1 m-ce: Szczurkowska Oliwia (Łódź)
2 m-ce: Stajszczak Maja (Bydgoszcz)
3 m-ce: Pawlik Julia (Łódź)

GRA PODWÓJNA DZIEWCZĄT 12 LAT – 
skrzatki
1 m-ce: Szczurkowska Oliwia (Łódź) / Wró-
blewska Jagoda (Łódź)

GRA POJEDYNCZA CHŁOPCÓW 12 LAT 
– skrzaty
1 m-ce: Królak Olaf (Zduńska Wola)
2 m-ce: Puźniak Grzegorz (Bełchatów)

GRA PODWÓJNA CHŁOPCÓW 12 LAT – 
skrzaty
1 m-ce: Lasota Cezary (Warszawa) /  Wale-
rysiak Jakub (Warszawa)

GRA POJEDYNCZA CHŁOPCÓW 16 LAT 
– kadeci
1 m-ce: Guzowski Marcin (Warszawa)
2 m-ce: Ciecierski Mateusz (Warszawa)
3 m-ce: Stajszczak Aron (Bydgoszcz)

GRA PODWÓJNA CHŁOPCÓW 16 LAT 
-kadeci
1 m-ce: Stajszczak Aron (Bydgoszcz) / 
Gawron Maciej Mikolaj (Łódź)

GRUPA NIEBIESKA  ( DO LAT 6 )
- Michalina Wróblewska (MMKT – Łęczyca)
- Oliwia Gibowska (MMKT – Łęczyca)
- Nadia Jasińska (MMKT – Łęczyca)
- Oliwer Miśkiewicz (MMKT – Łęczyca)
- Oliwier Stolarczyk (MMKT – Łęczyca)
- Franek Chołys (MMKT – Łęczyca)
- Juliusz Stańczyk (Łódź)
- Kamil Perzyński (Warszawa)
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Pokaż pierś

DJ Wiocha

Najsilniejszy ksiądz Wampiry, zombie, demony

Wytworni kąpielowicze

Szukaj a znajdziesz

Ale melony...

Duże pragnienie

Sposób na długowieczność

Kevin Fast został uznany najsilniejszym księdzem na świecie. 
W konkurencjach siłowych niewielu może mu dorównać. 
Pastor Kevin Fast dzierży już kilka rekordów Guinnessa. 
Najpierw ustanowił rekord przeciągnięcia najcięższego 
samolotu ciągniętego przez człowieka, w tym przypadku 
przeciągnął 189 ton. Ponadto kapłan jest rekordzistą w 
przeciąganiu ciężarówki na dystansie 30 metrów - udało 
mu się ruszyć z miejsca pojazd ważący 57 ton. Oprócz 
tego posiada dość zabawny rekord - podniósł na plecach 
platformę z 22 młodymi kobietami. Wielebny Fast zaczął 
treningi siłowe w wieku 12 lat, kiedy dostał w prezencie od 
ojca pierwsze hantle.

Na portalach społecznościach po „Ice Bucket Challenge”, 
czy „Fire Challenge” pojawiła się kolejna szalona zabawa – 
„Bee Challenge”. Jest całkiem przyjemne dla oka, zwłaszcza 
męskiego. Na początku wszyscy byliśmy przekonani, że to 
kolejny głupi pomysł szalonych nastolatek. Jednak okazało 
się, że cała akcja ma głębszy sens. Młode dziewczyny robią 
sobie zdjęcia topless ze stanikiem założonym na głowę, tak, 
że miseczki wyglądają, jak oczy owada. Oczywiście cała 
zabawa polega na tym, żeby pokazać jak najwięcej biustu.
Akcja ta wspiera walkę z rakiem piersi. I musimy przyznać, 
że pomysł nam się bardzo podoba. Bo i nam powinno 
zależeć na zdrowych i jędrnych kobiecych piersiach. Dla-
tego męska redakcja całym sercem popiera to wyzwanie. 

Są ludzie, którzy wierzą że apokalipsa zombie zbliża się 
wielkimi krokami. Inni spodziewają się zmasowanego 
ataku wilkołaków albo wampirów. My podziwiamy 
jednak tych, którzy na całym tym zamieszaniu robią 
po prostu dobry interes. Firma “In case of” oferuje 
gotowe zestawy, które pomogą odstraszyć potwory, 
w razie gdyby pewnego dnia science fiction z ekra-
nu stała się rzeczywistością. Za jedyne 141 dolarów 
można zatem kupić gotowy zestaw do walki z zombie, 
wampirami, wilkołakami albo demonami i powiesić w 
łatwo dostępnym miejscu i czuć się bezpiecznym we 
własnym domu...


