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Uwaga! Złodzieje udają 
pracowników ZWiK

Jabłkowa kampania w Witoni

Rusza 
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podpalacza 
ciepłowni

Andrzej Olszewski 
Wiek: 66 lat

Wykształcenie: Wyższe – medycyna
Zawód wykonywany: 

burmistrz miasta Łęczyca

KTO WYGRA WYBORY? 

Monika Kilar – Błaszczyk
Wiek: 37 lat

Wykształcenie: Wyższe – administracja
Zawód wykonywany: 

kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Krzysztof Lipiński
Wiek: 59 lat

Wykształcenie: Wyższe – geografia
Zawód wykonywany: 

pracownik administracyjny
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Były wiceprezes 
„Łęczycanki” pobity?
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ŁĘCZYCA

ŁĘCZYCA

ŁĘCZYCA

W czwartek aż 295 
osób wzięło udział w 6 

Biegu Papieskim. W parku miej-
skim pobiegły przede wszystkim 
dzieci i młodzież, które w ten 
sposób uczciły 36 rocznicę pon-
tyfikatu św. Jana Pawła II. Hasło 
tegorocznej edycji brzmiało 
„Spotkajmy się na trasie...”.

Uczestnicy biegu podzieleni 
zostali na grupy wiekowe oraz 
płeć. Dziewczynki pokonały tra-
sę o długości 650 m a chłopcy 
zmierzyli się z dystansem 1000 m. 
Zebrani startowali w kategoriach 
szkół podstawowych, gimnazjów, 

szkół ponadgimnazjalnych oraz 
w kategorii dla nieco starszych - 
Open + Nordic Walking. Do parku 
miejskiego w Łęczycy przyjechała 
rekordowa liczba uczestników 
m.in. z Góry św. Małgorzaty, Wi-
toni, Topoli Królewskiej, Piątku 
czy Daszyny. Najwięcej biegaczy 
– amatorów było jednak z Łęczycy. 
Zwycięzców wyróżniono dyplo-
mami, medalami oraz nagrodami 
rzeczowymi, wszyscy zaś obda-
rowani zostali pamiątkowymi 
buttonami z wizerunkiem św. 
Jana Pawła II. 

tekst i fot. (MR)

Na „Osiedlu Królów 
Polskich” przy ul. Ja-

giełły ruszyły prace związane 
z układaniem chodnika. Płyty 
są jednak z „odzysku”. Co na to 
mieszkańcy?

W ubiegłym tygodniu na ulicy 
Jagiełły pojawiła się równiarka 
oraz ekipa z Zieleni Miejskiej, 
która rozpoczęła kładzenie płyt 
chodnikowych. Chodnik będzie na 
całej długości ulicy Jagiełły, z płyt 
odzyskanych po chodniku na ulicy 
Belwederskiej. Tam, zostały one 
zastąpione kostką brukową. 

Właściciele pojazdów, 
którzy spodziewali się 

mandatu z fotoradaru z dni 30 
września i 9 października za 
przekroczenie prędkości, mogą 
odetchnąć z ulgą. Postępowanie z 
tych dni zakończono, sankcji nie 
będzie.

Mając na uwadze liczne pytania 
naszych Czytelników dotyczą-
ce mandatów wystawionych na 
podstawie zdjęć z fotoradaru oraz 
podejrzeniem możliwości złego 
ustawienia urządzenia pomiaro-
wego przez funkcjonariuszy podej-
rzanych o bycie „pod wpływem”, 
dowiedzieliśmy się, że w związku 

z wydarzeniami w straży miejskiej 
mandaty nie zostaną wystawione. 

- Zdjęcia zrobione w tych dniach 
(30.09.2014 oraz 09.10.2014) zostały 
potraktowane jako zdjęcia testowe. 
Tym samym nie wiąże się to z żad-
nymi konsekwencjami w stosunku 
do właścicieli pojazdów utrwa-
lonych na zdjęciach z fotoradaru 
– informuje Krzysztofa Łuczak, 
rzecznik łęczyckiego magistratu. 

Oznacza to, że straż miejska nie 
wystawi mandatu. Można więc 
powiedzieć, że sprawcy wykroczeń 
mieli szczęście, przekroczenie pręd-
kości ujdzie im na sucho.

tekst i fot. (MR)

Dobra informacja dla lubiących 
pospać – z 25 na 26 października 
cofamy wskazówki zegarów z go-
dziny 3.00 na 2.00 dzięki czemu 
w niedzielę wstaniemy z łóżek o 
godzinę później. W gorszej sytuacji 
są osoby, które w tym czasie będą 
pracować na nocną zmianę, w tym 
przypadku, niestety, czas pracy zo-
stanie wydłużony. 
Przejście na czas zimowy na pewno 
będziemy odczuwać przez kilka 
dni, później organizm przyzwyczai 
się. Wiosenna zmiana wskazówek 
nastąpi dopiero 29 marca. 

Kierowcy pytają co z mandatami  

W weekend przechodzimy na czas zimowy

Pobiegli dla Jana Pawła II

Na „królewskim osiedlu” chodnik z odzysku 

- Nie wygląda to zbyt estetycznie, 
bo płyty są stare i nierówne. Szkoda, 
że nie możemy mieć chodnika z 
kostki. Jestem trochę rozczarowana, 
ale trudno. Przynajmniej jesienią 
nie będziemy grzęznąć w błocie – 
podsumowała mieszkanka osiedla.

Pracownicy ZM nie mają osta-
tecznego terminu zakończenia pra-
cy przy kładzeniu chodnika. Mają 
jednak nadzieję, że szybko uporają 
się z zadaniem. 

tekst i fot. (MR)

CZY dOjdZIE dO WSpóLnEj dEBATY?

ŁĘCZYCA Debata kandydatów na 
burmistrza, o której na 

swojej stronie pisał jeden z lo-
kalnych portali internetowych, 
zapewne się nie odbędzie. Dwa 
komitety (Andrzeja Olszewskiego 
i Moniki Kilar – Błaszczyk) nie 
przystały na narzucone warunki. 
„Tak” dla debaty ustalonej razem 
przez wszystkie komitety i na 
wspólnie określonych zasadach. 
„Nie” dla chaotycznych działań 
i braku profesjonalizmu - usły-
szeliśmy. 

Wszyscy kandydaci na burmi-
strza Łęczycy zgadzają się co do 
jednego – debata jest ciekawym 
pomysłem. Dlaczego więc spo-
tkanie zaplanowane przez portal 
pierwotnie na 5 listopada najpraw-
dopodobniej się nie odbędzie?

- Nie możemy się zgodzić na taką 
formę debaty, o której była mowa. 
Nie jest to ani poważne, ani profe-
sjonalne podejście do tematu. Gdy 
pojawiła się idea zorganizowania 
debaty, pomyślałam, że to świetny 
pomysł. Wszyscy kandydaci w 
jednym czasie mogliby zaprezento-
wać mieszkańcom swoje poglądy i 
skonfrontować ze sobą różne kwe-
stie – słyszymy od Moniki Kilar 

- Błaszczyk, kandydatki na burmi-
strza Łęczycy. - Debata powinna 
przyjąć formę wspólnie ustaloną 
przez wszystkie komitety. Jeżeli 
do takiej dojdzie, z przyjemnością 
wezmę w niej udział. 

Podobne stanowisko zajął KWW 
Andrzeja Olszewskiego, który 
również odmówił udziału w tej 
konkretnej przedwyborczej dys-
kusji.

- Tak naprawdę, to trudno 
powiedzieć, żeby ktokolwiek 
zaproponował naszemu kandy-
datowi udział w dyskusji. O de-
bacie i naszym rzekomo zajętym 
stanowisku dowiedzieliśmy się 
z portalu. Nie wpłynęło żadne 
zaproszenie czy propozycja. 
Podobnie więc jak pomysło-
dawca tej debaty posłużyłem się 
internetem i wysłałem do niego 
wiadomość, że nasz kandydat 
jest gotów do debaty w każdej 
chwili, ale na zasadach ogólnie 
przyjętych – wyjaśnia Wojciech 
Czaplij, pełnomocnik wyborczy 
A. Olszewskiego. - Jeżeli poja-
wia się pomysł zorganizowania 
debaty, to szefowie sztabów, 
inaczej pełnomocnicy wyborczy, 
powinni spotkać się i wspólnie 

ustalić warunki. Przede wszyst-
kim miejsce, czas, formę, regu-
lamin, liczbę pytań, czas wolnej 
wypowiedzi oraz prowadzącego. 
Powinna być nim osoba kompe-
tentna, obiektywna i profesjonal-
na. Sytuacja w której ktoś mógłby 
manipulować opinią publiczną 
byłaby niedopuszczalna. Każdy 
z kandydatów powinien mieć 
równe szanse w dyskusji. 

Jakie stanowisko w tej sprawie 
zajął trzeci z kandydatów na bur-
mistrza Łęczycy?

- Jestem gotów do udziału w każ-
dej debacie i nie stawiam żadnych 
warunków. Nie potrzebuję czasu 
na przygotowanie się, nie muszę 
też wcześniej znać pytań, żaden 
scenariusz nie jest mi potrzebny. 
O Łęczycy, o moim mieście mogę 
dyskutować z każdym, o dowolnej 
porze. Wezmę udział w debacie, bez 
względu na to, kto ją zaproponuje – 
zapewnia Krzysztof Lipiński.

Z pewnością debata kandyda-
tów na włodarza Łęczycy byłaby 
niezwykle ciekawą wymianą po-
glądów i pomysłów na rządzenie 
miastem. Czy komitety porozumie-
ją się w tej sprawie między sobą?

(MR)
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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

.

Oszuści podający się 
za pracowników za-

kładu wodociągów i kanaliza-
cji, którzy przyszli sprawdzić 
„czystość wody” bezwzględnie 
okradli samotną starszą kobietę. 
Złodzieje zabrali ponad 3 tysiące 
zł i ślad po nich zaginął. 

To z pewnością nie przypadek, 
że wybrali akurat to mieszkanie. 
Samotna, 77- letnia kobieta, która 
w dodatku ma problemy zdro-
wotne była łatwym celem dla 
przebiegłych złodziei. Jak doszło 
do tego zdarzenia?

- We wtorek, około południa, 
usłyszałam bardzo energiczne 
pukanie do drzwi. Nie spojrza-
łam przez wizjer, otworzyłam. 
Wówczas mężczyzna wszedł 

od razu do mojego mieszkania, 
bardzo nachalnie, wręcz mnie 
odepchnął! Powiedziałam „zaraz, 
kim pan jest”? Odpowiedział, że 
za 2 godziny nie będzie wody 
w całym bloku a on przyszedł 
sprawdzić jej czystość. Podał 
się za pracownika wodociągów. 
Zażądałam okazania legitymacji, 
jakiegoś dowodu, ale go nie zoba-
czyłam – relacjonuje zdruzgotana 
Irena Szadkowska. - Usłyszałam, 
że gdy wykona swoją pracę, to 
pokaże mi legitymację, ale teraz 
nie ma na to czasu. Weszliśmy 
do łazienki. Odkręcił wodę w 
umywalce, mnie kazał odkręcić 
wodę nad wanną. Usiadłam, bo 
mam chore kolana i nie mogę za 
długo stać. W tym czasie weszła 
kobieta, bez pukania. Powiedzia-
ła, że również jest pracownikiem 
zakładu. Mężczyzna zasłonił sobą 
wejście do łazienki tak, że nawet 
nie widziałam, kiedy kobieta 
poszła do pokoju – słyszymy. - 
To wszystko trwało kilka minut, 
zaczęłam się denerwować, że 
woda leci bez potrzeby, podnio-
słam głos. Mężczyzna cały czas 
udawał, że coś notuje. Po chwili, 
bardzo szybko opuścili mieszka-
nie. Nie usłyszałam nawet „do 
widzenia”. Zaniepokoiłam się.

Oszuści uciekli z mieszkania 
starszej kobiety, która po nie-
długim czasie zauważyła, że w 
jej szafie wszystkie ubrania są w 
nieładzie. Nerwowo sprawdziła 

więc miejsce, gdzie od zawsze 
trzymała  swoje oszczędności. 

- W kieszeni marynarki mojego 
męża schowane miałam 3100 zł. 
Były to pieniądze odkładane od 
jego śmierci. Chciałam zrobić 
z nich w tym miesiącu opłaty, 
część przeznaczyć na drobny 
remont łazienki. Teraz już nic mi 
nie zostało. Tylko parę groszy w 
portmonetce, której nie zabrali, 
bo była w innym pokoju – mówi 
załamana pani Szadkowska. 
- Policjanci powiedzieli, że są 
małe szanse, żeby ich złapać. Nie 
liczę, że odzyskam te pieniądze, 
przepadły. Jak można było tak 
postąpić?

Sytuacja, która miała miejsce 
we wtorek na ulicy Zachodniej, 
była pierwszą tego typu sprawą 
w Łęczycy w tym roku. Policja 
wcześniej nie otrzymała podob-
nych zgłoszeń. 

- Na terenie działania Komendy 
Powiatowej Policji w Łęczycy od 
początku bieżącego roku ka-
lendarzowego nie odnotowano 
przestępstw, gdzie potencjalni 
złodzieje, podając się za inne 
osoby, dokonywali kradzieży w 
prywatnych mieszkaniach – in-
formuje Agnieszka Ciniewicz, 
oficer prasowy łęczyckiej policji. 

Tak wiele mówi się o oszustach 
okradających starsze, samotne 
osoby, ale nigdy nie zdajemy sobie 
sprawy, że podobne zdarzenie 
może spotkać także nas samych. 

Szok! Okradziona w biały dzień

ŁĘCZYCA

Pani Irena pokazuje gdzie 
schowała pieniądze

Należy zawsze sprawdzać, kto 
puka do drzwi i żądać okazania 
dokumentów. Oszuści, którzy 
okradli łęczycankę, to osoby 
w wieku około 30 lat. Mężczy-
zna wysoki, szczupły, ciemny 
blondyn, miał kurtkę w kolorze 

khaki. Kobieta średniego wzro-
stu, tęga, z czarnymi, kręconymi 
włosami sięgającymi ramion. 
W dzień popełnienia przestęp-
stwa ubrana była w granatowy 
płaszcz. 

tekst i fot. (MR)
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Przedstawiamy sylwetki wszystkich trojga kandydatów 
na burmistrza Łęczycy: Moniki Kilar - Błaszczyk, Andrzeja 
Olszewskiego oraz Krzysztofa Lipińskiego. Każdego z 
kandydatów poprosiliśmy też o krótką wypowiedź. 
Kandydaci ubiegający się urząd burmistrza to niewąt-
pliwie osoby znane w Łęczycy. Czym przekonają do 
siebie wyborców? To się okaże, gdy kampania wybor-
cza ruszy pełną parą. Do tej pory jedynie Krzysztof 
Lipiński zorganizował spotkanie z mieszkańcami, 
Monika Kilar - Błaszczyk organizuje je dzisiaj (20 paź-
dziernika), dokładnego terminu spotkania Andrzeja 
Olszewskiego z łęczycanami jeszcze nie znamy. Walka 
będzie zacięta, bo liczy się każdy głos. 
Z naszego przedwyborczego sondażu wynika, że 
mieszkańcy Łęczycy są wyjątkowo równo podzieleni 
i każdy z kandydatów na burmistrza miasta jest nu-
merem 1 dla innej grupy docelowej. 
Na wykresach dane podane są w %. Grupa osób py-
tanych o swojego kandydata sięgnęła po 100 miesz-
kańców, według poszczególnych kategorii - wiek, płeć 
oraz wykształcenie. Na wykresach prezentujemy, komu 
mieszkańcy deklarują oddanie swojego głosu w nadcho-
dzących wyborach samorządowych. Kto ma największe 
szanse zostać włodarzem Łęczycy? Który z kandydatów 
powinien poszerzyć grono swoich zwolenników?

Małgorzata Robaszkiewicz 

KTO WYGRA?

Andrzej Olszewski 
Wiek: 66 lat

Rodzina: żona Maria
Dzieci: syn Marcin

Wykształcenie: Wyższe – medycyna
Zawód wykonywany: burmistrz miasta Łęczyca

Miejsce zamieszkania: Kwiatkówek
KWW Andrzeja Olszewskiego

„Chciałbym, aby wyborcy zaufali i uwierzyli, że bardzo wiele 
można zrobić, gdy jest spokój i dobra atmosfera. Jestem zwo-
lennikiem rozmów, podejmowania wspólnych działań, szukania 
kompromisów i najkorzystniejszych dla wszystkich rozwiązań. 
Łęczyca jest gotowa na dalsze zmiany, które mogą zdecydowanie 
zmienić jej oblicze. Ja jestem optymistą, uważam, że mieszkańcy 
dostrzegą i docenią te wszystkie działania, które zostały przeze 
mnie podjęte i zaowocowały znaczną poprawą sytuacji w na-
szym mieście”.

Monika Kilar – Błaszczyk
Wiek: 37 lat

Rodzina: mąż Przemysław
Dzieci: syn Maksymilian

Wykształcenie: Wyższe – administracja
Zawód wykonywany: kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Miejsce zamieszkania: Goszczynno
KW Prawo i Sprawiedliwość 

„Jako burmistrz Łęczycy chciałabym, aby były to cztery 
lata dynamicznych zmian, w których duży udział mieliby 
mieszkańcy. Taką formą aktywizacji byłby budżet obywatel-
ski, za pomocą którego mieszkańcy mogliby decydować o 
inwestycjach w swoich dzielnicach. Chciałabym, aby Łęczyca 
była coraz bardziej atrakcyjnym i bezpiecznym miejscem 
do życia, aby każdy łęczycanin czuł się gospodarzem 
swojego miasta, był dumny z Łęczycy, wiedział, że jeżeli 
będzie uczciwie pracował to może liczyć w tym mieście 
na wsparcie i rozwój”.

Krzysztof Lipiński
Wiek: 59 lat

Rodzina: żona Grażyna
Dzieci: syn Mateusz

Wykształcenie: Wyższe – geografia
Zawód wykonywany: 

pracownik administracyjny w łęczyckiej firmie
Miejsce zamieszkania: Łęczyca
KWW Krzysztofa Lipińskiego

„Czas 8 - letnich rządów obecnego burmistrza pokazał, że dru-
żyna, którą jest miasto Łęczyca potrzebuje nowego, lepszego 
trenera. Za mojej kadencji zespół „Królewskiego Miasta” był 
na szczytach wszystkich rankingów, teraz plasuje się bardzo 
nisko we wszystkich tabelach. Nie zauważam żadnych po-
ważnych przyczyn, przez które to się stało. Drużyna, którą ja 
zostawiłem powiększyła się, ale nie jest dobrze prowadzona. 
Moim zdaniem zapanowała w Łęczycy epoka lodowcowa, 
trzeba szeroko otworzyć okna i wpuścić świeże powietrze”. 
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WYKSZTAŁCEnIE: pOdSTAWOWE/ŚREdnIEpŁEĆ - MĘŻCZYŹnI

WYKSZTAŁCEnIE: WYŻSZEpŁEĆ - KOBIETY

Do wyBoRów został niespełna Miesiąc i coRaz częściej 
zastanawiaMy się na Kogo zagłosować, KoMu Dać szansę 
oRaz, pRzeDe wszystKiM, KoMu zaufać? już 16 ListopaDa 
wyBieRzeMy właDze saMoRząDowe. to wyjątKowo ważne 
wyBoRy, gDyż właDze Miasta, gMiny, powiatu i wojewóDz-
twa DecyDują w spRawach, KtóRe najBaRDziej wpływają 
na nasze życie. 
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Ograniczenia i zakazy ingerencji 
człowieka w obszar Natura 2000 to 
prawdziwa udręka dla gospodarzy. 
Zalewanie łąk, niszczenie upraw i 
straty finansowe to ogromny pro-
blem. Wystarczą mocniejsze opady i 
łąki znajdują się pod wodą. Rolnicy 
apelują o pomoc, władze mają zwią-
zane ręce.

Właściciele łąk i pastwisk gospoda-
rujący we wsiach Leszno, Gać, Goszczę-
dza, Nagórki, Piaski i Byszew nie mogą 
normalnie korzystać ze swoich ziem, 
ponieważ są one objęte obszarem 
Natura 2000, który zabrania ingerencji 
człowieka w przyrodę. Wody z rzeki 
Ner i Kanału Królewskiego regularnie 
zalewają łąki. Nie były udrażniane 
od lat. - Brak odmulania dna Neru 
i Kanału Królewskiego oraz zakaz 
wykaszania i oczyszczania brzegów to 
dla nas ogromny problem. Poruszamy 
tę sprawę, gdzie tylko można, ale nikt 
nie potrafi nam pomóc. To skandal, 
żeby od ludzi, ich własności i pracy 
ważniejsza była przyroda. Jest ważna, 
to prawda, ale jeśli łąki i brzegi rzeki nie 
będą wykaszane, to ptactwo wodne 
nie będzie składać lęgów i zniknie z 
tych terenów – wyjaśnia Włodzimierz 
Jesionowski, gospodarz ze wsi Lesz-
no. - 1/3 moich terenów to łąki. Gdy 
do połowy roku stoi na nich woda, nie 
mogę skosić trawy. Jeśli gospodarz w 
porę nie uporządkuje swoich terenów, 
przepadają mu dopłaty do gruntów, do-
stanie też karę. Po stronie województwa 
wielkopolskiego rozwiązano problem. 
Wyregulowano Kanał Królewski i 

pogłębiono Ner. Rolnicy już nie mają 
takiego problemu jak my, a ich tereny 
też objęte są obszarem Natura 2000. Na-
sze władze umywają ręce i nikt nic nie 
robi. Najwygodniej mówić o ochronie 
środowiska i zakazach – żali się W. Je-
sionowski. - Rolników nikt nie zapytał, 
czy chcą wprowadzenia Natury 2000. 
Nasze zdanie powinno być brane pod 
uwagę w pierwszej kolejności, bo to 
my gospodarujemy na tych terenach. 

Jaki jest komentarz władz gminy? 
Dlaczego nic nie zostało zrobione, żeby 
pomóc rolnikom gospodarującym na 
problematycznym terenie? 

- Obszar Natura 2000 został wpro-
wadzony przez Ministerstwo Ochrony 
Środowiska i Ministerstwo Rolnictwa, 
jako władze gminy nie mogliśmy nic 
zrobić. Po prostu nie pytano nas o 
zgodę. Mam świadomość, że kwestia 
zalewania terenów rolniczych, łąk i 
pastwisk jest dużym problemem w 
gminie. Przepisy unijne narzuciły 
dwie dyrektywy – wodną i ptasią, 
które nakładają na gminy szereg za-
kazów i przepisów. Odmulanie dna 
i regulacja rzek jest oddziaływaniem 
na środowisko, czego nie wolno robić 
– wyjaśnia Ryszard Kostrzewski, wójt 
gminy Grabów. - Apelowałem podczas 
ostatniej konferencji w gminie Łęczyca 
o konieczność zwiększenia dopłat dla 
rolników gospodarujących na obszarze 
Natura 2000. Jedynym realnym dzia-
łaniem, o które można walczyć, to za-
pewnienie rekompensaty finansowej. 

(MR)

Krzysztof Wójcik, kandydat na 
wójta gminy Piątek z ramienia PiS, 
wierzy w ludzi, pracę zespołową i 
możliwość skutecznego działania. 
W naszym wywiadzie opowiada o 
swoim pomyśle na gminę, jej proble-
mach i szansach na rozwój. 

 Dlaczego zdecydował się Pan kan-
dydować na wójta gminy Piątek?
Mówiąc najogólniej, startuję bo nie 

są mi obojętne sprawy moich sąsia-
dów, współmieszkańców i chcę mieć 
realny wpływ na to co się dzieje w 
moim najbliższym otoczeniu. Mam 
pomysły, które chcę realizować, a 
moje dotychczasowe osiągnięcia są 
gwarancją skutecznego działania. 
Jako wychowawca umiem dostrzegać 
i doceniać olbrzymie możliwości drze-
miące w młodzieży oraz umiem ją ak-
tywizować i angażować do działania. 
Dowodem na to jest konsekwentne 
stawianie na młodych i ambitnych 
przedstawicieli naszej społeczności, 
którzy z ramienia Prawa i Sprawiedli-
wości sprawowali w minionej kaden-
cji funkcję radnych bądź ubiegają się o 
nią w tych wyborach. Wreszcie, przez 
okres kiedy sprawowałem funkcję 
Przewodniczącego Rady Gminy, 
udowodniłem, że potrafię działać 
ponad podziałami, co zawsze sprzyja 
efektywnej i harmonijnej współpracy.

 Co chciałby Pan zmienić w gmi-
nie?
W pierwszej kolejności myśleć trze-

ba o tworzeniu nowych miejsc pracy. 
Konieczne jest wspieranie małych 

firm oraz poszukiwanie inwestorów 
i stwarzanie im możliwości zakła-
dania u nas przedsiębiorstw. Gminie 
udało się stworzyć miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego 
dla terenów położonych w pobliżu 
autostrady A1, należy go wyko-
rzystać do walki z bezrobociem w 
gminie. Chciałbym też popracować 
nad promocją gminy. Położenie 
w centrum i na przecięciu ruchli-
wych szlaków komunikacyjnych 
jest, moim zdaniem, wielkim atu-
tem. Jest to przecież Środek Polski. 
Jedyne, niepowtarzalne miejsce, 
zasługujące by je wyeksponować i 
uczynić rozpoznawalnym w kraju i 
w Europie. Nie wszyscy wiedzą, że 
Piątek był niegdyś „stolicą polskich 
piwowarów”, a piwo warzone w 
Piątku trafiało na stoły królewskie. 
Nie odbudujemy oczywiście 33 śre-
dniowiecznych browarów, ale na 
przykład: „Festiwal piwa w centrum 
Polski” – brzmi dobrze, prawda? Dziś 
nasza gmina słynie ze smacznych, 
pierwszych wiosną na rynku, nowali-
jek. Dlaczego nie uczynić z nich marki 
piątkowskiej, a Piątku ogłosić „stolicą 
polskiej nowalijki”? Poza tym, zmiany, 
które chciałbym wprowadzić idą w 
kierunku większego udziału miesz-
kańców w podejmowaniu decyzji 
istotnych dla życia i działania w gmi-
nie, w tym udziału w konstruowaniu 
budżetu. Warunkiem koniecznym jest 
wzrost zaufania między władzami 
gminy i współobywatelami oraz chęć 
podzielenia się władzą z mieszkańca-
mi i ich przedstawicielami – sołtysami.

 Co jest najmocniejszą stroną gmi-
ny Piątek?
Mamy wielki potencjał ludzi. Peł-

nych pomysłów, kreatywnych, chcą-
cych rozwoju i realizowania swoich 
marzeń. Wiem, bo przychodzą z 
ciekawymi pomysłami na rozwią-
zania architektoniczne, organizację 
imprez, tworzenia unikatowych w 
skali kraju przestrzeni. I te ich pomy-
sły zasługują na uwagę i realizację. 
Pomóc w tym powinien samorząd i 
w tym celu stworzyć należy efektyw-
ny system pozyskiwania funduszy 
zewnętrznych. Najważniejsze jest 
jednak stworzenie takich warunków, 
aby to sami mieszkańcy mieli ochotę 
i samozaparcie do realizacji własnych 
pomysłów na zmiany w całej gminie. 
Inicjatywy oddolne są w stanie zro-
bić więcej i szybciej od najlepszych 
planów centralnych - po pierwsze 
nie przeszkadzać w rozwoju małym 
firmom, stowarzyszeniom, grupom 
nieformalnym i pojedynczym zapa-
leńcom. Sam doskonale rozumiem 
specyfikę takiego działania - od 15 lat 
pracuję w Towarzystwie Miłośników 
Piątku i Okolic.

 Jaki jest Pański pomysł na rządze-
nie gminą?
Na określenie roli jaką powinien 

wykonywać wójt zamiast słowa „rzą-
dzenie”, użyłbym raczej określenia 
„służba”, służba publiczna. Będę się 
starał służyć pomocą, tak by zaradzić 
potrzebom wszystkich mieszkańców 
gminy. Wójt winien, w ścisłym współ-
działaniu z Radą Gminy, wyznaczać 

kierunki rozwoju. Przyjąć strategię 
rozwoju i ją realizować.

 Jaki rozwój ma Pan na myśli? Jakie 
działania?
Gmina Piątek ma charakter wy-

bitnie rolniczy, dlatego widzę ko-
nieczność nieustannych wysiłków 
na rzecz poprawy warunków 
gospodarowania na roli, w tym 
szczególnie poszukiwania inwe-
storów w dziedzinie przetwórstwa 
rolno-spożywczego. Zadaniem na 
dziś jest stworzenie warunków do 
handlu zwierzętami hodowlanymi. 
Wiąże się to z koniecznością moder-
nizacji i przystosowania targowiska. 
Wciąż, od blisko 50 lat nie zostały 
spełnione marzenia mieszkańców o 
zbiorniku rekreacyjnym. W dalszym 
ciągu czeka na realizację projekt zago-
spodarowania stawów w Piekarach 
i stworzenia ciągu spacerowo-ro-
werowego wzdłuż Moszczenicy z 
Piątku do Piekar. Obiekty te dałyby 
możliwość wypoczynku i rekreacji, 
stworzyłyby również nowe miejsca 
pracy na terenie gminy. Poza tym, 
co bardzo ważne, szczególną opieką 
chciałbym objąć osoby najbiedniejsze, 
starsze, z różnych powodów zagro-
żone marginalizacją i wykluczeniem 
społecznym. Nie tylko ustawowym, 
ale wręcz moralnym obowiązkiem 
jest zapewnienie mieszkańcom god-
nych warunków życia oraz poczucia 
bezpieczeństwa. Dołożę wszelkich 
starań by poprawić sytuację mieszka-
niową – konieczne jest wybudowanie 
mieszkań komunalnych. Brak zain-

teresowania, mimo deklaracji, władz 
centralnych i niedostatek środków, nie 
mogą być wytłumaczeniem. Trzeba 
spróbować wszelkich metod, choćby 
sięgnąć po sposoby budownictwa w 
partnerstwie publiczno-prywatnym.

Czy zna Pan oczekiwania i po-
trzeby mieszkańców gminy Piątek?

Staram się utrzymywać z miesz-
kańcami stały kontakt, nie tylko, 
a może wręcz najmniej, w czasie 
dyżurów Przewodniczącego Rady 
Gminy. Nie unikam rozmów, chociaż 
czasem wysłuchiwać muszę gorzkich 
uwag pod adresem włodarzy gminy 
- również moim. Prawie wszyscy 
się w gminie znamy, wielu mam tu 
znajomych jeszcze ze szkolnej ławki, 
sąsiedztwa czy z boiska, z każdym 
staram się porozmawiać i poznać jego 
problemy. Często poruszanym tema-
tem jest brak pracy i związane z tym 
kłopoty dnia codziennego. To jest też 
przyczyną emigracji z naszej gminy. 
I to jest też najważniejszy problem, 
który będę chciał rozwiązać.

Rozmawiała: 
Małgorzata Robaszkiewicz 

Dzięki jednej z funda-
cji w gminie Witonia 

rozdano pięć tirów jabłek od 
Agencji Rynku Rolnego w Łodzi. 
Gdyby nie zbliżające się wybory 
i członkostwo w tej  fundacji 
kandydatki na wójta, pewnie 
obeszłoby się bez politycznych 
podtekstów. Tak jednak nie jest. 
Czy można powiedzieć, że jabłka 
stały się powodem przedwybor-
czego napięcia?

Dwa różne komitety wyborcze, 
dwie różne opinie, elektorat jeden 
a jabłek 100 ton. Czy polskie owoce 
rzeczywiście były wyborcze i cze-
go dotyczy problem?

- Jako członkowie Komitetu 
Wyborczego Wyborców obecnego 
wójta Mirosława Włodarczyka 
chcemy zwrócić uwagę na, na-
szym zdaniem, nieetyczne dzia-
łanie kandydatki na wójta gminy 
Witonia. Rozdaje ona jabłka jako 
kandydatka na wójta i otwarcie o 
tym mówi a te jabłka dostała fun-
dacja od Agencji Rynku Rolnego 
w Łodzi. Nie mamy nic przeciw-
ko akcjom dobroczynnym i jak 
najbardziej należy je wspierać, ale 
nie robiąc sobie przy tym kampanii 
wyborczej. Tak nie powinno się po-
stępować. Działanie to nie do koń-
ca jest uczciwe wobec wyborców. 
Czy to była próba przekonywania 
mieszkańców gminy do głosowa-
nia na zasadzie „weźcie jabłka, ale 

głosujcie na mnie”? – usłyszeliśmy 
od członków komitetu wyborcze-
go obecnego wójta gminy Witonia. 

Sama zainteresowana nie przej-
muje się negatywną opinią swoich 
przeciwników wyborczych.

- Działam w tej fundacji od 
21 lat a Agencja Rynku Rolnego 
sama zgłosiła się do nas z prośbą 
o pomoc w rozdaniu jabłek. Jako 
kandydatka na wójta nie brałam 
udziału w działaniach orga-
nizacyjnych, osobiście też nie 
zabiegałam o kolejne transporty 
owoców – podkreśla Teresa Ba-
rańska. - Oczywiście, że pomaga-
łam w rozdawaniu jabłek, łącznie 
dostaliśmy pięć tirów więc było 

co robić. Nieraz zdarzało się, że 
ludzie sami biorąc jabłka mówili 
z uśmiechem na twarzach, że 
biorą je od kandydatki na wójta, 
nie zaprzeczałam, przecież nią 
jestem – dodaje T. Barańska. - 
Zastanawiające jest tylko to, że 
szkoła podstawowa w Witoni, 
jako jedyna nie wzięła jabłek dla 
uczniów tłumacząc, że nie ma 
transportu. Pozostałe szkoły i 
przedszkola w gminie, a także 
instytucje ucieszyły się z podarku 
od fundacji. 

W kwestii wyborców pozosta-
wiamy ocenę działań poszczegól-
nych kandydatów na wójta. 

(MR)

„Wójt nie rządzi lecz służy”

Rolnicy krytykują. Skargi na natura 2000KaNdydatKa Na Wójta rozdaje jabłKa
WITOnIA
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reklama

- To skandal! Zamiast 
załagodzić spór poprzez 

rozmowę, zostałem pobity. Spra-
wa znajdzie swój finał w sądzie, 
nie zostawię tak tego – zapewnia 
pokrzywdzony Wojciech Bogu-
siewicz. Sąsiedzkie porachunki i 
długotrwały konflikt to klasyczny 
przykład jak ludziom czasami 
trudno jest uzyskać kompromis. 

Problemem jest fragment działki 
– drogi we wsi Borek, do której obie 
strony roszczą sobie prawo. Z tego 
powodu, miało dojść do nieprzy-
jemnego incydentu na początku 
października we wczesnych godzi-
nach popołudniowych. Jak twierdzi 
W. Bogusiewicz, sąsiad zaatakował 
go, bo dostał upomnienie przed-
sądowe wzywające do usunięcia 
ogrodzenia postawionego wokół 
spornego terenu. 

- Pojechałem tego dnia na działkę. 
Gdy wysiadłem z samochodu są-
siad podszedł do mnie i popłynęła 
lawina wulgaryzmów. Usłyszałem 
też groźby pod swoim adresem, 
po czym doszło do rękoczynów. 
Bił mnie. Gdy upadłem, to kopał. 
Wyjąłem telefon, by wezwać policję, 
zabrał mi go i wyrzucił – relacjonuje 
były wiceszef spółdzielni mieszka-
niowej. - Gdy skończył i oddalił się, 
doczołgałem się do samochodu. 
Miałem tam drugi, stary telefon, 
z którego zadzwoniłem na policję. 

Przyjechali na miejsce wraz z 
pogotowiem. W wyniku pobicia 
zostałem w szpitalu na cztery dni. 
Obecnie jestem pod opieką poradni 
chirurgicznej i neurologicznej. W 
dalszym ciągu nie mogę uwierzyć 
w to, co się stało. Urazy głowy, krę-
gosłupa, barku oraz nóg to bilans 
tamtego zajścia – wylicza  mężczy-
zna. - Lada dzień złożę stosowne 
zeznania w komendzie policji, mam 
dokumentację szpitalną i obdukcję. 
Ta sprawa trafi do sądu, bo nie 
można siłą postępować ze starszym 
człowiekiem. Kto dzisiaj rozwiązuje 
spory siłą? Przecież jesteśmy ludź-
mi, nie zwierzętami!

Sąsiad pana Bogusiewicza nie po-
twierdza wersji mężczyzny a zarzut 
pobicia uważa za niedorzeczny. - Je-
stem zbyt poważnym człowiekiem, 
żeby załatwiać sprawy w taki spo-
sób. Pan Bogusiewicz mówi różne 
rzeczy, żeby mnie sprowokować, a 
jego zachowanie pozostawia wiele 
do życzenia. Konflikt o drogę trwa 
już od dawna i w stosownym cza-
sie go zakończę. Nie mam jednak 
ochoty „dogadywać” się z tym czło-
wiekiem w żaden sposób, nie muszę 
tego robić. Kwestia tej drogi została 
przeze mnie dokładnie sprawdzo-
na, wiem, że mam racje i sąd też mi 
ją przyzna – wyjaśnia mężczyzna. 
- Nie jestem zainteresowany ani 
rozmową, ani jakimkolwiek poro-

zumieniem. Ogrodzenia nie usunę. 
Nie boję się też oskarżenia o pobicie, 
to jakiś absurd. 

Ciekawe, jak przez kilka lat są-
siedzi mogą toczyć ze sobą spór o 
fragment ziemi. Rozmowy, próby 
negocjacji i rozwiązania konfliktu 
bez udziału sądu nie przyniosły 
żadnego rezultatu. Jak widać kwe-
stię zarówno działki, jak i pobicia 
będzie musiał rozstrzygnąć sąd. 

(MR)

Przed Świętem Zmar-
łych zauważa się na 

cmentarzach znacznie więcej 
osób. 

- Przychodzę na cmentarz co-
dziennie i widzę, ile osób poja-
wia się tutaj w ciągu roku. Teraz 
zaczynają się już porządki na 
grobach przed 1 listopada i jest 
rzeczywiście dużo więcej ludzi. 
Niestety, niektórzy nie odwiedzają 
cmentarza zbyt często a groby są 
zapomniane i zaniedbane. Pamię-
tam jak w lipcu dwa lata temu 
źle się poczułam i zasłabłam. Nie 
wiem jak długo leżałam nieprzy-
tomna, ale nawet, gdy w miarę 
doszłam do siebie nie miałam kogo 
poprosić o pomoc. Na cmentarzu 
było zupełnie pusto - słyszymy 
od Bożeny Szkalej. - Zmiatam 
codziennie liście, raz na dwa mie-
siące myję i pastuję pomnik, chcę, 
by groby moich bliskich zawsze 
wyglądały czysto. Robię to ze 
względu na pamięć o nich i własną 
potrzebę serca. Nie rozumiem jak 
można nie dbać o grób bliskich. 
Porządki jeden raz w roku to zde-
cydowanie za mało, aby utrzymać 
go w czystości. Niektórzy sprzątają 
też wiosną, ale nie na taką skalę 
jak teraz. 

Początek okresu porządkowego 

na cmentarzu przy ul. Kaliskiej 
widać już przed główną bramą, 
gdzie śmieci nie mieszczą się do 
kontenera i w reklamówkach 
leżą przed nim. W większości są 
w nich jednak suche liście, które 
spadają na pomniki i dookoła 
nich. Z uwagi na porę roku, nie 
wystarczy więc raz posprzątać, 
żeby do święta zmarłych pozostał 
porządek. 

Zapracowani na co dzień łę-
czycanie, którzy nie mają czasu 

sprzątać grobów mogą skorzystać 
z usług wyspecjalizowanych firm, 
które niejednokrotnie oferują spra-
wowanie opieki nad grobami lub 
jednorazowe sprzątanie nagrobka. 
Ceny zazwyczaj ustalane są indy-
widualnie z klientem i zależą od 
wielkości płyty oraz zakresu prac. 
Nie są to jednak drogie usługi – z 
oferty podstawowej można sko-
rzystać za około 40 zł. Chętnych 
nie brakuje. 

tekst i fot. (MR)

W naszej szafie, tej jesie-
ni, nie może zabraknąć 

pikowanych kurtek, sukienek w 
pepitkę i rozkloszowanych spód-
nic. Najmodniejszym kolorem 
jest granatowy, warto też zwrócić 
uwagę na bordo. 

W łęczyckich sklepach jest w 
czym wybierać. Właściciele śledzą 
obowiązujące trendy i stylowe po-
łączenia, chcą przedstawiać swoim 
klientom najciekawsze propozycje. 
Sprzedawcy pokażą, zapropo-
nują i doradzą najmodniejsze i 
najkorzystniejsze wzory. Problem 
polega na tym, że mieszkańcy dość 
wolno podążają za aktualną modą 
wybierając sprawdzone, klasyczne 
rozwiązania.

- Moda bardzo szybko się zmie-
nia i dość ciężko za nią nadążyć. 
Gdy otworzyłam sklep, chciałam 
sprzedawać same najmodniejsze 
ubrania, zauważyłam jednak, że 
klienci nie tego oczekują. Do Łę-
czycy trendy docierają z pewnym 
opóźnieniem a kupujący szukają 
ładnych, wygodnych i niedrogich 
ubrań. Trzeba więc mieć zróżni-

cowany asortyment – podkreśla 
Magdalena Andrzejczak, właści-
cielka sklepu odzieżowego. - W 
nadchodzącym sezonie jesień/ 
zima kolor granatowy jest nume-
rem jeden, często też namawiam 
klientki na ubrania bordowe, to 
ciepła, przyjemna barwa. Abso-
lutną koniecznością są również 
pikowane kurtki a osławiona 
pepitka wraca do łask. Klienci 
zaczynają już rozglądać się za 
ciepłą odzieżą. Szukają grubszych 
kurtek i swetrów. Myślę, że ze 
względów ekonomicznych tzw. 
przejściowe ubrania nie cieszą 
się zainteresowaniem, zwłaszcza 
teraz, gdy myślimy o kwiatach i 
zniczach na cmentarz. Należy jed-
nak pamiętać, aby zadbać również 
o swój wygląd. Nowy płaszcz czy 
sukienka to zawsze dobry pomysł 
na zrobienie sobie prezentu. 

Jesienna moda na ulicach miasta 
to przede wszystkim czerń, odcienie 
szarości i brązu. Jak na razie naj-
modniejszego granatu nie spotyka 
się często. 

tekst i fot. (MR)

Teraz króluje granat 
ŁĘCZYCA

ŁĘCZYCA

ŁĘCZYCA

Czas na sprzątanie grobów

BYŁY WICEpREZES 
„ŁĘCZYCAnKI” pOBITY?

Wojciech Bogusiewicz 
twierdzi, że został dotkliwie 
pobity przez sąsiada
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ŁĘCZYCA

GM. ŁĘCZYCA

Trochę  czasu upłynęło zanim 
można było skorzystać z nowo-
czesnej hali w Daszynie, ale udało 
się. W niedzielę nastąpiło oficjalne 
otwarcie wraz z poświęceniem 
obiektu oraz szeregiem przemówień 
władz samorządowych i zaproszo-
nych gości. 

- Jesteśmy bardzo zadowoleni, że 
udało się otworzyć halę sportową. 
Będzie ona służyła wszystkim miesz-
kańcom gminy i przede wszystkim 
dzieciom ze szkoły podstawowej i 
gimnazjum, długo na to czekaliśmy 
– słyszymy od Pawła Jóźwiaka, 
pełniącego obowiązki wójta gminy 
Daszyna. - Hala sportowa zosta-
ła wzniesiona w ramach projektu 
budowy Centrum Rehabilitacyjno 
– Sportowego, który rozpoczął się w 
2010 roku. Centrum rehabilitacyjne 
oddano do użytku w 2012 roku i 
od tego czasu stopniowo i etapami, 
ze względu na finanse, realizowa-

liśmy prace wykończeniowe w hali 
sportowej.

Cała inwestycja kosztowała ponad 
6 mln zł. Na uroczystość otwarcia 
zaproszono przedstawicieli instytucji 
dofinansowujących - Ministerstwa 
Sportu, Regionalnego Centrum Poli-
tyki Społecznej w Łodzi oraz Urzędu 
Marszałkowskiego w Łodzi. 

Hala w Daszynie jest pełnowy-
miarowym, najnowocześniejszym 
obiektem sportowym w gminie. 

(MR)

Przy jednej z posesji na 
ulicy Pułaskiego od dłuż-

szego czasu leżały płyty grobowe. 
Niby blisko siatki, nikomu nie zawa-
dzały, nie utrudniały poruszania się 
po drodze, ale... jak się okazało sąsiad 
zgłosił sprawę strażnikom miejskim. 

Właściciel posesji tłumaczył, że płyty 
zostały przywiezione dla znajomego, 
który jednak ich nie zabrał, dlatego leżą 
pod siatką. 

- Te płyty są już tutaj tyle czasu 
i nikomu nie przeszkadzały. Jak 
w moim wieku mam je przenieść? 
Przecież sam nie dam rady a nie 
ma mi kto ich zabrać. To są ciężkie, 
kamienne płyty. Będę musiał po-

prosić kogoś o pomoc – tłumaczył 
mężczyzna. 

Można powiedzieć, że problem 
nieduży, ale zgłoszenie go do służb, 
otrzymane upomnienie oraz termin 
10 dni zobligowały właściciela posesji 
do usunięcia płyt spod siatki. 

Zdziwienie mężczyzny było dość 
duże, gdy dowiedział się, że komuś 
przeszkadzały płyty znajdujące się 
pod jego ogrodzeniem. Jak widać, nie-
którym mieszkańcom Łęczycy zależy 
na porządku i czystości w mieście - za-
legające płyty, mimo że nieestetycznie 
wyglądały, uniemożliwiały skoszenie 
chwastów przy posesji.

tekst i fot. (MR)

Szanowny Pan 
Andrzej Olszewski
Burmistrz Łęczycy

Szanowny Panie Burmistrzu, 
W pierwszej kolejności dzię-

kuję Panu za odpowiedź. Nie 
spodziewałem się, że mój list 
wywoła taką polemikę, w której 
postawił Pan kilka tez, których 
bym się po Panu nie spodziewał. 
Przykro mi tylko, że już w pierw-
szych akapitach zastosował Pan  
atak na moją osobę. Czyżby Pan 
faktycznie czuł się winny?

Pisze Pan, iż „w przeszłości 
wielokrotnie potrzebowaliśmy 
wsparcia parlamentarzystów, w 
tym Pana lecz wówczas tej po-
mocy nie otrzymaliśmy”. Z tego 
co mogę sobie przypomnieć to 

zwrócił się Pan do mnie o taką 
pomoc  raz i to w poprzedniej 
kadencji. Sprawa dotyczyła po-
zyskania środków z Urzędu 
Marszałkowskiego, choć pomysł 
był mało realny , oczywiście  
interweniowałem u Marszałka  
Fisiaka. 

Ponadto pragnę podkreślić, iż 
niestety to ja, jako parlamenta-
rzysta z powiatu łęczyckiego (w 
pierwszej kadencji jedyny) nie 
otrzymałem od Pana żadnego 
wsparcia, chociażby w uzyska-
niu lokalu na biuro senatorskie, 
do czego zobowiązuje ustawa 
o sprawowaniu mandatu posła 
i senatora. W żadnej kampanii 
nie poparł mnie Pan, nie starał 
mi się pomóc w jakikolwiek 
sposób. Jeżeli Pan twierdzi, że 

nie dzieli ludzi na tych „z lewej 
czy prawej strony”  to powinien 
Pan wiedzieć, że dla mnie też 
liczy się przede wszystkim czło-
wiek, szanuję poglądy i sympatie 
wszystkich, ale tylko wtedy, jeżeli 
wynikają one z troski o dobro 
wspólne, a nie interes jednostki. 
Jako parlamentarzysta z powiatu 
łęczyckiego w pierwszej kolejno-
ści dbam o „swoje podwórko”, 
choć w senacie reprezentuję  
jeszcze trzy powiaty.  Tutaj,  w 
Łęczycy jest moje główne biuro, 
myślę, że moja praca jest właśnie 
w Łęczycy najbardziej widoczna. 
Zauważam to i cenię wszystkie 
osoby, które mi w tej służbie po-
magają.   Niestety chęci współpra-
cy z Pana strony nie widziałem i 
nadal nie widzę.

Sens i zamierzenie mojego listu do 
Pana nie było spowodowane chęcią 
„przenoszenia kłótni partyjnych na 
ziemię łęczycką”, tylko przedstawie-
nie lokalnej społeczności prawdy o 
łęczyckiej scenie politycznej. Ja poli-
tykę rozumiem jako sztukę rządze-
nia miastem, regionem, państwem, 
której celem jest dobro wspólne i 
dbałość o każdego człowieka. W 
obronie spraw mieszkańców zawsze 
interweniuję i będę interweniował, 
wszczynanie awantur nigdy nie 
było moim celem.

W moim mniemaniu logo par-
tyjne nie powinno być i nie jest 
przepustką do sukcesu tylko zna-
kiem, którym możemy podkreślić 
przestrzeganie przez nas pewnych 
ważnych zasad i wartości, którymi 
staramy się kierować i przy któ-

rych trwamy w dobrych i złych 
chwilach. W przeciwieństwie do 
innych, którzy zmieniają poglądy 
i szyld w zależności od koniunktu-
ry, a w życiu idą najprostszą drogą.

Kończąc już chciałbym tylko 
zauważyć, iż moja Żona pełniła 
funkcje Kierownika Urzędu Sta-
nu Cywilnego zanim Pan został 
Burmistrzem Łęczycy. Jej oddanie 
pracy zawodowej i pomoc innym 
pozwala ją poznać jako osobę znaną 
i lubianą, a nie przez pryzmat jej 
członkostwa w „jednej z dużych 
partii politycznych”. Pracodawcą 
mojej żony jest społeczność łęczycka, 
a burmistrzem bywa raz ta, a raz 
inna osoba.

Z poważaniem
Przemysław Błaszczyk

Senator RP

Pasieka państwa Czar-
neckich we wsi Borek 

jako nieliczna w regionie może po-
chwalić się miodami faceliowymi 
– bardzo modnej ostatnio rośliny 
z Ameryki Północnej. Większość 
pszczół też jest z zagranicy. To nie-
mieckie „buckfasty”, dostarczane do 
pszczelarza pocztą w małych specjal-
nych pudełeczkach. 

- To był udany rok – mówi z zadowo-
leniem Waldemar Czarnecki. 

Pasieka w Borku liczy ponad 40 uli. 
W każdym jest kilkadziesiąt tysięcy 
pszczół. 

Pierwszy zbiór miodu jest pod koniec 
maja. - Najpierw zbiera się miód po 
mniszku, czyli popularnym podbiale. 
Pod koniec czerwca w naszej pasiece są 
zbiory miodu akacjowego a na koniec 
jest miód lipowy i z facelii – słyszymy 
od pszczelarza.

Jeszcze niedawno pszczoły ochoczo 
latały nad ulami. Pogoda dopisywała. 
Myli się jednak ten, kto uważa, że 
prowadzenie pasieki jest proste. Panu 
Waldemarowi pomaga syn Sebastian.

- Pszczoły przez cały dzień muszą 
mieć dostęp do wody. W okresie zbli-
żającej się zimy dajemy pszczołom 
specjalny syrop, ok. 10 litrów na jeden ul 
– mówi Sebastian Czarnecki. - Mamy 
w ulach m.in. pszczoły sprowadzane z 
Niemiec. W małych plastikowych pu-
dełeczkach z otworami i pożywieniem 
umieszczana jest matka z zazwyczaj 
kilkoma pszczołami Buckfast. Takie 
pudełka wkłada się do zwykłej koperty 
i adresuje z dopiskiem „uwaga, żywe 
pszczoły”. Z Niemiec do naszej pasieki 
przesyłka dociera w ciągu 2-3 dni. 

Miłośniczką miodów jest Barbara 
Czarnecka. - Popieram pasję męża 
i syna. Chyba nie trzeba nikomu 
przypominać, jak zdrowe są miody. 
To skuteczne lekarstwo o wszech-
stronnym zastosowaniu. 

tekst i fot. (stop)

Łęczyca, 17 października 2014

Hala sportowa w Daszynie już otwarta

Sąsiedzka uprzejmość

Pracowite pszczoły z Niemiec

Miód wielokwiatowy - ma jasny kolor, przyjemny zapach i łagodny smak. Miód z nektaru 
kwiatów letnich jest znacznie ciemniejszy i ma bardziej zdecydowany smak oraz zapach. 
Dzięki łatwo przyswajalnym cukrom prostym wspomaga mięsień sercowy. Pomocny przy 
chorobach wątroby i pęcherzyka żółciowego. Osobom uczulonym na pyłki pomaga znosić 
i uodparniać się na alergie. Ze względu na łagodny smak, miód wielokwiatowy poleca się 
podawać dzieciom przy leczeniu grypy, przeziębień, chorób dolnych dróg oddechowych, 
a także zapobiegawczo.

Miód rzepakowy - bardzo szybko się krystalizuje, drobne kryształki mają smal-
cowatą konsystencję oraz białą lub kremową barwę. Pomocny w leczeniu wątroby, 
trzustki, nerek, układu pokarmowego, wrzodów żołądka i dwunastnicy. Polecany 
jest przy leczeniu schorzeń układu krążenia, niewydolności mięśnia sercowego, 
dusznicy sercowej i miażdżycy. Obniża ciśnienie tętnicze krwi i wyrównuje niedobory 
potasu w organizmie. Skuteczny także przy przeziębieniach i stanach zapalnych 
dróg oddechowych. 

Miód spadziowy - są to miody gęstsze od nektarowych i zawierają więcej związków 
mineralnych, szczególnie potasu, fosforu, chloru, siarki, wapnia, magnezu i żelaza. Cha-
rakteryzuje je wysoka aktywność antybiotyczna i bakteriobójcza. Działają antyseptycznie, 
przeciwzapalnie i wykrztuśnie, wspomagają system odpornościowy człowieka. Polecane 
są w schorzeniach dróg oddechowych, przewodu pokarmowego, serca, układu krążenia, 
układu nerwowego, przy zaburzeniach trawienia. Zalecane są osobom pracującym dużo 
przy komputerze.

Miód lipowy – w smaku jest pikantny, czasem z lekką goryczką. Działa antyseptycznie, 
przeciwskurczowo, napotnie, przeciwgorączkowo, wykrztuśnie, lekko nasennie i uspokajająco, 
obniża gorączkę. Pomaga w leczeniu grypy, przeziębienia, kaszlu, ostrych i przewlekłych 
chorobach przeziębieniowych, anginach, zapaleniach zatok obocznych nosa, dróg odde-
chowych. Zalecany jest przy chorobach dróg moczowych i nerwicach. Odznacza się wysoką 
aktywnością antybiotyczną.

Miód akacjowy - pomocny w leczeniu wrzodów żołądka, dwunastnicy, zapalenia błony 
śluzowej oraz stanów kurczowych jelita cienkiego i grubego. Zalecany przy leczeniu nad-
kwasoty żołądka, zaburzeń przewodu pokarmowego i układu trawiennego. W chorobie 
wrzodowej przyspiesza regenerację tkanki, odnowę błony śluzowej, usuwanie nadżerek i 
owrzodzeń. Łagodnie wycisza niepokój wewnętrzny, ułatwia zasypianie, wzmacnia znużony, 
wyczerpany organizm. Ze względu na dużą zawartość fruktozy może być stosowany przy 
niektórych rodzajach cukrzycy.

Miód wrzosowy - należy do najlepszych miodów nektarowych. Ma barwę brunatno-czer-
woną. Krystalizuje dość szybko, przybierając galaretowatą konsystencję w kolorze pomarań-
czowym lub ciemnobrunatnym. Nie jest zbyt słodki, ma przyjemny zapach wrzosu. Zalecany 
jest przy chorobach dróg moczowych, prostaty, kamicy nerkowej oraz przy zapaleniu jelit i 
biegunkach. Zwiększa odporność organizmu i chroni przed rozwojem zakażeń.

Miód gryczany - jest najczęściej ciemno-herbaciany lub brunatny. Ma charakterystyczny 
zapach i ostry smak. Dzięki dużej zawartości rutyny, substancji oczyszczającej naczynia, po-
lecany jest przy miażdżycy, chorobie wieńcowej i nadciśnieniu tętniczym. Sprzyja odbudowe 
komórek kostnych, wzmacnia układ odpornościowy. Przyspiesza gojenie ran i zrastanie kości. 
Stosowany jest w leczeniu i prewencji schorzeń układu krążenia powodowanych przede 
wszystkim występowaniem miażdżycy. 

Miód faceliowy - jest jasnożółty, ma przyjemny, delikatny, lekko kwaśny smak. Po krystalizacji 
staje się jasnokremowy, prawie biały. Zalecany jest przy przeziębieniach i nieżycie żołądka.

SENATOR ODPOWIADA BURMISTRZOWI
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Oryginalne potrawy 
i porady kulinarne

Rozwiązanie krzyżówki z numeru 108: Kto nie ma, nie traci.

UŚMIECHNIJ SIĘ
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Wpada dresiarz do chińskiej knajpki. 
Kelner po chwili przynosi mu pałeczki, 
a on na cały głos: 
- A co ja bęben zamawiałem? 

* * *
Pracodawca wprowadził zasadę, żeby 
wszystkie jego pracownice chodziły w ża-
kietach firmowych. Musiał więc im je kupić, a wcześniej 
wziąć od nich wymiary. Żeby nie krępować ich zanadto, 
wyznaczył jedną z nich - blondynkę - aby zebrała dane 
od wszystkich i przedstawiła mu tabelę zbiorczą, bez 
wyszczególniania konkretnych osób. Blondynka przynosi 
mu po jakimś czasie wyniki. Pracodawca czyta i krzyczy: 
- Co to do diabła ma być: łączny obwód w pasie 12 
metrów 45 centymetrów?! 

* * *
Pewien 98-letni pan chciał nauczyć się łaciny. Znalazł 
korepetytora i poprosił o lekcje. 
- Ale dlaczego pan w tym wieku chce się łaciny nauczyć? 
- pyta. 
- Wie pan, niedługo umrę i jak pójdę do nieba, to jak ina-
czej dogadam się ze świętym Piotrem jeśli nie po łacinie? 
- Rozumiem. A co jeśli pójdzie pan do piekła? 
- Niemiecki już znam. 

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

* * *
- Mamo, mamo! 
- Co, synku? 
- W moim łóżku jest potwór! 
- Co żeś sobie z dyskoteki przyprowadził, to masz... 

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

zupa dyniowa z gruszkami
składniki:
•  70 dag pokrojonej w kostkę dyni 

bez skórki
• 3 kubki bulionu z warzyw
•  1 łyżka masła lub oleju rzepa-

kowego
•  1 mała pokrojona w kostkę 

cebula
• 2 grubo pokrojone gruszki
• 1,5 łyżeczki curry w proszku
• 1,5 łyżeczki zmielonej kurkumy
• 0,5 łyżeczki imbiru w proszku
• 0,5 kubka jogurtu naturalnego
• biały pieprz
• sól
• 4 łyżki drobno startego sera cheddar
• prażone pestki słonecznika
• grzanki
etapy przygotowania: Dynię, dwa i pół kubka bulio-
nu i szczyptę soli zagotowujemy w średnim garnku na 
średnim ogniu. Zmniejszamy ogień i gotujemy wolno 
przez ok. 30 min, aż dynia zmięknie. Odstawiamy na bok.  
Gdy dynia się gotuje, na patelni roztapiamy masło i smażymy 
cebulkę, często mieszając, aż stanie się szklista. Dodajemy 
gruszki i smażymy, często mieszając, aż zmiękną. Przyprawiamy 
curry, kurkumą, imbirem. Na patelnię z gruszkami wlewamy 

pozostałe 1/2 kubka bulionu, przykrywamy patelnię i dusimy 
na wolnym ogniu ok. 10 minut do połączenia się smaków.  
Zawartość patelni przekładamy do garnka z dynią. Zestawiamy 
z ognia, a gdy zupa nieco ostygnie, dodajemy jogurt i miksu-
jemy do uzyskania jednolitej konsystencji. Doprawiamy solą i 
pieprzem, jeśli trzeba. Na talerze wykładamy po ponownym 
podgrzaniu zupy, posypujemy startym serem, pestkami sło-
necznika lub grzankami. 

spaghetti z sosem pomidoro-
wym i klopsikami indyczymi
składniki:
• 400 g makaronu spaghetti
•  400 g mielonego mięsa z indyka 
• 2 puszki pomidorów całych 
• 2 cebule 
•  100 g koncentratu pomidoro-

wego 
• pęczek natki 
• 4 łyżki bułki tartej 
• 1 duże jajko 
• 1 łyżka brązowego cukru 
• sól
• pieprz
• olej
etapy przygotowania: Do mięsa dodaj bułkę tartą, jajko, po-
siekaną natkę, pieprz i sól do smaku. Formuj małe kulki i smaż 

na oleju często obracając (ok. 8 min.). Cebulkę drobno posiekaj, 
zeszklij w garnuszku na oleju, dodaj pomidory, koncentrat 
pomidorowy, cukier, sól i pieprz do smaku, gotuj sos ok. 20 
min. Makaron ugotuj al dente wg przepisu na opakowaniu, 
wymieszaj z sosem i klopsikami.

szarlotka dla leniwych aler-
gików
składniki:
jabłka - 2 kg
kasza jaglana - 350 g
daktyle - 200 g
cynamon - 1 łyżka
masło - 200 g
Najzdrowsza szarlotka ze wszyst-
kich. Zupełnie bez cukru, bez 
mąki i bez jaj. Z najpyszniejszych 
polskich jabłek.
etapy przygotowania: Jabłka obrać i utrzeć na tarce o dużych 
oczkach. Daktyle drobno pokroić. Wymieszać jabłka i daktyle z 
kaszą i cynamonem. Formę lub tortownicę wyłożyć papierem do 
pieczenia. Wyłożyć masę do formy i wyrównać. Na masę utrzeć 
masło na tarce o dużych oczkach. Równo rozłożyć na całej 
powierzchni masy. Przykryć formę folią i wstawić do piekarnika 
nagrzanego do 180 C. Piec godzinę, zdjąć folię i dopiec jeszcze 
15 minut. Podawać ciepłe lub po wystudzeniu. Najlepiej smakuje 
z odrobiną kwaśniej śmietany lub gęstego jogurtu.
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Jesień, gdy jest słoneczna, jest niewątpliwie piękną porą roku. Jest również porą przycinania, porządkowania, 
koszenia i zbierania plonów. Właściciele działek i ogrodów mają sporo pracy przed zimą. Mają też czym się 
pochwalić - zadbane trawniki, ukształtowane krzewy, późne warzywa i owoce. Gdzieniegdzie spotyka się jesz-
cze kolorowe kwiaty. Do tej pory pogoda dopisywała i można było miło spędzać czas w ogrodach, niestety, 
jej pogorszenie jest nieuniknione. W Łęczycy działek i ich amatorów nie brakuje. Co możemy zobaczyć? Na 
pewno koniec sezonu letniego i postępującą, kolorową jeszcze jesień.

tekst i fot. Małgorzata Robaszkiewicz 

Z wizytą na łęczyckich działkach Tak idealny ogród wymaga dużo pracy

Jeszcze kwitną 
kolorowe kwiaty

Odpowiednia pielęgnacja roślin to podstawa

O taki żywopłot 
należy bardzo dbać

Biała pergola to zawsze 
świetny dodatek

Nad wodą jest 
zawsze przyjemnie

Chwalimy 
się tym, co 
ładne

Ciekawie 
ukształtowane 
drzewa

Niektóre kwiaty są 
bardzo okazałe
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ogłoszenie

Redakcja poszukuje współpracowników 
i do przyuczenia 

w zawodzie dziennikarza
jeśli:
• interesujesz się tym co dzieje się dookoła, 
• sprawy Łęczycy i Ozorkowa nie są Ci obojętne, 
• pisanie nie sprawia Ci problemów, 
Dołącz do nas!

oczekujemy: 
• wysokiej motywacji i umiejętności organizacji pracy własnej, 
• elastyczności w zakresie czasu realizowanych zadań, 
• inicjatywy w samodzielnym wyszukiwaniu atrakcyjnych te-
matów, 
• umiejętności robienia zdjęć,

w zamian oferujemy:
• możliwość rozwoju w poczytnym tygodniku
• wspierającą i twórczą atmosferę pracy, 
• stałą współpracę na podstawie umowy o pracę
• dodatkowe wynagrodzenie z honorarium autorskiego.
oferty prosimy wysyłać na adres: naczelny@reporter-ntr.pl

OZORKóW

OZORKóW

To ostatni dzwonek, aby zrobić 
zapasy na zimę. Mieszkańcy ku-
pują m.in. worki z ziemniakami i 
cebulą. Kupcy narzekają jednak, 
że klientów z każdym rokiem jest 
na targowisku mniej. 

-  Widać, że markety porządnie 
namieszały i odebrały nam sporą 
liczbę klientów – mówi Joanna Ko-
walska, jedna z handlarek. - Ceny 
na targowisku są bardzo atrakcyjne, 
pomimo tego część mieszkańców 
decyduje się na zakupy w marke-
tach. Niektórzy ozorkowianie wolą 
systematycznie chodzić do sklepu, 
niż gromadzić zapasy na zimę. 

Jadwiga Karolak, właścicielka 
kolejnego kramu, potwierdza, że 
klientów robiących zapasy jest jak 
na lekarstwo. 

- W HTL panuje mobbing, ludzi 
się nie szanuje – słyszymy.

Nasza Czytelniczka przepraco-
wała w zakładzie działającym na 
terenie podstrefy ŁSSE ponad 6 lat. 
Powiedziała nam, że bardzo rzadko 
korzystała z chorobowego. Niedaw-
no musiała jednak iść do szpitala z 
powodu operacji nogi.

- Praca jest ciężka. Na pakowni 

stoi się nieraz po 12 godzin na zmia-
nie, przerwy są krótkie. Być może 
właśnie z powodu przeciążenia 
stawów miałam operację. Musiałam 
później korzystać przez 2 tygodnie z 
rehabilitacji. Gdy wróciłam do pra-
cy, dowiedziałam się o zwolnieniu. 
Kierowniczka pakowni poinfor-
mowała mnie, że z mojego powodu 
doszło do zamieszania i trzeba było 

Policjanci z ozorkow-
skiego komisariatu 

zatrzymali trzy młode kobiety, 
które pobiły znaną im z widze-
nia 23-latkę. 

- Do zdarzenia doszło 11 paź-
dziernika pomiędzy godz. 22.00 
a 22. 20 w Ozorkowie na placu 
Jana Pawła II. Z relacji przekazanej 
przez pokrzywdzoną wynikało, 
że gdy szła w towarzystwie kolegi 
podbiegły do niej trzy kobiety, 
które zaczęły okładać ją pięścia-
mi po całym ciele i głowie. Gdy 
upadła na ziemię zaczęły ją kopać. 
W obronie napadniętej stanęli 
ludzie, którzy próbowali odciągać 
agresorki. W rezultacie kobiety 

się uspokoiły, a pokrzywdzona 
wróciła do domu. 

Zawiadomienie o popełnionym 
przestępstwie zostało zgłoszone 13 
października. Tego samego dnia 
policjanci zatrzymali podejrzewane 
kobiety. Zatrzymane w wieku 18, 18 
i 23 lat usłyszały zarzut współdzia-
łania w pobiciu za co grozi im kara 
do 3 lat pozbawienia wolności – in-
formuje nadk. Liliana Garczyńska, 
rzecznik policji w Zgierzu.

Nieoficjalnie ustaliliśmy, że 
panie pobiły się z powodu zazdro-
ści. Mężczyzna był w związku z 
dwiema partnerkami. Koleżanki 
jednej pobiły rywalkę. 

(stop)

na placu skopały z powodu zazdrości

Jesienne zakupy na ozorkowskim rynku 

ceny waRzyw i owoców
Dynia – 2 zł/kg
ziemniaki – 6-10 zł worek/15 kg 
cebula – 1,50 zł/kg
Kalafior – 3-4 zł/szt.
jabłka – 2 zł/kg
fasolka szparagowa 
– zielona 3,50 zł/kg, żółta 3 zł/kg

papryka – 4 zł/kg
orzechy włoskie – 8-13 zł/kg
pomidory – 4-5 zł/kg
Brokuły – 2,50/szt.
Marchew – 1 zł/kg
gruszki – 2,50-5 zł/kg

- Owszem, zdarzają się jeszcze 
mieszkańcy kupujący na przykład 
worek z 15 kg ziemniaków. Jednak 
takich osób jest bez porównania 
mniej niż w latach poprzednich. 

Na szczęście wciąż w Ozorkowie 
jest stałe grono mieszkańców – mi-
łośników zakupów na miejskim 
targowisku.

- Ja tam wolę robić zakupy na 
rynku, niż w marketach. Mam pew-

ność, że produkty są nasze i zdrowe 
– słyszymy od Jadwigi Walczak. 

(stop)

Skargi na HTL. Choroba 
powodem zwolnienia

Małgorzata M. (nazwisko do wiadomości red.) twier-
dzi, że została zwolniona z zakładu HTL z powodu 

choroby. Myśli nad skierowaniem sprawy do sądu. 

szukać nowego pracownika. Podob-
no naraziłam firmę na straty. Jestem 
zdruzgotana taką argumentacją, 
czuję się bardzo pokrzywdzona – 
mówi Małgorzata M.

- To jest niesprawiedliwe – dodaje 
matka pani Małgorzaty. - Czasy są 
teraz okropne. Ludzie boją się iść na 
chorobowe, by nie stracić pracy. Kie-
dyś tego nie było. Człowieka trak-
tuje się przedmiotowo. Nie dziwię 
się, że córka jest załamana. Fakt, że 
w HTL zarabiała mało, bo zaledwie 
1300 zł na rękę. Ale lepiej już mieć 
tyle, niż iść do pośredniaka. 

W HTL próbowaliśmy poroz-
mawiać z Anną B., kierowniczką 
pakowni. Nie udało się.

- Pani kierownik nie będzie z 
panem rozmawiać – poinformował 
nas pracownik ochrony, który chwi-
lę wcześniej zadzwonił do kadry 
zarządzającej, aby poinformować 
o wizycie dziennikarza.

Pani Małgorzata na zwolnieniu 
chorobowym była ponad miesiąc. 
Czy pracodawca mógł ją zwolnić, 
co mówią przepisy?

Z powodu choroby pracodawca 
może niestety rozwiązać umowę z 
pracownikiem. Ważne jest jednak 
to, że pracodawca jako przyczynę 
wypowiedzenia powinien podać 
dezorganizację pracy spowodo-

Pani Małgorzata (z prawej) 
ma ogromny żal do HTL. Jej 
matka mówi o bezduszności 
pracodawcy

waną absencjami pracownika, a 
nie chorowitość pracownika. Brana 
jest pod uwagę długość trwania 
zwolnienia chorobowego a także 
częstotliwość korzystania z „L4”. 

Sąd Najwyższy w jednym ze 
swoich orzeczeń, wskazał, że nie-
przewidziane, długotrwałe i po-
wtarzające się nieobecności w pracy, 
wymagające podejmowanie przez 
pracodawcę działań organizacyj-
nych (wyznaczanie zastępstw) i 
pociągające za sobą wydatki na 
zatrudnienie w nadgodzinach lub 
innych osób na zlecenie, są uza-
sadnioną przyczyną wymówienia, 
chociażby były niezawinione przez 
pracownika i formalnie usprawie-
dliwione. 

Warto dodać, że pracodawca ma 
prawne możliwości związane ze 

zwolnieniem takiego pracownika, 
ale nie musi z nich korzystać. 

tekst i fot. (stop)
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tradycyjnie już z okazji Dnia edukacji narodowej kilkoro nauczycieli 
ozorkowskich szkół i przedszkoli otrzymało nagrody Burmistrza 
Miasta ozorkowa jaka sochy za wybitne osiągnięcia w pracy edu-
kacyjno – wychowawczej. 
Uroczystość wręczenia nagród, listów gratulacyjnych i dyplomów od-
była się 14 października, a wśród uhonorowanych w tym roku znaleźli 
się:  Beata Malinowska – dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 5, Violetta 
Maciejewska – nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 5, Katarzyna Wojtkie-
wicz – nauczyciel Gimnazjum Nr 1, Bogdan Lewandowski – nauczyciel 
Gimnazjum Nr 1, Anna Ewert – nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 4, 
Anna Kwiatkowska – nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 4 i
Grażyna Dębska – nauczyciel Przedszkola Miejskiego Nr 4.
Burmistrz Jacek Socha wręczył także listy gratulacyjne trojgu ozorkow-
skim nauczycielom, którzy otrzymali nagrody wyższego szczebla: Medal 
Złoty za Długoletnią Służbę otrzymała Maria Grobelna – nauczyciel 
Gimnazjum Nr 1, Medal Komisji Edukacji Narodowej otrzymała Teresa 
Wojtkiewicz – nauczyciel Gimnazjum Nr 1, natomiast Nagrodę Łódz-
kiego Kuratora Oświaty otrzymał Grzegorz Pawłowski – nauczyciel 
Gimnazjum Nr 1.
Gratulujemy wszystkim nagrodzonym.

Info: UM 

Co kierowało 38-let-
nim Robertem W., 

który pod koniec ubiegłego roku 
podpalił ciepłownię? W najbliż-
szy czwartek, po raz pierwszy 
przed sędziowskim składem, 
podpalacz będzie mógł mówić o 
powodach swojego zachowania. 
Grozi mu do 10 lat więzienia. 

Wcześniej nie doszło do poro-
zumienia pomiędzy stronami, 
czyli oskarżycielem i obrońcą. 
30 września w sądzie w Zgierzu 
zawarty miał zostać kompromis 
w myśl art. 355 kpk (skazanie bez 
rozprawy). Robert W. poszedłby 
za kratki na 3 lata i 2 miesiące. 
Dodatkowo miałby zapłacić 100 
tysięcy zł odszkodowania za 

poniesione straty związane z 
pożarem. 

- Porozumienia nie ma, więc 23 
października odbędzie się rozpra-
wa – informuje Małgorzata Rem-
bowska, wiceprezes Sądu Rejo-
nowego w Zgierzu. - Oskarżony 
przyznał się do zarzucanych mu 
czynów, ale odmówił wyjaśnień. 
Na początku tego miesiąca jego 
obrońca zwrócił się z wnioskiem 
o przeprowadzenie przez psycho-
loga i neurologa kolejnych badań 
oskarżonego.

Warto dodać, że w toku po-
stępowania przygotowawczego, 
Robert W. mówił policjantom i 
prokuraturze o powodach swo-
ich czynów. Wtedy tłumaczył 

podpalenie  – jego zdaniem – 
niesprawiedliwym zwolnieniem 
z ciepłowni w której pracował 
prawie 20 lat. 

- Sprawa wpłynęła do nas 18 
listopada ub. roku. Śledztwo 
zakończone aktem oskarżenia 
trwało do 13 czerwca – mówi Jo-
lanta Wódka, szefowa zgierskiej 
prokuratury.

- Sprawa jest poważna, nie tylko 
z powodu dużych strat material-
nych po pożarze, ale również w 
związku z zagrożeniem życia pra-
cownika ozorkowskiej ciepłowni 

Burmistrz Jacek So-
cha nie popełnił żad-

nego przestępstwa polegają-
cego na niedopełnieniu obo-
wiązków. Jak się nieoficjalnie 
dowiedzieliśmy, prokuratura 
umorzyła postępowanie w tej 
sprawie. Na rzekome niezgodne 
z prawem działania burmistrza 
Jacka Sochy doniósł do pro-
kuratury Andrzej Sokołowski 
wraz z dwoma mieszkańcami 
Ozorkowa.

O sprawie pisaliśmy w sierp-
niu tego roku (nr 98).

W swoim zawiadomieniu do 
prokuratury panowie twierdzili, 
że burmistrz nie zareagował, gdy 
jeden z ozorkowskich przedsię-
biorców złożył nieprawdziwe 
oświadczenie w starostwie po-
wiatowym co do sposobu wy-
korzystania dzierżawionego od 
miasta terenu. 

Pytany przez nas Jacek Socha 
twierdził, że zgodnie z przepisa-
mi od oceny prawidłowości ta-
kiego rodzaju oświadczenia jest 
starosta, a nie burmistrz, jednak 
najwyraźniej dla Andrzeja Soko-
łowskiego i jego dwóch kolegów 
nie miało to znaczenia, gdy skła-
dali doniesienie do prokuratury. 
Pikanterii sprawie dodaje fakt, że 
Andrzej Sokołowski jest jednym 
z kontrkandydatów Jacka Sochy 
w wyborach na stanowisko bur-
mistrza Ozorkowa.

Zwróciliśmy się do burmistrza 
Jacka Sochy o komentarz w tej 

sprawie: 
- Z zadowoleniem przyjąłem 

do wiadomości fakt, że postępo-
wanie zostało umorzone przez 
prokuraturę. Dla mnie spra-
wa była oczywista od samego 
początku; uważam, że miała 
charakter tylko i wyłącznie po-
lityczny. Żałuje, że osoby, które 
ubiegają się w tym mieście o 
pełnienie funkcji publicznych, 
posuwają się do tego typu metod. 
Osobiście uważam, że ważniej-
sza jest merytoryka i argumenty, 
przekonywanie mieszkańców do 
swoich planów na przyszłość, a 
nie oczernianie i dyskredytowa-
nie potencjalnych rywali. 

Jednocześnie Jacek Socha zapo-
wiada, że podejmie kroki prawne 
wobec osób, które złożyły na 
niego bezpodstawnie zawiado-
mienie do prokuratury, 

- Uważam, że postępowanie 
tych panów miało na celu tylko 
i wyłącznie zdyskredytowanie 
mojej osoby i wobec powyższego 
w najbliższym czasie podejmę 
przewidziane prawem działania, 
które będą zmierzać do ochrony 
mojego dobrego imienia. Będę 
domagać się przeprosin oraz 
wpłacenia określonej kwoty 
na konto jednej z organizacji 
pozarządowych działających w 
naszym mieście. 

Nagrody dla najlepszych 
nauczycieli

OZORKóW

OZORKóW

Zgierska prokuratura umorzyła śledztwo ws. doniesienia na 
burmistrza Ozorkowa 

Rusza proces podpalacza

38-latkowi grozi do 10 lat 
więzienia

Tak wyglądała sterownia ciepłowni po pożarze

dodaje - Joanna Łakomska - 
Grzelak, prezes sądu w Zgierzu. 

Przypomnijmy, że 38-letni Ro-
bert W. wtargnął w nocy do cie-
płowni miejskiej, sterroryzował sie-
kierą pracownika i podpalił obiekt. 
Podczas pierwszych przesłuchań 
mówił o załamaniu psychicznym, 
które miało być wynikiem zwolnie-
nia i oskarżenia o kradzież. 

Robert W. przez ponad 15 lat był 
strażakiem w miejscowej OSP. To 
właśnie z remizy strażackiej przy 
ul. Kościuszki 38-latek, który po-
siadał klucze, wziął w nocy siekierę, 
toporek i kanister benzyny, którą 
oblał później urządzenia sterujące 
kotłami centralnego ogrzewania. 

Najbliższa rodzina i przyjaciele 

tak mówili wówczas „Reportero-
wi” o bulwersującej sprawie. 

- Jesteśmy tym wszystkim bardzo 
zbulwersowani, bo w mediach okre-
śla się Roberta złodziejem, pijakiem 
i szaleńcem. Nie było tak, że Robert 
związał pracownika ciepłowni. Pra-
cownik uciekł, gdy zobaczył Roberta 
z siekierą, którą niszczył urządzenia. 
Robert nie chciał mu zrobić krzywdy 
– usłyszeliśmy.

Elżbieta i Ryszard W. od same-
go początku starali się, aby ich syn 
został zwolniony z aresztu w Ło-
dzi. Chcieli, aby był pod dozorem 
policji. Nie udało się. Niedawną 
decyzją areszt został przedłużony 
do 18 listopada. 

tekst i fot. (stop)W zgierskim sądzie toczyć się będzie proces podpalacza 

burmistrz triumfuje. Prokuratura 
umorzyła śledztwo
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pARZĘCZEW

pARZĘCZEW To niesłychane! Je-
den z mieszkańców 

Parzęczewa blokował przez ostat-
nie trzy lata wyjeżdżające na akcje 
strażackie wozy. 

- Zachowanie tego mężczyzny 
jest dla mnie kompletnie niezrozu-
miałe – mówi Dariusz Klimczak, 
naczelnik OSP w Parzęczewie. 
- Narażał na ogromne niebezpie-
czeństwo osoby poszkodowane w 
wypadkach drogowych do których 
wyjeżdżaliśmy. Blokował również 
pojazdy, które jechały do pożarów. 
Nie mam pojęcia dlaczego to robił. 

W jaki sposób mężczyzna prze-
szkadzał druhom?

- Gdy tylko usłyszał syreny alar-
mowe, bardzo szybko był już na 
miejscu przed remizą. Następnie po 

prostu stawał tuż przed wyjeżdżają-
cym wozem strażackim i  rozkładał 
ręce. Często, co jest jak najbardziej 
zrozumiałe, dochodziło do awantur 
i słownych utarczek. Strażacy jadący 
do akcji w których liczy się każda 
sekunda, byli wściekli na zachowanie 
mężczyzny. Nieraz dochodziło nawet 
do takich sytuacji, że mężczyzna 
opuszczał przed wyjeżdżającym 
pojazdem bramę. 

Naczelnik Klimczak powiadomił 
o sprawie komendanta powiato-
wego PSP a ten z kolei wysłał ws. 
mężczyzny informacje do komendy 
wojewódzkiej PSP. 

- Powiadomiliśmy też oczywi-
ście policję – mówi D. Klimczak. 
- Wszczęte zostało dochodzenie, 
ale z tego co się dowiedziałem, 

mężczyzna trafił już do aresztu. 
Powodem nie były blokady naszej 
remizy a kradzieże. Mężczyzna był 
już notowany. Nie wiem, jak długo 
będzie w areszcie. Ale na pewno 
blokowanie strażackich wozów nie 
ujdzie mu płazem. 

-  Ochotnicza Straż Pożarna zgło-
siła, że jeden z mieszkańców gminy 
uniemożliwiał wyjazd wozowi 
strażackiemu. Policjanci ustalili, że 
mężczyzną tym jest 44-letni miesz-
kaniec gminy Parzęczew. Obecnie 
toczy się postępowanie wyjaśniają-
ce w sprawie o wykroczenie zmie-
rzające do sporządzenia wniosku 
o ukaranie mężczyzny – informuje 
nadk. Liliana Garczyńska, rzecz-
nik zgierskiej policji.

tekst i fot. (stop)

Ze zdewastowanej 
kamienicy na pl. Ko-

ściuszki wyprowadzają się ostatni 
lokatorzy. Budynek jest w kata-
strofalnym stanie technicznym. 
Popękana elewacja, dziurawy dach, 
powybijane szyby, zwisające deski. 
Mieszkańcy pytają o remont ka-
mienicy. Kłopot jednak w tym, że 
nieruchomość jest prywatna.

- Moim zdaniem władze gminy 
powinny podjąć decyzję o bieżącej 
naprawie kamienicy. Jej stan jest 
zagrożeniem dla przechodniów. 
W każdej chwili z dachu mogą 
odlecieć deski a z elewacji spore 
kawałki tynku – mówi Sławomir 
Kusztelak, który przeprowadza się 
wraz z żoną z ruiny.

Jak się dowiedzieliśmy kamienica 
nie była remontowana od ponad 15 
lat. Budynek jest własnością braci – 
jeden mieszka nad morzem, drugi 

w Łodzi. Żaden nie podjął jeszcze 
decyzji o gruntownym remoncie.

- Nie możemy remontować pry-
watnej własności – mówi wójt 
Ryszard Nowakowski. - Wielokrot-
nie rozmawiałem z właścicielami 
kamienicy. Niestety bezskutecznie. 
O stanie budynku informowałem 
też nadzór budowlany. Ponownie 
zwrócę się do nadzoru o interwen-
cję. Zależy mi na tym, aby kamie-
nica została wyremontowana. Ale 
naprawdę moje działania w tej 
sprawie są ograniczone. 

(stop)

zadanie: „Era ekologiczna w Szkole Podstawowej w Chociszewie – utworzenie ekopracowni” współfinansowane ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

nOWA pRACOWnIA pRZYROdnICZA jUŻ OTWARTA!
Dzięki dofinansowaniu ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Łodzi projektu pn: „Era ekologiczna 
w Szkole Podstawowej w Choci-
szewie – utworzenie ekopracowni” 
realizowanego w ramach konkursu: 
„Moja wymarzona ekopracownia” 
oraz zaangażowaniu kadry na-
uczycielskiej utworzyliśmy nową 
ekopracownię w naszej szkole.

Ekopracownia jest pracownią no-
woczesną wyposażoną m.in. w tablicę 
interaktywną wraz z projektorem, 
zestaw komputerowy oraz szereg 
atrakcyjnych pomocy dydaktycznych 
(m.in. książki, zestawy doświadczal-
ne, zestawy preparatów mikrosko-
powych, skrzynka do eksperymen-
tów,plansze ścienne o różnej tematyce), 
których wykorzystanie pozwoli 
uczniom naszej placówki rozbudzić 
ciekawość i zainteresowanie światem 
przyrody. W ramach projektu została 
zmodernizowana cała pracownia. 
Prace remontowe związane były z 
wymianą mebli, wykładziny, odświe-
żeniem ścian oraz wymianą parape-
tów. Ekopracowania została również 
wyposażenia w pojedyncze ławki i 
krzesła o regulowanej wysokości, co 
z pewnością ułatwi pracę w grupach 
i korzystanie z pracowni dzieciom 
w różnym wieku i różnego wzrostu. 
Zajęcia prowadzone będą przy wyko-

rzystaniu tablicy interaktywnej, która 
połączona z laptopem i projektorem 
stanie się interaktywnym narzędziem 
do prowadzenia nowoczesnych zajęć. 
Zakupione programy multimedialne 
i oprogramowania dostosowane 
do wieku uczniów oraz prezentacje 
ułatwią zrozumienie poszczególnych 
zagadnień. Ponadto zakup pomocy 
dydaktycznych w postaci zestawów 
demonstracyjno - doświadczalnych 
pozwoli w sposób ciekawy zaintere-
sować ucznia m.in. pozyskiwaniem 
energii, obiegiem wody w przyrodzie, 
właściwościami białek, cukrów, czy 
energią odnawialną. W ramach za-
dania uczniowie będą brać udział w 
wycieczkach, zajęciach terenowych, 
konkursach, tworzyć plakaty, pre-
zentacje multimedialne oraz makiety. 
Pracownia będzie również wykorzy-
stywana na zajęciach dydaktycznych 
z matematyki, języka polskiego, języka 
angielskiego, techniki, religii oraz 
zajęć dodatkowych z matematyki, 
przyrody, edukacji ekologicznej, a 
także zajęć świetlicowych. Głów-
nym celem zadania jest pogłębienie 
przez uczniów wiedzy z wybranych 
zagadnień związanych z ekologią i 
ochroną środowiska naturalnego oraz 
rozwijanie umiejętności badawczych 
podczas różnych eksperymentów. 
Działania te uwrażliwią naszych 
uczniów na naturalne zagrożenia 

jakie występują ze strony człowieka. 
Z wszystkich działań będzie prowa-
dzona dokumentacja zdjęciowa, którą 
sukcesywnie prezentować będziemy 
na stronie internetowej naszej szkoły.

Realizacja projektu jest możliwa 
dzięki dofinansowaniu z Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Łodzi w 
kwocie blisko 32 000,00 zł oraz wkła-
dzie własnym Gminy Parzęczew 
w kwocie blisko 4 900,00 zł. Więcej 
informacji o możliwości dofinanso-
wania WFOŚiGW na stronie: www.
wfosigw.lodz.pl.

tekst sponsorowany

Czy gmina odnowi ruinę?BLOKOWAŁ WYjEŻdŻAjąCE Z REMIZY WOZY STRAŻACKIE 

ogłoszenie

WójT GMInY pARZĘCZEW 
ogłasza przetarg ofertowy, pisemny na sprzedaż 
autobusu marki AUTOSAn A0909L.05 E4 13.0t 

o nr rej. EZG8H60. 
Termin składania ofert do dnia 07.11.2014r. 
Bliższe informacje na stronie internetowej 

www.parzeczew.pl.
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Nawet do 10 lat pozbawienia wol-
ności może grozi 19-latkowi, który 
włamał się do domu skąd skradł 
telefon komórkowy i dekoder. 
Wartość strat wyceniono na 250 
złotych.

Na początku września na terenie 
gminy Grabów doszło do włamania 
do domu mieszkalnego. Złodziej 
dostał się do wnętrza wybijając szy-

bę. Jego łupem padł telefon komór-
kowy oraz dekoder telewizyjny. Po-
krzywdzony wartość strat wycenił 
na 250 złotych. Kryminalni wyty-
powali podejrzewanych. Policjanci 
dotarli do 18-latka, który użytkował 
skradziony telefon komórkowy oraz 
19-latka, który przyznał się do wła-
mania. Funkcjonariusze odzyskali 
również skradzione przedmioty.

Policjanci ze Zgierza zatrzymali 
dwóch mężczyzn, którzy pobili i 
okradli 29-latka. 

Do zdarzenia doszło 13 paździer-
nika około godz. 3.15 w Zgierzu na 
wysokości przystanku autobusowe-
go przy skrzyżowaniu ulic Długiej i 
Skłodowskiej. Z relacji przekazanej 
przez pokrzywdzonego wynikało, 
że podeszło do niego dwóch męż-
czyzn. Jeden z nich bez powodu 
uderzył go w głowę i nogi drew-
nianym kijem. Drugi z agresorów 
zaczął bić 29-latka po twarzy. Gdy 
pokrzywdzony upadł na ziemię 
oprawcy wciągnęli go w zaciem-
nione miejsce, by dalej okładać go 
ciosami. W końcu mężczyzna zdołał 
się oswobodzić i zaczął uciekać w 
kierunku budynku policji. Wbiegł 

do komendy i zaalarmował poli-
cjantów. Wtedy też zorientował się, 
że został okradziony – nie miał do-
wodu osobistego i karty bankoma-
towej. Funkcjonariusze natychmiast 
ruszyli mężczyźnie z pomocą. Zabrali 
go do radiowozu by wspólnie szukać 
napastników. W miejscu gdzie doszło 
do rozboju dostrzegli siedzących na 
ławce dwóch mężczyzn. Pokrzyw-
dzony potwierdził, że to właśnie oni 
okładali go ciosami. Mundurowi 
zatrzymali podejrzewanych. 20-la-
tek i jego 28-letni kompan byli nie-
trzeźwi. Młodszy miał 1, 82 promila, 
drugi aż 3, 92 promila alkoholu w 
organizmie. Za dokonanie rozboju 
grozi im kara do 12 lat pozbawienia 
wolności.

Info: policja 

Policjanci łęczyckiej ko-
mendy w ciągu czterech 

dni działań skierowanych prze-
ciwko przestępczości gospodarczej 
zabezpieczyli 888 000 sztuk pa-
pierosów, 735 kilogramy krajanki 
tytoniu oraz 3441 litrów alkoholu 
bez polskich znaków akcyzy a 
także maszyny do produkcji pa-
pierosów i oryginalne opakowania 
papierosów znanych marek. Prze-
stępstwo jest zagrożone karą do 3 
lat pozbawienia wolności. Wartość 
towaru wyceniono na co najmniej 
1 376 000 złotych.

7 i 8 października funkcjona-
riusze łęczyckiej policji rozpoczęli 
działania skierowane przeciwko 
przestępczości gospodarczej. Wte-
dy policjanci w trakcie transportu 
zabezpieczyli 3000 litrów spirytu-
su oraz 44.000 sztuk papierosów 
bez polskich znaków akcyzy. 

Zgierscy policjanci zatrzymali 
21-letniego mężczyznę, który 
włamał się na plebanię należącą 
do jednej z parafii w gminie 
Zgierz. Do zdarzenia doszło 11 
października około godz. 4.00. 
Sprawca po wyłamaniu drzwi od 
kotłowni dostał się do budynku 
plebani skąd zabrał komplet klu-
czy do pozostałych pomieszczeń. 
Policjanci pracujący nad sprawą 
ustalili, że związek z tym prze-
stępstwem może mieć 21-letni 
mieszkaniec gminy Parzęczew. 
Z racji tego, że akurat przebywał 

poza granicami województwa, 
15 października funkcjonariusze 
pojechali po niego do miejsca 
aktualnie wykonywanej pracy. 
Podejrzewany był bardzo zasko-
czony wizytą. Nie stawiał oporu 
przy zatrzymaniu. W rozmowie 
z policjantami nie potrafił w 
sposób racjonalny wyjaśnić mo-
tywów swojego postępowania. 
Po przewiezieniu do zgierskiej 
komendy usłyszał zarzut wła-
mania, za który grozi kara do 10 
lat pozbawienia wolności. 

KPP Zgierz

policjanci zatrzymali 20-latka 
podejrzanego o kradzież sprzętu 
komputerowego. przestępstwo 
jest zagrożone karą do 5 lat po-
zbawienia wolności.
14 października policjanci przyjęli 
zawiadomienie o kradzieży kom-
putera. Przestępstwa dokonano na 
terenie gminy Łęczyca. Pokrzyw-
dzony stwierdził, że nieznany mu 
sprawca wszedł do niezamkniętego 
domku letniskowego skąd zabrał 
sprzęt wartości ponad 1000 zło-
tych. Tego samego dnia policjanci 
zebrali dowody przeciwko sprawcy 
przestępstwa oraz wytypowali po-
dejrzanego. W trakcie przeszukania 
lokalu zajmowanego przez 20-latka 
funkcjonariusze znaleźli skradziony 
monitor i jednostkę centralną kom-
putera. Zatrzymany usłyszał zarzut 
kradzieży. 

Służby ponadnormatywne
w lipcu bieżącego roku w ślad za 
podpisanymi porozumieniami 
ruszyły służby ponadnorma-
tywne. Mieszkańcy miasta i 
gminy łęczyca, gminy grabów i 
Witonia mogli na swoim terenie 
spotkać więcej patroli policji.
Założenie tego typu przedsięwzię-
cia polega na tym, że policjanci w 
czasie wolnym od służby podej-
mują dodatkowe ośmiogodzinne, 
odpłatne służby na terenach obję-
tych porozumieniem. Zadania na 
jakich skupiają się funkcjonariusze 
to między innymi przeciwdziałanie 
przestępczości i popełnianiu wy-
kroczeń oraz poprawa porządku 
publicznego poprzez eliminowa-
nie zachowań nieakceptowanych 
społecznie. Ponadto policjanci 
skupiają się na: 
•  kontroli miejsc grupowania się 

osób naruszających ład i porzą-
dek publiczny,

•  pozyskiwaniu informacji o zjawi-
skach patologicznych,

•  zabezpieczeniu imprez i festy-
nów,

•  kontroli miejsc sprzedaży i spo-
żywania alkoholu, co ma na celu 
ujawnienie osób naruszających 
przepisy ustawy o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałanie 
alkoholizmowi.

Bilans dotychczasowych dodatko-
wych patroli to 20 ośmiogodzin-
nych służb w ramach których po-
licjanci: wylegitymowali 111 osób, 
nałożyli 14 mandatów karnych, 
sporządzili 2 wnioski o ukaranie 
do sądu, zatrzymali 4 osób w 
związku z podejrzeniem popełnie-
nia przestępstw: czynnej napaści 
na funkcjonariuszy, groźbami 
karalnymi oraz udziałem w bójce, 
zastosowali 9 pouczeń (głównie w 
ruchu drogowym), skontrolowali 
11 pojazdów, przeprowadzili 26 
interwencji. Tego typu patrole 
będą kontynuowane do końca 
bieżącego roku. 

Info: policja 

Śmiertelny wypadek na torach
Policjanci pod nadzorem Pro-
kuratury Rejonowej w Zgierzu 
wyjaśniają okoliczności śmiertel-
nego wypadku kolejowego, do 
którego doszło 15 października 
około godz. 11. 10 na torowisku 
kolejowym w okolicy ul. Wiejskiej 
w Głownie. Z dotychczasowych 
ustaleń wynika, że pociąg relacji 
Wrocław – Warszawa najechał na 

siedzącego na torze kolejowym 
46-letniego mężczyznę, który 
poniósł śmierć na miejscu. Zmar-
ły mężczyzna był pracownikiem 
kolei i wykonywał w tym czasie 
obchód torowiska. Stan trzeźwości 
maszynisty nie budził zastrzeżeń. 
Wszystkie okoliczności będą ba-
dane przez policjantów. 

KPP Zgierz

Włamał się na plebanięZłodziej sprzętu 
komputerowego

Okładali kijem 29-latka 

19-latek włamał się do domu

Uderzenie w przestępczość zorganizowaną
ŁĘCZYCA

Zarzuty posiadania nielegalnego 
towaru usłyszało dwóch męż-
czyzn 50 i 25 – latek. W ciągu 
kolejnych dni działań śledczy w 

pomieszczeniach zajmowanych 
przez 25 – latka zabezpieczyli 
kolejne partie nielegalnego towa-
ru. Szacunkowo zabezpieczono 
200 litrów spirytusu, ponad 600 
kilogramów tytoniu oraz około 
644 000 sztuk papierosów bez 
polskich znaków akcyzy. 10 paź-
dziernika w dwóch lokalach na 
terenie Łęczycy zajmowanych 
przez 32 - latka policjanci znaleźli 
blisko 200 000 sztuk papierosów 
bez polskich znaków akcyzy, 135 
kilogramów krajanki tytoniu, 
241 litrów spirytusu, maszyny 
o wyrobu papierosów oraz ory-
ginalne paczki znanych firm 
tytoniowych przygotowane do 
pakowania podrabianych papie-
rosów. Podejrzany o posiadanie 
wymienionych rzeczy usłyszał 
stosowny zarzut zagrożony karą 
do 3 lat.

Info: KPP Łęczyca 
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OGŁOSZENIA DROBNE

ogłoszenia

Kupon na bezpłatne ogłoszenie
Treść ogłoszenia:

 

Telefon:

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszenia
Ogłoszenie bezpłatne powinno zawierać maksymalnie 10 słów

Oryginalny kupon należy dostarczyć do biura redakcji 
w Łęczycy, ul. Kaliska 42



POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁĘCZYCY, ul. Sienkiewicza 31, 99-100 Łęczyca, ( 024 721-29-14, fax 024 721-32-78 

Kierowca kat. c+e.  
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

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

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

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
Andrzejczak Eliza
Kostusin 6, 
99-335 Witonia

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

Krojczy
Wykształcenie podstawowe
P.P.H.U „ELIZABETH”
Ul. Podhalańska 8/28, 
93-224 Łódź
tel: 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
tel: 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
tel: 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
tel: 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 
( (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 (: 
(43) 678-58-18

Lakiernik
Wykształcenie min. podstawowe
Umiejętność przygotowania do 
lakierowania i lakierowania,
Doświadczenie min. 1 rok w zawodzie.
Blacharstwo Lakiernictwo
Brzozowski Mariusz
Daszyna 8
99-107 Daszyna
tel: 607-334-931

pracownik fizyczny
Wykształcenie podstawowe
TOMMAR s.c.
Karkosy 35,
99-100 Łęczyca
tel 793-067-779

agent – sprzedawca 
Wykształcenie minimum zawodowe,
Umiejętność pracy na stanowisku 
sprzedawca, obsługi kasy fiskalnej, 
obsługi komputera.
Mile widziany staż pracy.
„SPOŁEM” PSS „MAZUR”
Pl. T. Kościuszki 11
99-100 Łęczyca
tel: 24 721-24-82
e-mail: pssmazur@op.pl

Kierowca ciągnika
Wykształcenie minimum podstawowe
Prawo jazdy kat. T
Gminna Spółdzielnia „Samopomoc 
Chłopska” w Grabowie
Ul. Składowa 1
99-150 Grabów
tel: 63 273-41-33

pracownik fizyczny
Chęć do pracy, umiejętność pracy w 
zespole.
FROZEN FOODS Sp. z o.o.
ul. Lawinowa 61
92-010 Łódź
miejsce pracy: ul. Reymonta 7a, Grabów 

Mechanik naszyn przetwórczych – 
elektryk
Wykształcenie minimum zawodowe 

- mechaniczne lub elektroniczne. 
Umiejętności techniczne. Uprawnienia 
elektryczne do 15 kV. Mile widziane 
doświadczenie zawodowe.
FROZEN FOODS Sp. z o.o.
ul. Lawinowa 61
92-010 Łódź
miejsce pracy: ul. Reymonta 7a, Grabów

Kierowca c+e
Prawo jazdy kat. C+E
MAR – TRANS – POL Sp. z o.o. 
Topola Królewska 37A
99-100 Łęczyca 
( 24 388 75 03, 739 033 333

Kierowca c+e
Świadectwo kwalifikacji, prawo jazdy 
kat. C+E
TRANSPORT MIĘDZYNARODOWY 
OL – MAR 
Ul. Belwederska 81A/28
99-100 Łęczyca 
( 24 721 32 08, 601 217 208

prasowacz
Wykształcenie podstawowe 
PPHU „ELIZABETH”
Ul. Podhalańska 8/28, 
93-224 Łódź
( 500 106 370
miejsce pracy: Łęczyca, 
ul. M. Konopnickiej 2

Robotnik budowlany
Wykształcenie podstawowe
P.P.H.U „ELIZABETH”
Ul. Podhalańska 8/28, 
93-224 Łódź
( 697 526 180

Kucharz
Wykształcenie zawodowe 
gastronomiczne, książeczka 
sanepidowska
P.P.U „GAL” 
Włodzimierz Gal
Ul Polna 8
99-100 Łęczyca
tel: 607-935-903

w dniu 13.11.2014 r. o godz 12:00 
odbędzie się spotkanie informacyjne z 
firmą promedica24, które skierowane 
jest do osób zainteresowanych ofertą 
pracy w charakterze opiekuna osób 
starszych w niemczech lub uczestniczą 
w szkoleniu “opiekun osób starszych”. 
Od kandydatów oczekujemy:
- wykształcenia średniego,
- łagodnego usposobienia i 
cierpliwości,
- doświadczenia w opiece nad osobami 
starszymi lub chorymi,
- podstawowej/komunikatywnej 
znajomości języka niemieckiego.

ozorków; mieszk. 28,5 m², 
bloki – sprzedam. tel.: 798-
223-160 w godz.: 7.00-9.00 

lub po 20.00

Sprzedam działkę budowlaną 
4870 m² tanio – prąd, blisko 

wodociąg; możliwość podziału, 
ok/ Ozorkowa. 

Tel.:  511-509-716

Budowlana 15/m²; rolno-bud. 
5/m². Miejscowość – Wola 

Niedźwiedzia. Tel.: 721-589-
568

Zamienię M-3 w Łodzi (stare 
budownictwo) na mieszkanie w 

Łęczycy. Tel.: 665-025-581

Niedrogo sprzedam komplet 
wypoczynkowy ( tapczan, 2 

fotele, 2 pufy). 
Tel.: 42-277-14-64

Poszukujemy dziewczyn do 
prezentacji odzieży. 

Tel.: 691-636-392

APT Randstad 
poszukuje pracowników produkcji 
oraz operatorów wózków widłowych 

do pracy III, IV zmianowej Łódź - Widzew. 
Oferujemy bezpłatny transport z Łęczycy. 

osoby zainteresowane prosimy o składanie cV 
Randstad łódź 

ul. papiernicza 7, 
ris.bsh.lodz@randstad.pl, 

42 272 86 72 (nr licencji 47)
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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 …! ”  

INFORMATOR

Górnik 1956 Łęczyca - Błękitni Dmosin 4-0 (2-0)

Mistrzowie powiatu z “Grodzkiej” 
W parku miejskim im. Józefa Piłsud-

skiego w Łęczycy odbyły się Mistrzo-
stwa Powiatu w Sztafetowych Biegach 
Przełajowych. W zawodach, których 
głównym organizatorem był nauczy-
ciel wychowania fizycznego z ZS im. 
J. Grodzkiej p. Artur Stroński, wzięły 
udział cztery szkoły ponadgimnazjalne. 
Między sobą rywalizowały reprezenta-
cje dziewcząt i chłopców; ZSMR Piątek 
oraz łęczyckie: ZS im. Jadwigi Grodzkiej, 
ZSP nr 1 i I  LO im. Kazimierza Wielkie-
go. Klasyfikacja końcowa chłopców 
wyglądała tak:

1. ZS im. Jadwigi Grodzkiej
2. ZSP nr 1
3. ZS im. Jadwigi Grodzkiej (PK)
4. LO im. Kazimierza Wielkiego
5. ZSMR Piątek

Dziś w Aleksandrowie Łódzkim odbę-
dą się zawody rejonowe. Awans do nich 
wywalczyły reprezentacje dziewcząt 
z Grodzkiej i z łęczyckiego LO oraz 
chłopcy z Grodzkiej i ZSP nr 1.

Info: http://www.leczycki.pl

Były to równie, jak tydzień temu, 
dwa bogate w tenis dni na łęczyckich 
kortach Miejskiego Młodzieżowego 
Klubu Tenisowego – Łęczyca. Na-
sze miasto stało się przez weekend 
tenisową stolicą Polski. Z uwagi na 
kilkuletnią tradycję zawsze o tej porze 
roku jedynie w Łęczycy gramy na 
kortach otwartych. Z tej to przyczyny 
październikowe turnieje, których 
od lat organizatorem jest MMKT – 

Łęczyca cieszą się dobrą frekwencją, 
a jeśli jeszcze tak jak w tym roku 
dopisze pogoda to wówczas mamy 
pełną gwarancję wspaniałej tenisowej 
uczty w naszym Królewskim Mieście. 
Obiekt przeżył prawdziwe oblężenie 
młodych i nieco starszych tenisistów 
z wielu miast całej Polski. Przez 2 dni 
od rana do zmroku przewinęło się 
prawie 70 dziewcząt i chłopców w 
kategoriach 12 i 14 lat. Łęczycę odwie-
dziły rodziny tenisowe z całego woje-
wództwa łódzkiego, a także przybyli 
do nas goście z Warszawy, Torunia, 
Bydgoszczy. Szczecina, Poznania, 
Krakowa, Wrocławia, Opola, Stalowej 
Woli i z wielu innych miast kraju. 
Emocji sportowych było pod dostat-
kiem, czasami jedynie brakowało cier-
pliwości w oczekiwaniu na kort do 
gry. W wolnych chwilach goście mogli 
zwiedzać Łęczycę i ciekawe okolice. 

W kategoriach młodzieżowych 12 i 
14 lat rozegrano turnieje singlowe oraz 
deblowe. W niedzielę po południu 
organizatorzy zmuszeni byli skrócić 
formułę meczów deblowych, gdyż 
w przeciwnym wypadku turniej 
przedłużyłby się do poniedziałku. Na 
szczęście udało się i ostatnie mecze 
zakończono po godz.18, czyli prawie 
o zmroku. Gratulacje i podziękowania 
dla wszystkich, którzy poświęcili 
swój czas i środki i odwiedzili naszą 
śliczną, historyczną Łęczycę. MMKT 
zaprasza ponownie. Tutaj zawsze jest 
pogoda na tenis oraz fajna sportowa 
atmosfera. Okazja tuż, tuż, bo jeśli 
dopisze pogoda, to zorganizowana 
zostanie jeszcze jedna taka ogólno-
polska impreza w ostatni weekend 
października, wobec tego ściskamy 
kciuki za złotą, piękną, łęczycką jesień, 
szczegóły wkrótce.

WOJEWÓDZKI TURNIEJ KLASYFIKACYJNY 
DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW – ŁĘCZYCA

DO LAT 12 – SKRZATY ORAZ DO LAT 14 – MŁODZICY

oto zwycięzcy poszczególnych kategorii 
wiekowych gier pojedynczych i podwójnych:
gRa pojeDyncza Dziewcząt 12 Lat – 
skrzatki
1 m-ce: Paula PreussWarszawa
2 m-ce: Aleksandra Konopka Kraków
gRa poDwójna Dziewcząt 12 Lat – 
skrzatki
1 m-ce: Szczurkowska Oliwia (Łódź) / Wróblew-
ska Jagoda (Łódź)
gRa pojeDyncza chłopców 12 Lat – 
skrzaty
1 m-ce: Królak Olaf Zduńska Wola
2 m-ce: Jakub Wolnik Opole
gRa poDwójna chłopców 12 Lat – 
skrzaty
1 m-ce: Jakub Wolnik / Jan Markowski Opo-
le-Warszawa
gRa pojeDyncza chłopców 14 Lat – 
młodzicy
1 m-ce: Łukasz Walczak Pabianice
2 m-ce: Piotr Kaszuba Stalowa Wola
gRa pojeDyncza Dziewcząt 14 Lat 
-młodziczki
1 m-ce: Ada Piestrzyńska Warszawa
2 m-ce: Ula Nebelska Łódź

1-0 Sobczak M (as. Karasiński), 2-0 
Jarczyński (rzut karny), 3-0 Pałczyński 
(as. Kusztelak), 4-0 Sobczak M (as. 
Gawlik)

górnik: Kaczmarek - Kośny (Pał-
czyński), Bartczak, Jarczyński, Mi-
chałowski, Olczak (Kusztelak), Witak, 
Karasiński (Lewandowski), Sobczak M, 
Gawlik, Pacałowski 
a-klasa » łódź ii
1. Górnik 1956 Łęczyca 30
2. Orlik Sobień 22
3. Błękitni Dmosin 22
4. Pogoń Rogów 21
5. Boruta II Zgierz 18
6. Kotan Ozorków 16
7. LKS Dąbrówka 15
8. Huragan Swędów 11
9. LKS Kalonka 10

10. Kobra Leźnica Wielka 10
11. Orzeł II Parzęczew 10
12. Struga Dobieszków 7
13. Bzura Ozorków 4
14. Zryw Śliwniki 0
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Najprzyjemniejszy szpital świata

Ale jazda

Kawa dobra na wątrobę Warto chronić słonie

Bez względu na zawartość kofeiny, kawa obniża poziom 
enzymów wątrobowych. Autorzy wcześniejszych badań 
ustalili, że spożycie kawy zmniejsza ryzyko rozwoju cu-
krzycy, chorób sercowo-naczyniowych, niealkoholowego 
stłuszczenia wątroby, marskości oraz nowotworu tego 
narządu. Wcześniejsze studia pokazały, że picie kawy 
może wywierać ochronny wpływ na wątrobę. Nie było 
jednak jasne, czy korzyści rozciągają się również na kawę 
bezkofeinową - wyjaśnia dr Qian Xiao z Narodowego In-
stytutu Badania Nowotworów. Xiao podkreśla, że wiedząc 
już, że nie chodzi o kofeinę, w ramach przyszłych badań 
jego zespół spróbuje zidentyfikować związek lub związki, 
które korzystnie wpływają na wątrobę.

Wasilij Klyukin, 38-letni rosyjski miliarder zapłacił za budo-
wę “najprzyjemniejszego szpitala na świecie”. Nowoczesna 
klinika powstanie w Tunezji, a szpital będzie miał kształt 
łodzi. Powstał już szczegółowy projekt. Szpital będzie skła-
dał się z czterech budynków w kształcie żagli. Każdy będzie 
miał od 22 do 35 pięter wysokości. Wasilij Klyukin uważa, że 
będzie to szpital, którego nikt nie będzie się bał odwiedzać. 
Piękna budowla będzie połączeniem kliniki i SPA. Budynek 
został już okrzyknięty “najbardziej przyjemnym szpitalem 
na świecie”. Koszt budowy to około 50 mld. euro.

Z badań przeprowadzonych przez The David Sheldrick 
Wildlife Trust wynika, że żywy słoń jest 76-krotnie wię-
cej warty niż zabite zwierzę. Czarnorynkowa cena kości 
słoniowej z jednego zabitego zwierzęcia to średnio 21 
000 USD. Tymczasem przychody z ekoturystyki pozwalają 
wycenić jednego słonia na 1,6 miliona USD. To już kolejne 
badania, które potwierdzają, że ochrona tych gatunków, 
które często padają ofiarą kłusowników - jak rekiny, man-
ty czy słonie – jest niezwykle opłacalna. Żywe zwierzęta 
przyciągają turystów, a związane z tym przychody są 
wielokrotnie wyższe niż przychody z kłusownictwa. Tym 
bardziej, że te ostatnie służą wyłącznie przestępcom, a 
nie społeczeństwu. 

Złota rybka

Aż ślinka leci
Moto-wanna

Zielono mi

Krzesło tortur


