
11 CZERWCA 2015
Nowy
Tygodnik
Regionalny

Nowy
Tygodnik
Regionalny

PONIEDZIAŁEK, 1 CZERWCA • NUMER 139/15 ISSN 2299-3703      nr indeksu 286311

str. 4 str. 5

Tygodnik

171

str. 7

str. 11

str. 9

str. 3

„ŁĘCZyCANKA” OBSMAROWANAZBOCZENIEC NA WALISZEWIE

w ozorkowie ma byĆ bezpieczNieJ

Cudem uniknęły 
śmierci

relikwie 
św. Bogumiła

W Uniejowie 
zamieszanie 
w czasie odpustu

GANGSTERZY PODPALILI HURTOWNIĘ PALIW
BESTIALSKO POBILI ŻONĘ BIZNESMENA
Przestępcy zaplanowali 
akcję w najdrobniejszych 
szczegółach. Celowo 
podłożyli ogień w hurtowni. 
Na miejsce pożaru przyjechał 
współwłaściciel fi rmy. W tym 
czasie gangsterzy dostali się 
do domu przedsiębiorcy i 
pobili do nieprzytomności 
jego żonę. Sprawa 
wstrząsnęła regionem. 
Dochodzenie prowadzi policja 
wraz z prokuraturą a także 
funkcjonariusze CBŚ. 
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Łęczyca

Gm. Daszyna Wprowadzenie 
ograniczenia ru-

chu dla pojazdów powyżej 8 ton 
na drodze powiatowej prowadzą-
cej od DK91 do Mazewa w gminie 
Daszyna poskutkowało skargą na 
działanie starosty powiatu łęczyc-
kiego. Nowa organizacja ruchu 
nie spodobała się mieszkańcom i 
lokalnym władzom. 

Wprowadzone ograniczenie było 
skutkiem zniszczenia nawierzchni 
drogi przez ciężki transport, dopro-
wadziło jednak do przemieszczania 
się tirów po drogach gminnych, 
które są w coraz gorszym stanie. 
Wójt gminy Daszyna całą sprawę 
komentuje negatywnie, problem 
zgłosił do wojewody. - W kwestii 
wprowadzenia ograniczenia dla 
pojazdów o masie pow. 8 ton od 
początku do końca gmina została 
pominięta. Droga jest powiatowa, 
ale uważam, że jakiekolwiek kon-
sultacje w tej sprawie powinny się 
odbyć. Nie może być tak, że drogi 
gminne są niszczone przez ciężki 
transport, podczas gdy starosta na 
swojej drodze wprowadza zakaz 
dla takich pojazdów. Rozumiem, że 
mieszkańcy mogli zgłosić problem 
transportu przy drodze powiato-
wej, ale jako gmina musimy dbać o 
dobro nas wszystkich. Nie można 
rozwiązywać problemu jednych 
kosztem innych. Gdy tiry zaczęły 
jeździć drogami gminnymi, bo nie 
miały którędy, do urzędu też zaczęli 
zgłaszać się właściciele posesji, 
mówiąc, że te drogi absolutnie nie 
są przystosowane do takiego ru-
chu – wyjaśnia Zbigniew Wojtera, 
wójt gminy Daszyna. - W pierwszej 
kolejności napisałem do starosty 
powiatowego, wskazałem, że nie 
miał racji we wprowadzeniu tego 

Kierowcy przejeżdża-
jący ulicą Belwederską 

niemal codziennie, mimo woli, 
muszą łamać przepisy ruchu 
drogowego. Przekraczanie po-
dwójnej linii ciągłej jest koniecz-
ne, żeby wyminąć zaparkowane 
nieprawidłowo samochody. 

Zatrzymanie i postój pojazdów 
są dozwolone tylko w miejscu i w 
warunkach, w których jest on z 
dostatecznej odległości widoczny 
dla innych kierujących i nie powo-
duje zagrożenia bezpieczeństwa 
ruchu drogowego lub jego utrud-
nienia. Zabronione jest zatrzymanie 
pojazdu na jezdni wzdłuż linii 
ciągłej jeżeli zmusiłoby to innych 
kierujących do najeżdżania lub 
przekraczania tej linii. Niestety, na 
ul. Belwederskiej problem pojawia 
się nagminnie. - W Łęczycy jak rów-
nież w innych miastach kierowcy 
często bagatelizują przepis dotyczą-
cy zatrzymania pojazdów wzdłuż 
linii ciągłej i niestety nie stosują się 

do niego. Strażnicy niejednokrotnie 
musieli podejmować czynności w 
stosunku do kierowców nieprawi-
dłowo zaparkowanych pojazdów 
głównie na ul. Belwederskiej w 
pobliżu przedszkola nr 2 oraz przed 
skrzyżowaniem z ul. Ozorkowską. 
Obecnie w tych miejscach na jezdni 
znajduje się podwójna linia ciągła. 
Jest to równoznaczne z zakazem 
parkowania – wyjaśnia Tomasz Ol-
czyk, komendant łęczyckiej straży 
miejskiej. - Za parkowanie wzdłuż 
podwójnej linii ciągłej taryfi kator 
przewiduje 100 zł i 1 punkt karny. 
To niewiele w porównaniu z wykro-
czeniem innych kierowców, które 
jest wymuszone niewłaściwym 
parkowaniem.

Najechanie na linię może kosz-
tować 200 zł i 5 punktów karnych. 
Jeśli kierowca, który zmuszony jest 
ominąć źle zaparkowany pojazd, 
spowoduje kolizję, dostanie 800 zł 
i 13 punktów karnych. 

(MR)

zmuszani do łamania przepisów

nowe zakazy
Łęczyca Na ulicy Konopnic-

kiej przed urzędem 
miejskim w środę postawiono 
znaki zakazu zatrzymywania 
się. Pierwsze dni bez manda-
tów - z pouczeniami - niewiele 
zmieniły. 

Kierowcy świadomie lub nie, 
mimo zakazów ustawionych z 
obu stron parkingu przed UM 
i tak pozostawiali swoje samo-
chody na ulicy. Nic dziwnego, 
parking zazwyczaj jest zapchany 
a korzystają z niego klienci banku 
oraz interesanci magistratu, sądu 
i prokuratury. Po kilku dniach 
z samymi pouczeniami za nie-
właściwe parkowanie, posypią 
się mandaty. Czemu postawione 
zakazy mają służyć, skoro przed 
magistratem nie ma gdzie parko-
wać? - Nowa organizacja ruchu 
przed Urzędem Miejskim jest 
zgodna z projektem organizacji 
ruchu zatwierdzonym przez 
starostę łęczyckiego. Przyjęte roz-
wiązanie ma docelowo zoptyma-
lizować rotację samochodów na 
parkingu, by tym samym ułatwić 
interesantom załatwianie spraw 

urzędowych w znajdujących 
się tutaj instytucjach – wyjaśnia 
Krzysztofa Łuczak z urzędu 
miejskiego. - Przypominamy 
jednocześnie, że na placu po tzw. 
„Starym Młynie” istnieje możli-
wość bezpłatnego parkowania. 

Początek zmian dotyczących 
parkowania pojazdów przed 
magistratem jest pierwszym kro-
kiem do wprowadzenia płatnych 
miejsc parkingowych. Opłaty 
pobierać będzie zatrudniony w 
tym celu inkasent. 

(MR)

Znak niezgody

ograniczenia. Nie dostałem żadnej 
odpowiedzi, więc po kilku dniach 
pismo wysłałem do wojewody. 
Odebrała je jako skargę na działanie 
starosty łęczyckiego i przekazała 
do rady powiatu. Moją intencją nie 
było pisanie skargi, ale uważam, że 
załatwianie takich spraw powinno 
wyglądać zupełnie inaczej.

Starosta łęczycki potwierdza, że 
swojej decyzji z władzami nie kon-
sultował, zgodnie z przepisami nie 
miał takiego obowiązku. - Decyzja o 
wprowadzeniu ograniczenia ruchu 
na drodze powiatowej nr 2500E nie 
była konsultowana z żadnymi wój-
tami ościennych gmin z uwagi na 
to, że przepisy obowiązującego pra-
wa nie przewidują takich konsulta-
cji w przypadku kiedy ograniczenie 
ruchu wprowadzane jest w celu 
zapobieżenia dalszemu niszczeniu 
i degradacji drogi. Odbywający się 
ruch ciężkich pojazdów doprowa-

dził do licznych wyrw, dziur, kolein 
i spękań tej drogi – informuje Woj-
ciech Zdziarski, starosta powiatu 
łęczyckiego. - Ograniczenie ruchu 
na w/w drodze zostało wprowa-
dzone na wnioski mieszkańców 
Jarochówka i Mazewa, którzy zgło-
sili problem niszczenia nawierzchni 
oraz pękających budynków i drgań 
podłoża. Należy podkreślić, że obok 
znajdują się dwie inne drogi, które 
mogą być wykorzystywane przez 
pojazdy o masie pow. 8 ton. 

Skarga na działanie starosty jest 
rozpatrywana przez komisję rewi-
zyjną Rady Powiatu, której wnioski 
zostaną przedstawione 17 czerwca 
podczas sesji powiatowej. Od wnio-
sków komisji ważniejsze będzie jed-
nak to, czy problem wprowadzonego 
ograniczenia oraz niszczenia dróg, 
zarówno gminnych jak i powiatowej 
zostanie wspólnie rozwiązany. 

(MR)

32-latek oskarżoNy o molestowaNie dziecka
Łęczyca Do Sądu Okręgowego 

w Łodzi wpłynął akt 
oskarżenia przeciwko 32-let-
niemu mężczyźnie. Odpowie za 
pedofi lię oraz usiłowanie zgwał-
cenia 8-letniej pasierbicy. Grozi 
mu 15 lat więzienia. 

Do próby gwałtu miało dojść 17 
grudnia ub. roku. O sprawie policję 
poinformowała matka dziewczynki. 
- Potwierdzam, że takie zgłoszenie 
wpłynęło w grudniu 2014 r. Zgłosiła 
się do nas matka dziecka. Poinfor-
mowała, że jej mąż, jednocześnie 
ojczym dziewczynki dokonywał 
w stosunku do 8-latki czynności 
seksualnych. Pierwsze działania 
zostały podjęte, czyli zapewnienie 
opieki lekarskiej dziecku, zebranie 
dowodów i zatrzymanie wskaza-
nego sprawcy – komentuje podinsp. 
Dariusz Kupisz z KPP w Łęczycy. 
- Dalsze czynności wyjaśniające 
prowadziła prokuratura rejonowa 
w Łęczycy.

Zebrane dowody potwierdziły 
dane zawarte w złożonym do-
niesieniu i pozwoliły na przed-
stawienie 32-latkowi zarzutów 
dotyczących usiłowania w dniu 
17 grudnia 2014 roku zgwałcenia 
8-latki. Mężczyzna będzie od-

powiadał także za wcześniejsze, 
kilkukrotne wykorzystywanie 
dziewczynki. Jak wynika z pro-
kuratorskich ustaleń, do tego typu 
zdarzeń dochodziło najprawdopo-
dobniej od końca listopada. - Był to 
okres kiedy matka dziewczynki 
podjęła zatrudnienie w godzinach 
popołudniowo-wieczornych i do 
domu po pracy wracała późno. 
Mężczyzna najprawdopodob-
niej wykorzystywał nieobecność 
swojej żony – informuje Krzysz-
tof Kopania, rzecznik prasowy 
prokuratury okręgowej w Łodzi. 
- Przesłuchany w charakterze po-
dejrzanego 32-latek, nie przyznał 

się do zarzucanych mu czynów. 
Co prawda potwierdził fakty 
dotykania różnych części ciała 
dziewczynki, jednakże wg niego 
była to jedynie forma okazywania 
uczucia i przywiązania.

W taką formę okazywania uczuć 
prokuratura jednak nie uwierzyła, 
mężczyzna stanie przed sądem. 
32-latek mieszkał razem ze swoją 
żoną, ich wspólną 5-letnią córką 
oraz jego 8-letnią pasierbicą. Młod-
sza dziewczynka została odsunięta 
od sprawy, prokuratura wykluczy-
ła możliwość, by była molestowana 
przez ojca. 

(MR)

Na zdjęciu 
podinspektor 

D. Kupisz 
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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.

Łęczyca, al. Jana Pawła II 7

STUDIOKUCHENNEMEBLENA KAŻDYWYMIAR

SUPEROFERTAnarożników

499zł

Żywioł w mgnieniu 
oka zajął całe pomiesz-

czenie, w którym była 3,5-letnia 
dziewczynka. Matka bez waha-
nia wbiegła w płomienie, żeby 
ratować dziecko. W czwartko-
wym pożarze mieszkania straciła 
wszystko, co miała. 

Opis koszmarnego poranka i 
relacja poszkodowanej kobiety są 
wstrząsające. Około 10 rano Anna 
Grabowska wyszła z mieszkania na 
ul. Wrzosowej, żeby wyrzucić śmie-
ci. 3,5-letnia Julcia leżała w łóżeczku 

i oglądała bajki. - Wyrzuciłam śmie-
ci i na moment stanęłam z sąsiadką. 
Rozmawiałyśmy pod samymi 
drzwiami do mojego mieszkania, 
to trwało dosłownie chwilę. Gdy 
zorientowałam się, że coś się dzieje, 
wbiegłam do środka, buchnął ogień, 
było pełno dymu. W głowie miałam 
tylko jedną myśl, gdzie jest Julia? 
Nie było jej w łóżeczku, zaczęłam 
szukać po omacku, kierowałam 
się jej głosem, bardzo płakała. Na-
tychmiast zdjęłam z siebie bluzę, 
owinęłam nią córkę i wybiegłyśmy 

z pomieszczenia na zewnątrz – opo-
wiada pani Anna. - Dziękuję Bogu, 
że Julia jest cała, nie ma nawet otar-
cia. Ja mam nadpalone włosy, rzęsy, 
oparzone ucho, ale to nic. Dla córki 
zaryzykowałabym nawet swoje 
życie. Strażacy mówili, że jestem 
bardzo odważna, iż weszłam do ob-
jętego ogniem mieszkania, ale tam 
było moje dziecko. Nie myślałam 
o własnym bezpieczeństwie. Naj-
gorsze jest to, że już od kilku osób 
słyszałam, że gdybym nie zostawiła 
córki samej w domu, to nic by się 
nie stało. Jestem w kiepskiej formie 
psychicznej i jeszcze te oskarżenia. 
To nie pomaga.

Jak doszło do pożaru? Gdy pani 
Anna wyszła na zewnątrz, Julia 
wzięła zapalniczkę leżącą przy 
kuchence i wróciła do swojego 
łóżeczka. Bawiąc się nią, podpaliła 
kołdrę. Płomienie momentalnie 
objęły materiał, dziewczynka na 
szczęście uciekła z łóżka. Gdy ko-
bieta uratowała z płomieni córeczkę, 
chciała wrócić do pomieszczenia i 
próbować gasić ogień, ale sąsiedzi 
ją trzymali, nie pozwolili znów 
wchodzić do mieszkania, w którym 
znajdowała się butla z gazem. Całe 
szczęście, że powstrzymali kobietę. 
- Nie pozwoliliśmy Ani wejść do 
środka, najważniejsze było to, że 
ona i Julcia były już bezpieczne. Jak 
strażacy przyjechali na miejsce, to 
powiedzieli, że butla lada moment 

by wybuchła – wspomina sąsiad 
poszkodowanej. - Pomagaliśmy, 
jak tylko się dało. W tym mieszka-
niu nie ma nic, spłonęło dosłownie 
wszystko.

Rodzina będzie teraz potrzebo-
wać dużego wsparcia i znacznej 
pomocy. Żywioł zabrał wszystko. 
- Na mieszkanie czekałam 8 lat, 
chyba za bardzo się cieszyłam, że 
w końcu będziemy miały z Julią 
gdzie mieszkać. Teraz nie mamy 
absolutnie nic. Z pożaru uratowały 
się tylko dwie lalki córki. Miasto 

ma wyremontować mieszkanie, bo 
jest całkowicie zniszczone, nawet 
tynki pospadały. Jeszcze nie wiem 
za co je umeblujemy, za co kupimy 
ubrania – zastanawia się A. Gra-
bowska. - W noc przed pożarem 
miałam koszmar. Śniło mi się, że 
Julcia topi się w czarnej wodzie a 
ja nie jestem w stanie jej pomóc, bo 
coś mnie blokuje. Teraz dusiła się w 
zadymionym pomieszczeniu, ale ją 
odnalazłam i wyprowadziłam. Jak 
tu nie zwracać uwagi na sny?

tekst i fot. (MR)

Cudem uniknęły śmierci
Łęczyca

Po pożarze matka z córką trafiły do szpitala

Akcja strażaków trwała godzinę
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Łęczyca

Łęczyca W piątek Prokuratura 
Rejonowa w Łęczycy 

skierowała do sądu akt oskarżenia 
przeciwko 59-letniej Elżbiecie M. 
Matka zastępcza została oskarżona 
o znęcanie się nad trojgiem pod-
opiecznych. Szefowa TBS-u może 
trafić do więzienia nawet na 5 lat. 

Rodzeństwo: Mariusz (10 lat) i Par-
tycja (12 lat) oraz pełnoletni obecnie 
Agnieszka i Krzysztof znalazło się pod 
opieką Elżbiety M. w 2008 roku. Za-
rzuty przedstawione matce zastępczej 
dotyczą okresu 2010 – 2014 r. Przez te 
cztery lata w domu dochodziło do prze-
rażających zdarzeń. Śledczy ustalili, że 
w tym czasie kobieta zamykała dzieci 
w garażu, ograniczała im jedzenie 
oraz biła je. Na wniosek prokuratury, 
w obecności psychologa przed sądem 
przesłuchano najmłodszych pod-
opiecznych Elżbiety M. Dochodzenie 
w sprawie psychicznego i fizycznego 
znęcania się nad dziećmi trwało od 9 
września ub. roku.

- Całokształt dokonanych ustaleń do-
prowadził do przedstawienia 59-latce 
zarzutów dotyczących znęcania się nad 
trojgiem podopiecznych, tj. 10-letnim 
chłopcem, 12-letnią dziewczynką i 
22-latką, która pozostawała pod opie-
ką oskarżonej do sierpnia 2011 r. Z 
zebranych dowodów wynika, że po-
cząwszy od stycznia 2010 roku docho-
dziło do sytuacji, że matka zastępcza 
wszczynała awantury podczas których 
używała wobec małoletnich słów 

obelżywych, ograniczała ich kontakty 
z rówieśnikami, a dwoje najmłodszych 
podopiecznych zamykała w garażu, 
ograniczała im dostęp do jedzenia, 
szarpała i popychała, zadawała uderze-
nia różnymi przedmiotami i rękoma. 
U chłopca dwukrotnie spowodowała 
obrażenia ciała w postaci sińców, które 
skutkowały rozstrojem zdrowia na 
czas nie dłuższy niż 7 dni – informuje 
Krzysztof Kopania, rzecznik prasowy 
Prokuratury Okręgowej w Łodzi. - Z 
relacji pokrzywdzonych wynika także, 
że byli zastraszani przez podejrzaną po 
to, by nie ujawniali tego w jaki sposób 
są traktowani w rodzinie zastępczej. 

Oskarżona nie przyznaje się do winy. 
Składając wyjaśnienia przekonywała, 
że dobrze zajmowała się podopieczny-
mi. Dzieci znajdują się obecnie w innej 
rodzinie zastępczej. 

(MR)

Informacja o napadzie, 
pobiciu pracownicy i 

kradzieży w salonie gier przy ulicy 
Ozorkowskiej od samego początku 
była mocno zastanawiająca. Dwóch 
nieznanych mężczyzn miało wpaść do 
lokalu i uderzać głową kobiety o ladę. 
Mało prawdopodobna była też suma 
skradzionych pieniędzy – 300 zł. Jak na 
wtargnięcie z pobiciem, łup niewielki. 

Pracownica salonu gier przesłuchi-
wana była w charakterze świadka. Po-
czątkowo zeznała, że dwóch mężczyzn 
wtargnęło do salonu, następnie została 
przez nich pobita a z jej portfela zabrali 
300 zł. Poszkodowaną kobietę znalazł 
znajomy, który zabrał ją do szpitala. 
Po kilku dniach relacja ze zdarzenia 
była już zupełnie inna. - W toku pro-

Napad w saloNie gier to zwykłe kłamstwo
wadzenia sprawy okazało się, że do 
żadnego napadu ani kradzieży nie 
doszło. Kobieta zmieniła relację z tego 
zdarzenia, nie jestem w stanie określić, 
co nią kierowało. W sprawę od samego 
początku zaangażowanych było wielu 
funkcjonariuszy. Jak na nasz teren, 
napad z udziałem dwóch napastników 
i pobicie kobiety to bardzo poważne 
zdarzenie. Okazało się, że zostało wy-
myślone – informuje podinsp. Dariusz 
Kupisz z KPP w Łęczycy. - Śledztwo 
najprawdopodobniej zostanie umo-
rzone ze względu na brak znamion 
przestępstwa.  

Nie wiadomo dlaczego kobieta po-
czątkowo mówiła o napadzie a później 
się z tego wycofała.

(MR)

Prezes TBs oskarżona 
o znęcanie się nad dziećmi

Krzysztof Kopania z łódzkiej 
prokuratury mówi o dowodach 
potwierdzających znęcanie się 
nad dziećmi

ZbocZeniec 
na WalisZeWie

Łęczyca Młody mężczyzna 
obnaża się  i ona-

nizuje na łąkach przy osiedlu 
Waliszew. Mieszkanka, która 
spotkała go dwukrotnie, 
mówi o celowym czekaniu 
na „widzów” niemoralnego 
zachowania. Strach jest tym 
większy, że nieznane są mo-
tywy i intencje zboczeńca. 

Kobiety, które spacerują lub 
biegają ścieżkami wśród łąk 
powinny mieć się na baczności 
a najlepiej w ogóle unikać sa-
motnych wypraw na obrzeża 
miasta. - Za pierwszym razem 
widziałam go w poniedziałek, 
stał na mostku. Nieświadoma 
zagrożenia przeszłam obok 
niego i zauważyłam, że się 
onanizuje. Jakby czekał na to, 
że ktoś będzie na niego patrzył, 
jakby sprawiało mu to przy-
jemność i był z tego dumny. 
Ja nie chcę tego oglądać, boję 
się go. Szybko się oddaliłam. 
To młody człowiek, w wieku 
niewiele powyżej 20 lat, dość 
dobrze zbudowany, około 180 
cm wzrostu. Dwa dni później 
stał w tym samym miejscu, w 
krzakach więc wybrałam inną 

Na łąkach grasuje zboczeniec

ścieżkę. Mam wrażenie, że cze-
kał na mnie, pobiegłam w stronę 
kolegiaty tumskiej a on podążał 
za mną – relacjonuje kobieta. 
- Ubolewam, ale muszę zmie-
nić miejsca spacerów z moimi 
pieskami, nie będę ryzykować. 
Myślę, że to jakaś choroba, ale 
nie wiadomo, czy nie przerodzi 
się w agresję. Trzeba teraz bar-
dziej uważać. Chodzę już w inne 
miejsca, zawsze mam przy sobie 
gaz i telefon. Już informowałam 
służby, że do takich sytuacji do-
chodzi na Waliszewie.

- Wiemy o tych zdarzeniach. 
O całym zajściu poinformował 

nas mąż kobiety, która była 
świadkiem lubieżnego zacho-
wan ia młodego mężczyzny 
spotkanego dwukrotnie. Infor-
macja ta trafiła również do KPP 
w Łęczycy. Należy zatem podjąć 
niezbędne środki i działania 
prewencyjne, które doprowadzą 
do ujęcia tego człowieka, aby ko-
biety w mieście, szczególnie te, 
które spacerują na łąkach czuły 
się bezpiecznie – mówi Tomasz 
Olcz yk ,  komenda nt  st raży 
miejskiej. - Liczymy również 
na pomoc mieszkańców w tej 
sprawie.

(MR)
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Szybka pożyczka 
już w Twoim 

mieście. 
Również z zajęciem 

komoRniczym. 
pieniądze od Ręki. 

zadzwoń: 
664-325-559
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ogłoszenie

ogłoszenie

Koło Wędkarskie nr 22 w Leźnicy Wielkiej 
zaprasza dnia 7 czerwca 2015 r. na zawody 

wędkarskie organizowane z okazji Dnia Dziecka. 
Zawody rozpoczną się o godzinie 9:00 nad zalewem 
w Leźnicy Wielkiej i są skierowane do dzieci w wieku 

5 -14 lat. Warunkiem wzięcia udziału w zawodach 
jest zameldowanie na terenie Gminy Parzęczew oraz 

opieka osoby dorosłej. Zgłoszenia przyjmowane 
będą od 01.06.2015 do 04.06.2015 do godziny 18:00.

Zapisy przyjmują:
- Prezes koła Artur Kudelski - 664 492 046
- Sekretarz koła Emil Zaraś - 507 200 720
- Gospodarz koła Jarosław Walczak - 665 693 741
Serdecznie zapraszamy wszystkich najmłodszych 

do wzięcia udziału w zawodach !

Decyzją Sądu Pracy w 
Kutnie były sekretarz 

gminy Grabów ma zostać przy-
wrócony do pracy. Wyrok nie jest 
zadowalający dla żadnej ze stron.

Janusz Jagodziński, wieloletni 
sekretarz gminy Grabów, został 
zwolniony z pracy przez wójta 
Tomasza Pietrzaka. Nie godząc się 
z decyzją nowego przełożonego, 
pozwał gminę za bezpodstawne 
zwolnienie. Decyzja sądu budzi 
mieszane emocje. - Sąd wydał dziw-
ny wyrok, bo przywrócił byłego 
sekretarza do pracy. Generalnie 
powinno być tak, że albo były 
sekretarz dostaje odszkodowanie, 
o które wystąpił, albo sąd uznaje 
jego skargę za bezpodstawną zga-

dzając się ze stanowiskiem gminy. 
Rozwiązanie przyjęte przez sąd jest 
pośrednie i zaskakujące, ponieważ 
nie wiadomo co zrobić. Od strony 
prawnej wyrok nie satysfakcjonuje 
żadnej ze stron – komentuje wójt 
gminy Grabów, Tomasz Pietrzak. 
- Na dzień dzisiejszy będziemy 
pracować tak, jak zaplanowaliśmy. 
Powołamy nowego sekretarza a 
od wyroku Sądu Pracy w Kutnie 
złożymy odwołanie do drugiej 
instancji. Niestety takie postępo-
wanie może trwać nawet rok. Jeśli 
w drugiej instancji opinia sądu 
zostanie podtrzymana, sytuacja 
również będzie niejasna, bo miejsce 
pracy na stanowisku sekretarza 
będzie już zajęte.

Wyrok jest niekorzystny dla 
gminy ponieważ wypowiedzenie 
okazało się bezskuteczne a nega-
tywna ocena pracy nie znalazła 
potwierdzenia w opinii sądu. Zda-
niem byłego sekretarza jest jeszcze 
za wcześnie by podawać jakie-
kolwiek informacje do publicznej 
wiadomości, mimo że sąd wydał 
postanowienie. Na wypowiedź J. 
Jagodzińskiego możemy liczyć, ale 
w późniejszym terminie. Nie udało 
nam się więc dowiedzieć, jakie będą 
dalsze działania z jego strony. 

Jaki był powód zwolnienia? We-
dług wójta były sekretarz miał źle 
wypełniać powierzone obowiązki 
i nie interesować się dobrem gminy 

(MR)

Nowo zatrudniona 
sekret arka  z a ję ła 

miejsce podwładnej poprzed-
niego burmistrza.

Po ogłoszen iu n abor u n a 
urzędnicze stanowisko, chęt-
nych nie brakowało. Do kance-
larii urzędu miejskiego łącznie 
wpłynęło 12 ofert, 8 spełniło 
wymagania formalne. 2 kandy-
datki na sekretarkę łęczyckiego 
włodarza były spoza miasta. - W 
wyniku zakończenia procedury 
naboru na stanowisko podin-
spektora w Wydziale Kadr i 
Organizacji Urzędu, wybrana 
została łęczycanka - pani Małgo-
rzata Sadokierska. Kandydatka 

spełniła wszystkie wymagania 
określone w ogłoszeniu o na-
borze. Ponadto wykazała się 
bardzo dobrą znajomością ję-
zyka angielskiego oraz wiedzą 
ogólną niezbędną do objęcia ww. 
stanowiska, doświadczeniem i 
umiejętnościami gwarantujący-
mi prawidłowe wykonywanie 
powierzonych obowiązków – 
informuje Krzysztofa Łuczak z 
łęczyckiego magistratu. - Pani 
Magdalena Smal (poprzednia 
sekretarka burmistrza {przyp. 
red.}) została przeniesiona do 
Biura Obsługi Rady Miejskiej. 

(MR)

Niepochlebne ulotki 
dotyczące spółdzielni 

mieszkaniowej „Łęczycanka”, 
które w ostatnim czasie trafiły 
do skrzynek mieszkańców wy-
wołały duże poruszenie. Zarząd 
spółdzielni podjął decyzję o 
zgłoszeniu do łęczyckiej prokura-
tury zawiadomienia o możliwości 
popełnienia przestępstwa. Infor-
macje w nich zawarte bulwersują 
spółdzielców. Czy są prawdziwe? 

Za dwa tygodnie odbędzie się 
pierwsze walne zgromadzenie. 
Emocje idą w górę, tym bardziej, 
że wybierana będzie nowa Rada 
Nadzorcza. Nie ulega wątpliwości, 
że autor lub autorzy ulotek dążą 
do zmiany radnych „Łęczycan-
ki”. Większość z umieszczonych 
punktów jest właśnie krytyką 
obecnej RN. Na fiszkach czytamy 
m.in. o planowanej podwyżce 
opłat czynszowych o 20%, jeżeli 
nie zmieni się rady, o zagrożeniu 
utratą mieszkań, jeśli spółdzielnia 
zaciągnie kredyt na budowę no-
wego bloku czy o planowanym 
wyprzedaniu majątku spółdzielni 
i przeznaczeniu pieniędzy na pre-
mie i diety. Ulotki z dopiskiem „Źle 
się dzieje w Łęczycance” budzą 
mieszane uczucia. Nic dziwnego, 
spółdzielcy chcą wiedzieć, co się 
dzieje. Zarząd mówi o kłamstwach 
i działaniu na szkodę całej spół-
dzielni. - Pojawienie się tych ulotek 
spowodowało duże niepokoje i 
zamieszanie wśród spółdzielców. 
Każdego dnia odbieramy telefony 
od osób pytających o wiarygodność 
zawartych w nich treści. Informa-
cje, jakie pojawiły się na ulotkach 
są nieprawdziwe i godzą w dobre 
imię całej SM „Łęczycanka”. Na 
rozpowszechnianiu kłamstw tracą 
nie tylko poszczególne organy, ale 
cała spółdzielnia. Nie ulega wątpli-
wości, że pojawienie się tych treści 
źle wpływa na odbiór społeczny 
i postrzeganie naszej spółdzielni 
chociażby w rozmowach z poten-
cjalnymi kontrahentami, skutkuje 
też spadkiem zaufania spółdziel-

BurmisTrz ma nową 
sekreTarkę

Łęczyca

Łęczyca

Grabów

Jest wyrok, będzie odwołanie

Do prokuratury w sprawie 
ulotek

ców. Uważam że poprzez szerzenie 
kłamstw ktoś próbuje wprowadzić 
zamieszanie przed walnymi zgro-
madzeniami. W związku z bardzo 
negatywnym wpływem rozpo-
wszechniania nieprawdziwych 
informacji, zarząd SM „Łęczycanka” 
podjął decyzję o złożeniu doniesienia 
do prokuratury o możliwości popeł-
nienia przestępstwa. Mam nadzieję, 
że organy ścigania ujawnią osobę lub 
osoby, które działają na niekorzyść 
wszystkich spółdzielców – komen-
tuje Jarosław Pacholski, prezes 
„Łęczycanki”. - Chciałbym odnieść 
się do kilku informacji zawartych 
w ulotkach. Po pierwsze, sytuacja 
finansowa spółdzielni jest bardzo 
dobra, świadczy o tym chociażby 
wypracowany w 2014 r. zysk w 
kwocie ponad 330 tys. zł, brak jakich-
kolwiek zaległości finansowych oraz 
zakres przeprowadzonych remon-
tów za ponad 2 mln zł. Wszystkie 
wskaźniki finansowe w stosunku 
do tych zastanych uległy znacznej 
poprawie. W związku z tym, że 
wystąpiliśmy z propozycją uchwały, 
żeby część wypracowanych zysków 
przeznaczyć na pokrycie strat z lat 
ubiegłych powstałych przez zanie-
chania regulacji wysokości stawki 
eksploatacyjnej, zarząd nie planuje 
w najbliższych miesiącach wprowa-
dzania podwyżek czynszu, o czym 

również była mowa w ulotce. Plany 
wprowadzenia podwyżki o 20% 
są bzdurą, bez odzwierciedlenia w 
rzeczywistych zamiarach zarządu. 
Punkt dotyczący wyprzedawania 
majątku spółdzielni również jest 
nieprawdziwy. Zaproponowali-
śmy 3 uchwały dotyczące sprzeda-
ży gruntów pod lokalami handlo-
wo – usługowymi należącymi do 
prywatnych osób. Ich właściciele 
zgłosili do nas chęć wykupienia 
gruntów i spółdzielnia musi tym 
osobom odpowiedzieć. O tym, 
czy grunty zostaną sprzedane, czy 
nie zdecydują spółdzielcy podczas 
walnego zgromadzenia. Jeśli zaś 
chodzi o budowę bloku przy ul. 
Kaliskiej, to od samego początku 
informowaliśmy członków spół-
dzielni, że inwestycja zostanie zre-
alizowana z środków przyszłych 
nabywców, więc nie mam mowy 
o zaciąganiu na ten cel kredytu, czy 
angażowaniu środków własnych 
spółdzielni. W kwestii rozpoczęcia 
budowy wypowie się również wal-
ne zgromadzenie. 

Ostatecznie, głos decydujący w 
sprawach „Łęczycanki” mają spół-
dzielcy. Ważne decyzje będą podej-
mować na walnych zgromadzeniach 
w dniach 15, 16, 18 i 19 czerwca. Oby 
frekwencja była wysoka.

(MR)

Prezes spółdzielni mówi o 
oszczerstwach pojawiających 
się na ulotkach
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Poddębice 

Poddębice 

reklama

Najstarsi miesz-
kańcy nie pamię-

tają, kiedy szumnie zwana 
„Galeria Poddębice” prze-
chodziła gruntowny remont. 
Wszystko wskazuje na to, że 
takich prac nigdy nie było od 
momentu uruchomienia pla-
cówki, czyli w końcówce lat 
60-tych. Z roku na rok ubywa 
klientów. Czy dom handlowy 
przetrwa?

- Mam nadzieję, że przetrwa-
my. Ale faktycznie jest coraz 
gorzej. Utargi są coraz mniejsze. 

Nie ma się co okłamywać. Han-
dlowiec umiera – mówi Aleksan-
der Gaj, jeden ze sprzedawców.

Trudno się nie zgodzić z taką 
opinią. Na tle odrestaurowanego 
placu „galeria” pasuje niczym 
kwiatek do kożucha. Szara i odra-
pana elewacja straszy z daleka. W 
środku równie źle. Brudne ściany, 
na sufi cie pajęczyny.

- Ten dom handlowy napraw-
dę był modny – słyszymy od 
Beaty Stasiak, klientki. - Ale to 
było dawno. Jak jest teraz, każdy 
widzi. Chyba przychodzę tu 

Na ten moment czekali 
chyba wszyscy miesz-

kańcy. Wczoraj z dużą pompą otwar-
to po ponad rocznej modernizacji 
miejski park. Teren został wydzielony 

nareszcie! „Park zmysłów” gotowy

Robotnicy są dumni ze swojej 
pracy

Spore poruszenie 
wśród mieszkań-

ców wywołała informacja o 
likwidacji niektórych biblio-
tek w regionie. Samorząd 
tłumaczy decyzję oszczędno-
ściami, jednak poddębiczanie 
nie zgadzają się z taką argu-
mentacją. 

- Chyba każdy zgodzi się z 
tym, że biblioteki są potrzebne. 
Dlaczego akurat nasza władza 
robi oszczędności kosztem 
kultury. Na osiedlu do naszej 
biblioteki chodziło wiele osób. 
Książki czytały dzieci. Chyba 
lepiej, aby najmłodsi zajmo-
wali się lekturą a nie siedzieli 
przed komputerem – mówi 
Iwona Antosik z którą 
rozmawialiśmy przy ul. 
Krasickiego. 

Podobnego zdania 
jest Marianna Przy-
gońska. 

- Co jak co, ale li-
kwidacja bibliotek nie 
mieści mi się w głowie. 
Co to za pomysł. Bur-
mistrz powinien słuchać 
swoich wyborców, którzy 
protestują przeciw takim 
decyzjom. Mamy wrażenie, że 
jesteśmy lekceważeni – usłysze-
liśmy od pani Marianny. 

Poddębiczanie podkreślają, 
że niektórych nie stać na kupno 

na strefy zmysłów, m.in. – zapachu, 
wzroku, dotyku, słuchu. Jest też w 
ogrodzie część poświęcona zmysło-
wi orientacji. 

Robotnicy, z którymi rozmawia-
liśmy tuż po zakończonych pracach 
remontowych, twierdzą, że dali z siebie 
wszystko. 

- To była naprawdę ciężka praca. 
Jesteśmy z siebie dumni. Mieszkam w 
Poddębicach i dlatego mogę ocenić jak 
dużą metamorfozę przeszedł ten park. 
Zmienił się nie do poznania. Prak-
tycznie wszystko zostało odnowione 
– mówi Andrzej Szmigiel. - Wcześniej, 
to był taki dziki park. Alejki nie były 
utwardzone, roślinność rosła jak chcia-
ła, nie było ogrodzenia. Teraz, aż miło 
popatrzeć. 

(stop)

Mieszkańcy wraz z pracownikami 
bibliotek protestują przeciwko 
urzędowym planom

Poddębice 

Czy „Handlowiec” przetrwa 

trudny okres?

Klientów w galerii jest jak na lekarstwo 

Sprzedawcy zastanawiają się nad swoją zawodową 
przyszłością

miasto oszczĘdza. bibliotek Nie bĘdzie...

lepiej, aby najmłodsi zajmo-
wali się lekturą a nie siedzieli 
lepiej, aby najmłodsi zajmo-
wali się lekturą a nie siedzieli 
lepiej, aby najmłodsi zajmo-

przed komputerem – mówi 
 z którą 

rozmawialiśmy przy ul. 

Co to za pomysł. Bur-
mistrz powinien słuchać 
Co to za pomysł. Bur-
mistrz powinien słuchać 
Co to za pomysł. Bur-

swoich wyborców, którzy 
protestują przeciw takim 
swoich wyborców, którzy 
protestują przeciw takim 
swoich wyborców, którzy 

decyzjom. Mamy wrażenie, że 
protestują przeciw takim 
decyzjom. Mamy wrażenie, że 
protestują przeciw takim 

bibliotek, oprócz osiedlowych 
przestaną też istnieć czytelnie 
w Kałowie, Niemysłowie, Bał-
drzychowie, Niewieszu. 

Wysłaliśmy mejlem w sprawie 
bibliotek przeznaczonych do li-
kwidacji pytania burmistrzowi. 
Czekamy na odpowiedź. 

(stop)

drogich 
książek. 

D l a t e g o 
dzia ła l ność 

bibliotek jest tak 
ważna.

Według informacji przekaza-
nej przez urząd do likwidacji z 
dniem 31 lipca wyznaczono kilka 

Kiedyś modna galeria, teraz ruina

jedynie z przyzwyczajenia. 
Stanisław Wiaderek, radny 

miejski, nie ukrywa, że jest zdru-
zgotany podejściem właścicieli 
obiektu.

- Przecież taki dom handlowy 
powinien być dla spółdzielni 
przysłowiową żyłą złota. Jednak 
nic się w galerię nie inwestuje. 
Nie rozumiem tego. Czy „Han-
dlowiec” ma upaść – pyta samo-
rządowiec. 

Dzierżawiący pomieszczenia 
w domu handlowym od Han-
dlowo-Usługowej Spółdzielni 
Pracy nie ukrywają, że obawiają 
się zamknięcia interesu.

- W Poddębicach od jakiegoś 
już czasu mówi się o tym, że ga-
leria będzie zrównana z ziemią. 
Nie wiemy ile jest w tym prawdy, 
każdy obawia się o swoje miejsca 
pracy. Jest tu obskurnie, ale parę 

groszy z handlu zawsze wpad-
nie – mówią Renata Skubała i 
Henryka Brzezińska. 

Nie udało nam się porozma-
wiać z prezesem spółdzielni. 

Pytanie o przyszłość „Handlow-
ca” pozostaje niestety nadal bez 
odpowiedzi. Sprawę będziemy 
monitorować. 

tekst i fot. (stop)



71 CZERWCA 2015
Nowy 
Tygodnik 
RegionalnyBunt na placu

Coraz częściej na 
osiedlach wcześniej 

utworzone piaskownice zamie-
niane są w klomby. Dlaczego tak 
się dzieje i czy wśród mieszkań-
ców jest na to przyzwolenie?

- Dobrze, że piaskownica przy 
naszym bloku została zlikwidowa-
na – mówi Katarzyna Struszczyk, 

mama 3,5-letniego Alana. - Nie była 
ogrodzona i załatwiały się w niej 
psy. W pobliżu spółdzielnia zrobiła 
ogrodzony plac zabaw. 

Kłopot jednak w tym, że plac 
zabaw – pomimo ogrodzenia – jest 
otwarty. Dzieci zapominają o za-
mknięciu furtki. 

(stop)

Ta sprawa budzi duże emocje. Or-
ganizacja handlu w czasie corocz-
nego odpustu ku czci św. Bogumiła, 
którego relikwie znajdują się w 
uniejowskiej kolegiacie, stanęła pod 
dużym znakiem zapytania. Okazało 
się bowiem, że kramy ustawiono bez 
stosownego pozwolenia.

Gdy na początku ubiegłego ty-
godnia pojechaliśmy do Uniejowa, 
nasze rozmowy z mieszkańcami 
sprowadzały się do tematu ulic, 
które nie zostały wyłączone z ruchu. 
Skarżyli się głównie rodzice małych 
dzieci. 

- Odpust jest fajną sprawą, tylko 
te blisko przejeżdżające samochody. 
Pierwszy raz spotkałem się z czymś 
takim – usłyszeliśmy od turystów 
z Łodzi, którzy do Uniejowa przy-
jechali z 6-letnią córeczką. - Łatwo 
może dojść do nieszczęśliwego 
wypadku. I kto wtedy będzie za to 
odpowiadał? Uliczki, przy których 
są kramy, z całą pewnością powin-
ny zostać wyłączone z ruchu na czas 
odbywającego się odpustu.

Nie udało nam się porozmawiać 

z burmistrzem Uniejowa, Józefem 
Kaczmarkiem.

O komentarz poprosiliśmy w sta-
rostwie. Drogi, przy których stały 
kramy, należą do powiatu. 

- Na przejeżdżające w bliskiej od-
ległości od stoisk samochody, m.in. 
na ul. Kościelnickiej, do tej pory 
nikt się nie skarżył – mówi Ryszard 

Rytter, starosta poddębicki. - Ale 
to dobrze, że pan zasygnalizował 
sprawę. Chodzi bowiem o to, że nie 
wydaliśmy żadnego pozwolenia na 
zajęcie pasa drogi lub chodnika. Nie 
wiem jeszcze, co należy teraz z tym 
zrobić. Na pewno jednak tak nie 
powinno być.

tekst i fot. (stop)

klomby zamiast piaskownic 
Poddębice 

Piaskownica przy ul. Sobieskiego jest teraz klombem

Nielegalne kramy w Uniejowie?

Ulica na czas 
odpustu nie została 

wyłączona z ruchu

Kupcy przeciw burmistrzowi 
Poddębice K i lka dni  temu 

handlowcy z pla-
cu Kościuszki rozpoczęli zbie-
ranie podpisów pod petycją 
do burmistrza w sprawie pla-
nów reorganizacji ruchu w 
centrum miasta. 

Do magistratu – jak usłysze-
liśmy – sukcesywnie wpływają 
listy z poparciem dla żądań 
kupców. Pod petycją podpisać 
się miało ponad sto osób. Dla-
czego handlowcy tak bardzo 
krytykują burmistrza?

W mieście to pytanie wcale 
nie zaskakuje. - Magistrat robi 
wszystko, aby utrudnić nam 
handel. Zlikwidowali już przy-
stanek PKS-u na placu i przenie-
śli go pod supermarket. Teraz 
mamy o wiele mniej klientów. 
Burmistrz natomiast wymyślił 
kolejne zmiany – słyszymy od 
jednej z właścicielek sklepu na 
pl. Kościuszki.

Od kupców dowiadujemy się, 
że urząd zamierza gruntownie 

Mieszkańcy dyskutują o planach dot. zmian na placu 
Kościuszki 

W sklepach obawiają się 
zapowiadanych zmian 

Sklepikarze zbierają podpisy od poddębiczan 

przeorganizować ruch samocho-
dów w centrum. Miałyby powstać 
ulice jednokierunkowe, mówi się 
także o likwidacji parkingów.

- Nie będę ukrywać, że jeste-
śmy poważnie zaniepokojeni 
tymi planami. Jeśli nasze obawy 

się potwierdzą, to będzie koniec 
handlowania na placu – twierdzi 
Jadwiga Kluska.

Nie trudno było dotrzeć do 
kolejnej osoby utrzymującej się z 
handlu, negatywnie oceniającej 
zamierzenia urzędu miasta. 

- W magistracie kupcy spotkali 
się z burmistrzem. Niestety, nie 
mogłam w tym dniu uczestniczyć 
w spotkaniu. Mam nadzieję, że 
burmistrz zrozumie nasze stano-
wisko – usłyszeliśmy od Urszuli 
Płusy. 

W sklepach wyczuwalne jest 
napięcie i poddenerwowanie. 
Handlowcy nie dopuszczają do 
siebie myśli, że parking na pl. 
Kościuszki mógłby zostać zli-
kwidowany. 

O opinię zapytaliśmy miesz-
kańców. Zdania – jak w każdej 
takiej sprawie – są podzielone. 
Niektórzy chcą likwidacji par-
kingów. Narzekają na hałas i 
smród spalin. Argumentują, że 
plac powinien stać się deptakiem. 
Inni nie wyobrażają sobie, aby 
odebrano im możliwość dojazdu 
pod ulubione sklepy. 

Komentarz burmistrza Piotra 
Sęczkowskiego nie pozostawia 
złudzeń. Zdaniem włodarza 
kupcy wyolbrzymiają problem. 

- Nie planujemy likwidacji 
parkingów na placu Kościusz-
ki. Natomiast od mieszkańców 
otrzymywaliśmy sygnały, że 
parkujące na chodnikach sa-
mochody zastawiają przejście. 
Stojące auta pozostawiają też 
plamy oleju. To są czynniki 
determinujące do zmiany or-

ganizacji ruchu i uregulowania 
sytuacji w tej części miasta. 
Odbieraliśmy głosy, że jedni 
mieszkańcy są zadowoleni, a 
inni nie. Podobna sytuacja miała 
miejsce w drugiej części miasta, 
gdzie poddębiczanie apelowali, 
by nie przenosić przystanku 
autobusowego. Czas pokazał, 
że była to trafna decyzja – od-
powiada burmistrz. 

Do sprawy powrócimy.
tekst i fot. (stop)
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Oryginalne potrawy 
i porady kulinarne

Rozwiązanie krzyżówki z numeru 138: Siła daje odwagę.
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* W nocy do psychiatryka dobija się 
jakiś mężczyzna i krzyczy:
- Ratunku, oszalałem, potrzebuję 
natychmiastowej pomocy lekarskiej!
Zaspany portier otwiera drzwi i 
warczy:
- Panie, jest trzecia w nocy! Pan chyba 
zwariował! 

* * * 
* Blondynka wraca roztrzęsiona do domu i mówi do 
swojego chłopaka:
- W ogóle nie da się jeździć po tym mieście! Skręcam w 
lewo - drzewo, zawracam - drzewo, wszędzie drzewo. 
Naciskam hamulec, próbuję cofnąć, odwracam się - 
drzewo...
- Spokojnie kochanie, to tylko choinka zapachowa. 

* * * 
* Test na to kto jest lepszym przyjacielem: żona czy pies?
Zamknij żonę i psa w bagażniku, wróć za godzinę i zobacz, 
kto będzie się bardziej cieszył na Twój widok. 

* * * 
* Przez hall w szpitalu biegnie facet, który właśnie miał 
mieć operację.
- Co się stało?! - pytają go inni pacjenci.
- Słyszałem, jak pielęgniarka mówi: to bardzo prosta ope-
racja, niech pan się nie martwi, jestem pewna, że wszystko 
będzie dobrze!
- Próbowała tylko pana uspokoić, co w tym złego?!
- Ona nie mówiła do mnie. Mówiła do lekarza!!! 

* * * 
* Mąż zwraca się do żony znad gazety:
- Kochanie! Właśnie przeczytałem, że podczas seksu 
mężczyzna spala tyle kalorii, co przebiegając dziesięć 
kilometrów!
- No to jesteś mistrzem świata! Dziesięć kilometrów w dwie 
i pół minuty! 

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

ZUPA KALAFIOROWA
Składniki:
• 1 średni kalafi or
• 4 skrzydełka kurczaka
• 2 średnie marchewki
• 1 pietruszka
• 1 mały seler
• 1/2 pęczka kopru
• 1/2 pęczka natki pietruszki
• 1 mała cebula
• 1/2 szklanki śmietany 18%
• sól
• pieprz 
Etapy przygotowania: Pokroić mar-
chewkę w talarki, pietruszkę, seler i ce-
bulę w małą kostkę. Kalafi or podzielić na 
różyczki. Zalać skrzydełka litrem wody. 
Zagotować i usunąć szumowiny. Dodać 
warzywa i gotować do miękkości. Pos  ie-
kać koperek i natkę pietruszki. Dodać do 

zupy, podprawić śmietaną. Mięso wyjąć 
lub podawać z mięsem. 

PIECZONy PSTRĄG Z POMIDORAMI, 
CUKINIĄ I ŚWIEŻĄ SZAŁWIĄ
Składniki:
• 2 duże fi lety z pstrąga 
• 1 duża cukinia 
• 1 puszka pomidorów 
• 3-4 ząbki czosnku 
• 2-3 czerwone cebule 
• garść świeżej szałwii / pietruszki / + 4 • 
ziarenka ziela angielskiego 
• sól morska 
• świeżo zmielony pieprz 
• oliwa z oliwek 
Do podania:
• puree z ziemniaków (dodaję masła, 
mleka i dużo zielonej pietruszki) 
• sałatka z selera z dodatkiem oliwy tru-

fl owej i ko  perku (selera gotuję dosłownie 
chwilę, żeby był kruchy) 
Etapy przygotowania: Filety dokładnie 
myjemy, osuszamy, solimy i doprawiamy 
pieprzem. Umieszczamy w natłuszczo-
nym żaroodpornym naczyniu. Piekar-
nik rozgrzewamy do 200 stopni C. Na 
rozgrzanej patelni z oliwą podsmażamy 
świeże gałązki szałwii i posiekany czo-
snek. Dodajemy pokrojoną w kosteczkę 
cebulę, kawałki cukinii i smażymy kolejne 
3 minuty. Na końcu dodajemy pomidory 
z puszki i dokładnie mieszamy. Całość 
przekładamy na przygotowane fi lety z 
pstrąga. Przykrywamy folią aluminiową 
i pieczemy w piekarniku ok. 25 minut. 
Podajemy z puree z ziemniaków i sa-
łatką z lekko podgotowanego selera 
z oliwą trufl ową i świeżym koperkiem. 
Komentarz: Pstrąga możemy zastąpić 
halibutem lub dorszem. 

PUDDING PRZyJAZNy DLA CU-
KRZyKÓW
Składniki:
• 125 g daktyli, pokrojonych
• 100 ml niesłodzonego soku poma-
rańczowego

• 60 g suszonych moreli, pokrojonych
• 60 g rodzynek
• 60 g sułtanków
• 75 g brązowej bułki tartej (3 standardo-
wej wielkości kromki z usuniętą skórką)
• 75 g mąki razowej
• 5 ml mieszanki przypraw
• 1 średniej wielkości marchewka, obrana 
ze skórki i starta na tarce
• 1 średniej wielkości jabłko, obrane ze 
skórki i starte na tarce
• 1 duże jajko, lekko ubite
• 50-100 ml mleka o niskiej zawartości 
tłuszczu lub nie zawierającego tłuszczu
słodki sos bez cukru z mleka i jajek z 
dodatkiem mąki, do podania
Etapy przygotowania: Do gar  nka 
dodaj daktyle i sok pomarańczowy, 
a następnie zagotuj. Zdejmij z ognia 
i pozostaw do ostygnięcia. Następnie 
dodaj do garnka pozostałe składniki i 
dobrze je wymieszaj. Przenieś masę do 
miski, przykryj i schładzaj przez przy-
najmniej trzy godziny lub przez noc, 
aby wzmocnić smaki. Posmaruj   lekko 
tłuszczem miseczki lub formy i podziel 
pomiędzy nie masę. Przykryj papierem 
tluszczoodpornym, następnie złóż pa-

pier po bokach i zwiąż sznureczkiem, 
aby je zabezpieczyć. Umieść puddingi 
w garnkach z gotującą wodą - woda 
powinna znajdować się w połowie wy-
sokości miseczek na pudding. Przykryj 
każdy z garnków ciasno bardzo szczel-
ną pokrywką i gotuj na parze przez 2 
-2 1/2 godziny do momentu, aż środki 
puddingów będą miały stałą kon-
systencję. Sprawdzaj regularnie, aby 
mieć pewność, że w garnkach znajduje 
się zawsze woda. Gdy puddingi są już 
gotowe, wyjmij je z garnków i zdejmij 
tłuszczoodporny papier. Pozostaw je 
do ostygnięcia jeszcze przed wyjęciem 
ich z miseczek. Przechowuj puddingi w 
lodówce w hermetycznym pojemniki 
do trzech tygodni Podawaj ciepłe, ze 
słodkim sosem bez cukru z mleka i 
jajek z dodatkiem mąki.
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Na ten dzień katolicy czekali cały rok. Procesja eucharystyczna, podczas której niesione są relikwie św. 

Bogumiła, zgromadziła tłumy mieszkańców. Ulicami przeszli nie tylko duchowni, ale również przedsta-

wiciele uniejowskiej władzy i lokalne bractwo rycerskie. Warto wspomnieć, że relikwie błogosławionego 

Bogumiła znajdują się nie tylko w Uniejowie, ale również w Rzymie, Dobrowie i Gnieźnie. 

Procesja w Uniejowie
Bogumiła znajdują się nie tylko w Uniejowie, ale również w Rzymie, Dobrowie i Gnieźnie. 
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Ozorków

Ozorków Wszystkie miejskie 
przedszkola przejdą 

w ciągu trzech najbliższych lat 
gruntowną termomodernizację. 
W tym roku wykonano już au-
dyty energetyczne budynków, 
w przygotowaniu są projekty 
techniczne. W przyszłym roku 
ruszą pierwsze prace budowlane.

W ramach inwestycji we wszyst-
kich pięciu budynkach miejskich 
przedszkoli zostaną docieplone 
ściany, dach, wymienione zostaną 
okna i drzwi tam, gdzie jeszcze tego 
nie zrobiono. Instalacja centralnego 
ogrzewania, czyli grzejniki, rury, za-
wory zostaną wymienione na nowe. 

W przedszkolu Miejskim nr 3 

starą, węglową kotłownię zastąpi 
nowa – gazowa. PM3 to ostatni 
budynek użyteczności publicznej 
w mieście opalany węglem. 

Dzięki termomodernizacji przed-
szkola zaoszczędzą na kosztach 
energii, a jej zużycie będzie regulo-
wane w zależności od warunków 
pogodowych. Poza tym budynki, 
po położeniu nowych tynków i 
umalowaniu ścian, będą prezento-
wać się znacznie lepiej.

Pieniądze na tak dużą inwestycję 
pochodzą ze środków unijnych, 
przyznanych miastu w ramach 
Łódzkiego Obszaru Metropolital-
nego. Ozorków pozyskał blisko 13 
mln zł dofinansowania na realizację 
kilku dużych przedsięwzięć. Przy-
pomnijmy, że poza termomoderni-
zacją przedszkoli, w ramach ŁOM 
zostanie zrewitalizowany kompleks 
pałacowo-parkowy Schlösserów przy 
ul. Listopadowej, kolejne budynki w 
zabytkowym centrum miasta, po-
nadto zostaną zmodernizowane hala 
sportowa i MKP „Wodnik”. 

info: UM

Do naszej redakcji 
zadzwoniła zdener-

wowana mieszkanka, która po-
skarżyła się na gruz rozsypany 
przez jednego z działkowców na 
drodze łączącej ul. Traugutta z 
Konstytucji 3 Maja. 

- Jak tak można – mówiła zbul-
wersowana ozorkowianka. - Teraz 
nie można przejść normalnie tą dro-
gą. Wystają duże kamienie i płytki. 

Zdzisław K. (nazwisko do wia-

domości red.), działkowicz, który 
rozsypał na drodze gruz, obiecuje, 
że wyrówna drogę.

- Ludziom, to nic już nie pasuje. 
Kiedyś na drodze były ogromne 
dziury. Teraz ich nie ma. Przy-
znaję, że zapomniałem utwardzić 
drogę, ale zrobię to. Nie chcę, aby 
ktokolwiek się na mnie skarżył – 
usłyszeliśmy.

(stop)

Ryszard Nowa-
kowski, przewod-

niczący Związku Międzygmin-
nego Bzura, nie ukrywa swo-
jego zaskoczenia niedawnym 
wyrokiem Sądu Okręgowego 
w sprawie przetargu na budowę 
Regionalnego Zakładu Zago-
spodarowania Odpadów Komu-
nalnych w Piaskach Bankowych. 
Zdaniem sądu, związek popełnił 
błąd. Trzeba przyznać dość kosz-
towny i w efekcie niekorzystny dla 
planowanej inwestycji. 
- Nie potrafię tego zrozumieć – 
przyznaje R. Nowakowski. - Zda-
niem sądu postępowanie przetar-
gowe zostało źle przeprowadzo-
ne. Chodzi o to, że odrzuciliśmy 
jedną ofertę firmy, która naszym 
zdaniem wprowadziła nas w błąd. 
Firma ta w dokumentacji podała 
inwestycję, której wcześniej nie 
wykonała. Dlatego nie mogliśmy 
dopuścić jej do przetargu. Zresztą 
Krajowa Izba Odwoławcza przy-
znała, że postąpiliśmy słusznie. 
Pomimo tego, sąd orzekł inaczej i 
przetarg musi zostać powtórzony. 
Jak się dowiedzieliśmy, konse-
kwencje sądowego orzeczenia są 
poważne. Budowa zakładu komu-
nalnego w Piaskach znacznie się 
opóźni i co najważniejsze, związek 
stracił przyznane na inwestycję 
unijne pieniądze. 
- Nie załamujemy się. Odwrotu nie 
ma – przekonuje wójt Parzęcze-
wa. - Gminy zrzeszone w związku 
uznały, że zakład musi powstać 
w Piaskach. To ważna inwestycja, 

która sprawi, że mieszkańcy będą 
mieć w przyszłości znacznie obni-
żone opłaty za śmieci. 
Wójt twierdzi, że związek Bzura 
starać się będzie o pieniądze z Unii 
z nowej puli. 
- Inwestycja będzie realizowana 
etapami. Jest duża szansa na to, 
że ponownie uzyskamy unijne 
wsparcie. Budowa Regionalnego 
Zakładu Zagospodarowania Od-
padów Komunalnych w Piaskach 
Bankowych została wpisana do 
wojewódzkiego planu gospodarki 
odpadami w urzędzie marszał-
kowskim w Łodzi. Wojewódzkie 
władze widzą celowość i potrzebę 
tej inwestycji. To niezmiernie waż-
ne. Nie ma obawy, że nasze plany 
nie będą realizowane przez nieko-
rzystny wyrok sądu - słyszymy od 
Ryszarda Nowakowskiego.

(stop)

Do poważnych spo-
rów dochodzi na osie-

dlach z powodu psów, które zała-
twiają się gdzie popadnie. Dostaje 
się właścicielom czworonogów 
za to, że nie sprzątają po swoich 
pupilach. O konfliktach pisaliśmy 
nie raz. Ostatnio takich spraw 
przybywa. Dochodzi do sytuacji, że 
nawet policja powiadamiana jest o 
opiekunach psów, którzy – zdaniem 
niektórych – nie wywiązują się ze 
swoich obowiązków. 

Chodniki i trawniki przy blokach 
upstrzone są psimi odchodami. To 
nie jest przyjemny widok. Lokatorzy 
dbający o porządek denerwują się na 
właścicieli psów, które biegają między 
blokami. Kilka dni temu do naszej 
redakcji zadzwoniła lokatorka bloku 
z ul. Sucharskiego, która narzekała 
na sąsiadkę mającą trzy psy. Łatwo 
się domyślić, czego dotyczyła skarga.

- Psy nie są prowadzone na smyczy. 
A gdy, za przeproszeniem, narobią 
na chodnik to właścicielka wcale się 
tym nie przejmuje. Tak nie może być 
– usłyszeliśmy.

Właściciele psów, z którymi roz-
mawialiśmy, różnie tłumaczą swoją 
niefrasobliwość.

- Przecież nie będę ganiła psa za to, 
że zrobił kupę na trawniku – mówi 
starsza pani z którą rozmawialiśmy 
przy ul. Bema. - Psy muszą się gdzieś 
załatwiać. Jest to naturalny nawóz. 

Na szczęście spotkaliśmy w Ozor-
kowie rozsądniejszych właścicieli 
psów. 

- Zawsze mam przy sobie torebkę 
foliową. Zabieram ją przede wszyst-
kim, gdy idę z psem do centrum 
miasta. Sprzątam po nim – twierdzi 
Helena Jóźwiak. - Moim zdaniem 
nie byłoby problemu, gdyby w mieście 
ustawione były kosze z psimi pakie-
tami. Tak, żeby były w nich torebki, 
łopatki i rękawiczki do sprzątania 
odchodów. 

O psich pakietach mówią również 
Barbara Adamczyk i Jadwiga Pie-
truszewska. 

- Kochamy psy, ale nie pamiętamy 
aby w Ozorkowie były kiedykolwiek 
psie pakiety – usłyszeliśmy.

Problem zasygnalizowaliśmy w 
urzędzie miasta. 

- Magistrat ma w planach umiesz-
czenie na terenie miasta tzw. “psich 
pakietów”. Burmistrz planuje spo-
tkanie w tej sprawie z prezesem 
Spółdzielni Mieszkaniowej i prezesem 
OPK, by omówić kwestie techniczne, 
lokalizacyjne i finansowe – mówi Iza-
bela Dobrynin, rzecznik burmistrza 
Ozorkowa. 

tekst i fot. (stop)

Odwrotu nie ma – twierdzi wójt 
Parzęczew

Na zdjęciu wójt Ryszard 
Nowakowski 

Zagruzowana droga

przedszkola do remontu

Właściciele psów kontra 
miłośnicy porządku 

Ozorków
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Decyzja komendy 
powiatowej policji o 

zamknięciu po godz. 20 komisa-
riatu w Ozorkowie spotkała się z 
dużym zaskoczeniem i krytyką. 
Na szczęście w mieście niedługo 
ma być znów bezpieczniej. Po-
wraca nie tylko nocna policyjna 
służba dyżurna. Na patrolach ma 
być także więcej policjantów. 

W niedawnym posiedzeniu 
komisji budżetowo-finansowej 
zgierskiego starostwa uczestniczył 
wicekomendant policji w Zgierzu. 
Dyskutowano o bezpieczeństwie, 
m.in. sytuacji w Ozorkowie. Policja 

przyznała się do błędu. System bez 
nocnej dyżurki nie sprawdził się. 
Dlatego wystąpiono o zgodę do 
komendanta wojewódzkiego policji 
w Łodzi na powrót nocnej służby 
dyżurnej.

- Komendant zaakceptował 
naszą prośbę – mówi Dominik 
Gabrysiak, radny powiatowy. - 
Najprawdopodobniej od lipca w 
ozorkowskim komisariacie policji 
znów będzie pełniona nocna służba 
dyżurna. Sami policjanci pełniący 
służbę dyżurnego krytykowali 
anonimowo pomysł, który został 
wdrożony. Ich zdaniem powo-

dował, wbrew wcześniejszym 
zapewnieniom, wydłużenie czasu 
reakcji na zdarzenie i utrudniał po 
godzinie 20 kontakt obywateli z 
funkcjonariuszami.

O konieczności przywrócenia 
nocnych dyżurów mówi też radna 
powiatowa Lidia Elert. 

- Wielokrotnie podejmowałam 
temat przywrócenia dyżurek, ponie-
waż poczucie bezpieczeństwa jest dla 
nas wszystkich niezwykle ważne. Jest 
mi niezmiernie miło, że komendant 
KPP w Zgierzu ogłosił podczas obrad 
sesji rady powiatu, że dyżurki wrócą. 
Niesamowicie budujące jest to, że wy-

dyżurNa służba policJi powraca
Ozorków

chodzimy na wprost społeczeństwu, 
bo przecież właśnie przywrócenia 
dyżurek oczekiwało społeczeństwo.  
Natomiast pod koniec czerwca rusza-
ją w Ozorkowie dodatkowe patrole 
policji.

- Patrole ponadnormatywne 
będą co każdy weekend (z piątku 

na sobotę) – informuje Izabela 
Dobrynin, rzecznik burmistrza 
Ozorkowa. - Potrwają do połowy 
września. Dodatkowo, w każdym 
patrolu, będzie dwóch policjantów. 
Miasto wyasygnowało na ten cel 
4800 złotych. 

tekst i fot. (stop) 

Najprawdopodobniej od lipca w ozorkowskim komisariacie znów 
pełniona będzie nocna służba dyżurna

usypali wały, zostawili azbest

na plaży zamiast w bibliotece?

Ozorków

Ozorków

Po naszym 
artykule o 

azbeście składowanym 
na prywatnym terenie 
przy ul. Łęczyckiej ro-
botnicy wynajęci przez 
Toniego K. usypali na 
wjazdach wały. Teraz nikt 
na działkę po byłych za-
kładach odzieżowych nie 
wiedzie. Szkoda tylko, 
że nie usunięto jeszcze 
szkodliwego azbestu. Dlaczego?
- Akurat popsuł nam się specjalistyczny samochód – wyjaśnia Jerzy 
Miksa. - Zapewniam jednak, że w tym tygodniu azbest zostanie z 
terenu zabrany. 
Od pracowników właściciela terenu dowiedzieliśmy się, że działka wy-
stawiona już na sprzedaż, ma być lepiej dozorowana. 

tekst i fot. (stop)

W nadchodzącym 
sezonie letnim nad 

miejskim stawem sporo może 
się zmienić. Jednym z pomysłów 
jest uruchomienie plażowej wy-
pożyczalni książek. 

- To dopiero wstępna koncep-
cja, ale przyznaję, że myślę nad 
taką formą spędzania czasu 
nad wodą – mówi Mariusz Le-
wandowski, dyrektor Miejskiej 
Krytej Pływalni w Ozorkowie. 
- Administrując staw chcie-
libyśmy wprowadzić pewne 
nowości. Czytanie książek jest 
tylko jednym z pomysłów. Być 
może powstanie letnia wypo-
życzalnia książek nad stawem, 
lub książki będą przez kogoś 
czytane dzieciom. Zobaczymy, 
mamy jeszcze trochę czasu do 
rozpoczęcia sezonu.

Oficjalne rozpoczęcie sezo-
nu wyznaczono na 27 czerwca. 

Oprócz oryginalnego pomysłu z 
książkami, dyrektor zdradza rów-
nież inne plany związane z letnim 
wypoczynkiem nad stawem.

- Chciałbym organizować ak-
tywne zajęcia tematyczne, na 
przykład dzień z piłką nożną, 
siatkową, karate – wymienia szef 
MKP „Wodnik”. 

Co jeszcze się zmieni?
Jak udało nam się dowiedzieć 

dyrekcja Wodnika rozmawia z 
handlowcami i  namawia ich do 
prowadzenia przy stawie małej 
gastronomii. To dobry pomysł. 
Latem dobrze byłoby nad wodą 
kupić chłodny napój, czy też coś 
przekąsić. 

Ceny za wypożyczenie sprzę-
tu wodnego – jak zapewnia M. 
Lewandowski – pozostaną na 
takim samym poziomie jak w 
roku ubiegłym. 

tekst i fot. (stop)
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28 maja w Gminie Parzęczew świętowano 25-lecie Samorządu. Z tej okazji w 
Forum Inicjatyw Twórczych odbyło się uroczyste spotkanie, w którym uczest-
niczyli m. in.: władze samorządowe na szczeblu wojewódzkim, powiatowym i 
gminnym, Radna Sejmiku Wojewódzkiego Ilona Rafalska, Wicestarosta Zgierski 
Krzysztof Kozanecki, radni gminy Parzęczew, sołtysi, przedstawiciele jednostek 
organizacyjnych oraz Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej Cezary Bohdan Dzierżek. Wójt Ryszard Nowakowski 
przygotował nowoczesną multimedialną prezentację, w której przypomniał 
jak powstał Samorząd i jak wiele dokonała Gmina Parzęczew w tym okresie. 
„To już wcześniejsze inicjatywy mieszkańców tworzyły samorząd poprzez 
kółka rolnicze oraz ochotnicze straże pożarne i inicjatywy społeczeństwa. 
Patrząc na rozwój Gminy Parzęczew jestem dumny, że możemy wam poma-
gać.” – komentował Cezary Bohdan Dzierżek Prezes Zarządu Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
Podczas uroczystości podziękowania otrzymały osoby, które zakończyły pełnienie 
funkcji Sołtysa w roku bieżącym: Przewodnicząca Zarządu Osiedla Pani Smolarczyk 
Maria, Pani  Pisera Czesława, Pani Przybylska Józefa, Pan Graczyk Eugeniusz, Pan 
Matuszewicz Wincenty, Pan Chyliński Jan oraz Pan Głodek Henryk. Przewodni-
czący Rady Gminy Pan Władysław Krawczyk odczytał list gratulacyjny składany 
na ręce ww.  Sołtysów.
Uroczystości towarzyszyły występy studentów z Akademii Muzycznej w Łodzi 

reprezentujące K oło Miłośników-Wykonawców 
Muzyki Kameralnej. „Dziękuję wszystkim za wkład 
w rozwój naszej Gminy, to nasz wspólny sukces.” 
– podsumował Ryszard Nowakowski Wójt Gminy 
Parzęczew żegnając przybyłych gości.

samorząD w gminie 
ParzęCzew ma 25 laT

Kolejni mieszkańcy gminy 
mogą podłączać swoje tereny 
do nowo wybudowanej sieci wo-
dociągowej i kanalizacji. Dzięki 
temu gmina dynamiczniej się 
rozwija oraz podnosi standard 
życia mieszkańców. Przepro-
wadzona inwestycja została po-
dzielona na IV etapy. W ramach 
I etapu została rozbudowana 
kanalizacja sanitarna w Parzę-
czewie ul. Kasztanowa o długo-
ści 218,50 mb. II etap inwestycji 
polegał na rozbudowie sieci wo-
dociągowej w miejscowościach: 
Tkaczewska Góra, Pustkowa 

Góra, Wytrzyszczki, Julianki 
i Żelgoszcz o łącznej długości  
1641 mb. W kolejnym III etapie  
zmodernizowano oczyszczalnię 
ścieków w Parzęczewie (został 
wymieniony  układ pomiaru 
ścieków, doposażono układ w 
oczyszczanie wstępne na sicie, 
została przeprowadzona moder-
nizacja układu napowietrzania 
i reaktora biologicznego). W ra-
mach ostatniego IV etapu został 
zakupiony nowoczesny ciągnik 
marki URSUS typ 10014H wraz 
z wozem asenizacyjnym marki 
POMOT typ T544/1.

Projekt nosi „Uporządkowanie 
gospodarki wodno-ścieko wej w 
gminie Parzęczew – etap II” i jest 
realizowany dzięki pozyskanym 
środkom finansowym z Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa 
Łódzkiego w ramach działania 
„Podstawowe usługi dla gospodar-
ki i ludności wiejskiej” PROW na 
lata 2007-2013 oraz z Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Łodzi. 
Całkowita wartość projektu wy-
niosła 669 330,56 zł, w tym dotacja 
z EF PROW i WFOŚ i GW wyniosły 
465 058,00 zł.

ROZWÓJ GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ 
W GMINIE PARZĘCZEW

Sceny, które 
rozegrały się 

z czwartku na piątek w hur-
towni paliw przy ul. Łęczyckiej 
w Parzęczewie a także domu 
przedsiębiorcy w Kowalewicach, 
mogłyby posłużyć do napisania 
scenariusza sensacyjnego fi lmu. 
Gangsterzy najpierw podpalili 
firmowe budynki a następnie 
skatowali do nieprzytomności 
małżonkę biznesmena – współ-
właściciela hurtowni paliw. 

Dochodziła godzina pierwsza, 
gdy potężny wybuch wybudził ze 
snu okolicznych mieszkańców. Po 
strażaków zadzwonił portier po-

bliskiego składu suwnic. Na miejsce 
przyjechali strażacy z Parzęczewa, 
Ozorkowa i Zgierza. Po kilku minu-
tach zjawili się również policjanci. 

- Główne drzwi do pomieszcze-
nia biurowego były wyrwane z 
futryny. Wyglądało to tak, jakby 
została podłożona bomba – usłysze-
liśmy od mieszkańca Parzęczewa. 

Jak się dowiedzieliśmy na terenie 
hurtowni paliw w każdym z trzech 
zbiorników znajduje się 60 tys. 
litrów paliwa. Gdyby nie szybki 
przyjazd strażaków, mogłoby dojść 
do wybuchu i tragedii. 

Jednak prawdziwy dramat wy-
darzył się w domu przedsiębiorcy. 

Krótko po tym jak biznesmen 
pojechał zobaczyć skutki pożaru, 
do jego domu wpadli przestępcy. 
Obezwładnili żonę przedsiębiorcy 
gazem pieprzowym, skrępowali i 
bili do nieprzytomności. 

- Małżonka ma strasznie opuch-
niętą głowę, wręcz kwadratową 
– mówi wstrząśnięty Grzegorz Cz. 
(nazwisko do wiadomości red.), 
współwłaściciel hurtowni paliw. 
- Nie mam pojęcia co chcieli ci ban-
dyci. Nie mam z nikim zatargów. 
Interes prowadzę uczciwie. 

Liliana Garczyńska, rzecznik 
zgierskiej policji, potwierdza pod-
palenie budynków w Parzęczewie 
i napaść w Kowalewicach. Jednak o 

szczegółach tej bulwersującej spra-
wy nie chce rozmawiać. 

- Dla dobra toczącego się śledztwa 
odmawiam komentarza – usłysze-
liśmy.

Sprawę rozpracowuje również 
prokuratura oraz funkcjonariusze 
CBŚ.

Biznesmen nie może uwierzyć w 

to, co się stało. 
- Autentycznie boję się o swoje i 

małżonki życie. Do głowy by mi nie 
przyszło, że w spokojnej do tej pory 
miejscowości coś takiego może się 
wydarzyć. Mam nadzieję, że policja 
złapie tych gangsterów. Surowa 
kara nie powinna ich ominąć.

(stop)

Podpalili zakład, skatowali 
żonę biznesmena!
Gm. Parzęczew 
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Policjanci zatrzymali 34-letniego 
mężczyznę, który przemycał z 
Holandii do Polski narkotyki. 
Podczas przeszukania funkcjo-
nariusze zabezpieczyli blisko 700 
gramów marihuany. Mężczyźnie 
grozi kara do 5 lat pozbawienia 
wolności. Policjanci zajmujący 
się zwalczaniem przestępczości 
narkotykowej z Wydziału Krymi-
nalnego zgierskiej jednostki policji 
ustalili, że w jednym z mieszkań 
w Ozorkowie znajduje się znaczna 
ilość narkotyków. By potwierdzić 
ten fakt 27 maja  pojechali tam na 
przeszukanie. Na miejscu zastali 
zupełnie zaskoczonych ich wizytą 
rodziców podejrzewanego. Podczas 
dokładnego sprawdzania miesz-
kania funkcjonariusze znaleźli 
ukryte na balkonie w tekturowym 
pudełku i szafce reklamówki z nar-
kotykami. Taką samą torbę znaleźli 
również w piwnicy. Łączna waga 
zabezpieczonego suszu to blisko 

700 gramów marihuany. 34-latek 
został zatrzymany jeszcze tego 
samego dnia, gdy wracał z pracy. 
Policjanci ustalili, że mężczyzna 
na przestrzeni kilku ostatnich 
miesięcy trzykrotnie podróżował 
do Holandii, skąd przywoził mari-
huanę i przechowywał ją w swoim 
miejscu zamieszkania. Zebrany w 
tej sprawie materiał dowodowy dał 
podstawę by ozorkowianin usłyszał 
zarzut przywożenia i posiadania 
marihuany.

Dwóch mężczyzn w wieku 23 i 25 
lat dokonało kradzieży samocho-
du osobowego oraz sprzętu RTV. 
Obaj zostali zatrzymani i osadzeni 
w areszcie. Grozi za to kara do 5 
lat pozbawienia wolności. 23 maja 
o godzinie 1.30, dyżurny KPP w 
Poddębicach otrzymał zgłoszenie 
o kradzieży samochodu osobowego 
marki Ford Fokus zaparkowanego 
na Placu Kościuszki w Poddębicach. 
Z wstępnych ustaleń wynika, że kie-
rujący fordem 22-letni mieszkaniec 
powiatu kaliskiego przyjechał do 
Poddębic wraz ze swoimi kolegami. 
Samochód zaparkował na parkingu i 
oddalił się od pojazdu pozostawiając 
w stacyjce kluczyki oraz dokumenty 
pojazdu. W pewnym momencie z 
oddali zauważył, jak jego pojazd rusza 
z miejsca i kieruje się w stronę Uniejo-

wa. Natychmiast powiadomił policję. 
Policjanci szybko zatrzymali dwóch 
mieszkańców powiatu poddębickiego 
w wieku 23 i 25 lat, którzy znajdowali się 
w stanie nietrzeźwości. 23-latek miał w 
organizmie 0,90 promila a jego kompan 
0,92 promila. Obydwaj zostali zatrzyma-
ni i przewiezieni do aresztu. Podczas 
wstępnych przesłuchań okazało się, że 
obydwaj sprawcy w tym samym dniu 
w godzinach rannych, podczas libacji 
alkoholowej u 27-letniego znajomego, 
wykorzystali jego upojenie alkoholowe i 
okradli go ze sprzętu RTV na kwotę oko-
ło 1200 zł. Skradzione mienie wstawili 
do lombardu. Kilka godzin później 23 i 
25 latek wpadli na pomysł „przejażdżki 
samochodem”, który ukradli z pobliskie-
go parkingu. Właściciel pojazdu wycenił 
skradzione mienie na kwotę około 6 
tysięcy złotych.

złodzieje z Poddębicnielegalna Broń
W ciągu działań trwających jedną 
dobę łęczyccy policjanci zatrzy-
mali podejrzanego o posiadanie 
broni palnej bez wymaganego 
zezwolenia i dwóch nietrzeźwych 
kierowców. Policjanci w wydziału 
kryminalnego na terenie gminy 
Łęczyca ujawnili przewożoną w 
samochodzie broń palną bez cech 
identyfikacyjnych, przypominającą 
wyglądem kbks. Właścicielem broni 
okazał się jeden z pasażerów auta, 
34-letni mieszkaniec naszego po-
wiatu. Został mu postawiony zarzut 
posiadania broni bez zezwolenia, co 
jest przestępstwem zagrożonym 
karą pozbawienia wolności do 8 lat. 
Na terenie Łęczycy z kolei, policjanci 
zatrzymali do kontroli mercedesa, 
którego kierowca po zatankowaniu 
paliwa na jednej ze stacji w powie-
cie zgierskim odjechał nie płacąc. 
Podczas legitymowania policjanci 
stwierdzili, że czwórka mężczyzn 
podróżujących autem jest pod 
działaniem alkoholu, w tym również 
26-letni kierowca z Częstochowy, 
u którego badanie wykazało 0,86 
promila w wydychanym powietrzu. 
Mężczyzna został zatrzymany i 
po wytrzeźwieniu przesłuchany w 
związku z kierowaniem w stanie 
nietrzeźwości i kradzieżą paliwa. 
Innego nietrzeźwego kierowcę 
policjanci zatrzymali w Siedlcu, 
w gminie Łęczyca. Badanie stanu 
trzeźwości wykazało, że kierujący 
nissanem 24-latek z powiatu łęczyc-
kiego miał 1,24 promila alkoholu w 
wydychanym powietrzu.

Przewoził kontrabandę w Bmw
Poddębiccy kryminalni zatrzymali 36-letniego mężczyznę, który w swoim 
samochodzie przewoził ponad 6 tysięcy papierosów oraz prawie 12 kg 
tytoniu bez polskich znaków akcyzy. 27 maja o godz. 6.20, w Poddębicach 
na Pl. Kościuszki, funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego KPP w Poddę-
bicach zatrzymali do kontroli samochód BMW. Podczas kontroli okazało 
się, że 36-letni mieszkaniec Łodzi w bagażniku pojazdu przewoził 11,75 kg 
tytoniu oraz 6320 sztuk papierosów różnych marek bez polskich znaków 
akcyzowych. Łączna wartość kontrabandy została oszacowana na 14 tys. 
złotych. Zatrzymany łodzianin usłyszał zarzut paserstwa akcyzowego. 
Grozi za to kara do 3 lat pozbawienia wolności oraz wysoka grzywna. 

Narkotyki w Ozorkowie
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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 

Konstruktor odzieży
Wykształcenie min. zawodowe, 
umiejętność konstrukcji odzieży
P.P.H.U „ELIZABETH”
Ul. Podhalańska 8/28, 
93-224 Łódź
tel.: 507-085-169, 500-106-370
Miejsce wykonywania pracy:  
ul. M. Konopnickiej 2
99-100 Łęczyca

Szwaczka
Umiejętność szycia odzieży 
damskiej, umiejętność szycia na 
stębnówce i overlocku.
Możliwość zatrudnienia osoby 
z umiarkowanym stopniem 
niepełnosprawności.
Pracodawca zapewnia częściowy 
zwrot kosztów dojazdu do miejsca 
pracy
MARPOL Honorata Walczak
Ul. Nowa 29
95-035 Ozorków
tel.: 606-138-287

Szwaczka
Wykształcenie zasadnicze 
zawodowe. Umiejętność szycia. 
6 miesięcy doświadczenia 
zawodowego.
P.P.H.U. „CHRISTOBAL”
ul. Szkolna 17
99-140 Świnice Warckie
tel. 601 328 805

Kucharz-kelner
Wykształcenie zasadnicze 
zawodowe, książeczka sanitarno-
epidemilogiczna, chęć do pracy.
P.W. SIDAKO
Sylwia Kotarska
ul. Belwederska 31
99-100 Łęczyca
tel. 607 525 785

Lekarz dentysta
Wykształcenie wyższe medyczne 
stomatologia
Gabinet Stomatologiczny
Patrycja Okupińska
ul. Szkolna 10
99-140 Świnice Warckie
tel. 501 422 116

Mechanik maszyn 
przetwórczych – elektronik
Wykształcenie zawodowe 
mechanika lub elektronika, 
umiejętności techniczne, 
uprawnienia elektryczne do 15 
KV, mile widziane doświadczenie 
zawodowe.
FROZEN FOODS Sp. z o.o.
ul. Lawinowa 64
92-010 Łódź
Miejsce pracy: Grabów, ul. 
Reymonta 7a
tel. 603 077 769

Przedstawiciel kancelarii
Wykształcenie średnie, 
komunikatywność, prawo jazdy 

kat. B, mile widziane doświadczenie 
w ubezpieczeniach.
Kancelaria Prawna LEGATIS Sp. z o.o.
ul. Fryderyka Chopina 18/1
20-023 Lublin
tel. 733 333 273
e-mail: rekrutacja@kancelarialegatis.pl 
Miejsce pracy: Łęczyca

Kierowca C+E
Wykształcenie podstawowe/
zawodowe/średnie, prawo jazdy 
kat. C+E, świadectwo kwalifikacji, 
min. 1 rok doświadczenia.
BALINEX TRANSPORT
Tomasz Baliński
Siedlec 4
99-100 Łęczyca
tel. 604 143 994

Agent – sprzedawca
Wykształcenie min. zasadnicze 
zawodowe – handlowe, obsługa 
kasy fiskalnej, praca na komputerze, 
mile widziane doświadczenie.
SPOŁEM PSS MAZUR
ul. Pl. T. Kościuszki 11
99-100 Łęczyca
tel. 24 721 27 13

Dziurkarko-guzikarka
Wykształcenie podstawowe, 
obsługa dziurkarko-guzikarki
PPHU „ELIZABETH”
ul. M. Konopnickiej 2a
99-100 Łęczyca
tel. 500 106 370

Pomoc kuchenna
Wykształcenie zasadnicze 
zawodowe gastronomiczne, osoba 
lubiąca i umiejąca gotować, dobry 
smak, dobra organizacja pracy, 
aktualna książeczka do celów 
sanitarno-epidemiologicznych.
GastroFood 
Edyta Znyk-Piotrowska
ul. Lotnicza 2a
99-100 Łęczyca
tel. 600 050 692

Pakowacz
Wykształcenie zawodowe, aktualna 
książeczka sanepidu, zdolności 
manualne.
WorkExpress Sp. z o.o.
ul. Murckowska 14
40-265 Katowice
tel. 519 321 605
Miejsce pracy: STRYKÓW/SMOLICE

Sprzedawca
Wykształcenie średnie preferowane 
handlowe, obsługa kasy fiskalnej, 
doświadczenie na podobnym 
stanowisku, orzeczenie o stopniu 
niepełnosprawności stopień lekki 
bądź umiarkowany.
RANDSTAD POLSKA Sp. z o.o.
ul. Podrzeczna 5
90-300 Kutno
tel. 24 352 89 83
Miejsce pracy: Łęczyca

Kierowca autobusu
Prawo jazdy kat. D, kurs na 
przewóz osób.
TWÓJ EXPRESS Usługi 
Transportowe
Tomasz Staniszewski
ul. Zachodnia 2
99-100 Łęczyca
tel. 606 112 649

Pracownik transportu
Wykształcenie min. zasadnicze 
zawodowe, prawo jazdy kat. B, 
doświadczeni zawodowe 3 lata, 
znajomość rynku FMGC
Ice-Full Sp. z o.o.
ul. Kutnowska 94A
99-120 Piątek
tel. 607 403 078

Zbrojarz-ciesla
Chęć do pracy, doświadczenie 
zawodowe 2-3 lata
PPHU „MARBUD” 
Mariusz Chęś
ul. Oćwieka 13
88-410 Gąsawa
tel. 605 566 786
Miejsce pracy: Leźnica Wielka

Technik budowlany
Wykształcenie średnie, dobra 
znajomości czytania rysunku 
technicznego.
PPHU „MARBUD” 
Mariusz Chęś
ul. Oćwieka 13
88-410 Gąsawa
tel. 605 566 786
Miejsce pracy: Leźnica Wielka

Stolarz
Wykształcenie zasadnicze 
zawodowe – stolarz, umiejętność 
prac stolarskich, prawo jazdy kat. 
B mile widziane, doświadczenie 
związane z zawodem.
Produkcja mebli ogrodowych 
„OSKAR”
Marcin Grzelak
ul. 60 Pułku Piechoty 
Wielkopolskiej 31
99-100 Łęczyca
tel. 510 921 610
Miejsce pracy: Borki

Elektromechanik / elektryk
Wykształcenie zasadnicze 
zawodowe lub średnie 
techniczne, wiedza praktyczna, 
uprawnienia elektryczne do 15kV, 
doświadczenie zawodowe 3 lata
TOREX Sp. z o.o.
Janowice 1B
99-120 Piątek
tel. 24 389 51 15

Mechanik maszyn (maszyn do 
obróbki drewna)
Wykształcenie zasadnicze 
zawodowe lub średnie techniczne, 
wiedza praktyczna- obsługa 
maszyn, doświadczenie 

zawodowe 3 lata.
TOREX Sp. z o.o.
Janowice 1B
99-120 Piątek
tel. 24 389 51 15

Operator koparko – łądowarki 
mile widziane prawo jazdy kat. C, 
obsługa koparko – ładowarki 
WA TRANS Wacławski Wiesław
ul. Kutnowska 82
99-120 Piątek
tel. 601 075 778

Doradca finansowy
Chęć do pracy.
PROFI CREDIT POLSKA S.A.
ul. Browarna 2
43-300 Bielsko Biała
tel. 728 302 891
e-mail: ewelina.zmuda@proficredit.pl
Miejsce pracy: Łęczyca i powiat 
łęczycki

Osoba sprzątająca
Sumienność, dokładność, wysoka 
motywacja i chęć do pracy, 
zaangażowanie w wykonywane 
czynności
PQG Services Sp. z o.o.
ul. Krakowska 271
02-133 Warszawa
tel. 22 395 39 14
Miejsce pracy: Łęczyca

Operator spycharki mechanik 
maszyn budowlanych
Uprawnienia operatora spycharki
SORTPOL 
ul. St. Treli 1
09-500 Gostynin
tel. 605 695 289
Miejsce pracy: Sławęcin

Kierowca C+E w transporcie 
międzynarodowym
Prawo jazdy kat. C+E, kurs ADR mile 
widziany
Usługi Transportowe
Marek Graczyk
Marynki 42
99-100 Łęczyca
tel. 601 353 146

Mechanik pojazdów 
ciężarowych
Wykształcenie zasadnicze 
zawodowe.
Usługi Transportowe
Marek Graczyk
Marynki 42
99-100 Łęczyca
tel. 601 353 146

Kierowca C+E
Prawo jazdy CE, aktualne badania, 
świadectwo kwalifikacji
MARKO-TRANSPORT Sp. z o.o.
ul. 57 Pułku Piechoty Wielkopolskiej 29
99-100 Łęczyca
tel. 603 377 661

Doradca klienta
Wykształcenie średnie lub 
wyższe ekonomiczne lub 
finansowe, mile widziane 
doświadczenie handlowe, w 
pracy z klientem.
Placówka Banku BZWBK
ul. Ozorkowska 25
99-100 Łęczyca
tel. 510 094 473

Szwaczka
Umiejętność szycia.
Zakład Krawiecki
Andrzej Sieradzki
Błonie 104
99-100 Łęczyca
tel. 608 637 714

Sprzątaczka
Orzeczenie o stopniu 
niepełnosprawności.
Zajazd Ambrozja s.c.
Daszyna 29 
99-107 Daszyna
tel. 607 944 072

Pracownik gospodarczy
Orzeczenie o stopniu 
niepełnosprawności.
Zajazd Ambrozja s.c.
Daszyna 29 
99-107 Daszyna
tel. 607 944 072

1ZŁ ZA 1KG AUTOSKUP 
WSZySTKIE, TEL. 888 460 461

Sprzedam duży dom w centrum Grabo-
wa. Tel.: 608-239-843

Sprzedam dom z zabudowaniami 
gospodarczymi wraz z gruntem 1,2 
ha w Garbalinie. Tel.: 515-231-374

OZORKÓW -28,5 m². IV p. własność nota-
rialna w bloku – sprzedam. Tel.: 798-223-
160. 7.00-9.00 i po 19.00

OZORKÓW -28,5 m². IV p. własność 
notarialna, w bloku – sprzedam. Tel.: 
798-223-160. 7.00-9.00 i po 19.00

Sprzedam działkę budowlaną 2400 
m² tanio – prąd, blisko wodociąg, ok/ 
Ozorkowa. Tel.:  511-509-716

Sprzedam działkę 600 m² w Ozorkowie 
- media lub zamienię na kawalerkę. Tel.: 
516-009-665

Sprzedam mieszkanie w Łęczycy 
lub zamienię na domek. Tel.: 693-
265-197

Kafle; 19,5 x 13,3 cm. po 1 zł/szt., kolor 
łosoś i jasny mahoń, ok. 100 szt. sprze-
dam. Tel.:  500-336-322

Sprzedam nową łuskarkę do bobu. Tel.: 
669-840-370

ogłoszenie
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11 złotych medali, 4 srebrne 
i 4 brązowe zawisło na szyjach 
seniorów– słuchaczy Zgierskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku, 
biorących udział w Olimpiadzie 
Sportowej Uniwersytetów Trzeciego 
Wieku i Organizacji Senioralnych 
w Łazach. Tegoroczna konku-
rencja była nadzwyczaj duża – w 
olimpiadzie wzięło udział 50 uni-
wersytetów z Polski oraz drużyna 
z Austrii. Dla porównania, w ubie-
głym roku było ich 36. Drużyna ze 
stolicy powiatu zgierskiego, wraz 
z przedstawicielami Gliwic, zajęła 

pierwsze miejsce, zdobywając 19 
medali w: pływaniu, tenisie stoło-
wym, kajakarstwie, strzelectwie, 
biegach na 60 i 200 metrów oraz w 
pchnięciu kulą. Bohaterem tego-
rocznych zmagań seniorów okazał 
się 93-letni zgierzanin Kazimierz 
Mrówczyński, który w pływaniu na 
czas pokonał swojego rywala z Gli-
wic z przewagą ponad 18 sekund.  
Jak co roku zgierskich reprezentan-
tów finansowo wspierało zgierskie 
starostwo, a kibicował im, już po raz 
kolejny, członek Zarządu Powiatu 
Zgierskiego Wojciech Budziarski. 

- Być tam, choćby jako widz, to nie-
samowita frajda – mówi Wojciech 
Budziarski. – Atmosfera i duch 
sportowej rywalizacji są takie same 
jak na prawdziwej olimpiadzie. 

Info:www.powiat.zgierz.pl

Finałowe zawody Orlikowej Ligi Mi-
strzów odbyły się na boisku Szkoły 
Podstawowej nr 3 w Pabianicach. 
Dużym sukcesem zakończył się 
udział uczniów łęczyckich szkół. 
Tytuł mistrzowski zdobył Jakub Sta-
niszewski, który jako jedyny pokonał 
poprzeczkę zawieszoną na wysokości 
165 cm. Siódme miejsce zajął Paweł 
Rybarczyk 145 cm. Wśród dziewcząt 
na drugim miejscu uplasowała się 
Martyna Tomes 145 cm. Cała trójka 
to uczniowie łęczyckiego gimnazjum. 
W konkursie chłopców w kategorii 
szkół podstawowych trzecie miej-
sce z wynikiem 135 cm wywalczył 
Krystian Nowakowski, szósty był 
Mateusz Kołakowski 130 cm. Obaj z 
SP 3 Łęczyca. Czwarte miejsce zajęła 
w konkursie dziewcząt uczennica SP 
4 Łęczyca Marcelina Banasiak 125 
cm. Tradycyjnie nad całością czuwał 
pomysłodawca i główny organizator 
sportowej zabawy dla młodzieży, 
rekordzista Polski Artur Partyka.

(and)

W piątek 29 maja odbył się IX Tur-
niej Szkolnych Drużyn Rycerskich 
na zamku w Łęczycy. Uczestnicy 
ubrani we własnoręcznie wyko-
nane stroje nawiązujące do epoki 
średniowiecza rywalizowali w 
konkurencjach sprawnościowych: 
strzelanie z łuku, rzut włócznią, 
atak na saracena, narty wielooso-

bowe, „pijany miecz” oraz teo-
retycznych: quiz wiedzy o epoce 
średniowiecza, dyktando pisane 
gęsim piórem, wykorzystujących 
wiedzę z zakresu języka polskiego, 
geografii, plastyki oraz przede 
wszystkim historii. 

Info: Gimnazjum 
im. Jana Pawła II w Łęczycy 

iX Turniej szkolnych 
Drużyn rycerskich

ewa różańska w wiedniu

Ewa Różańska zajęła w Wiedniu drugie miejsce

Ewa Różańska zajęła drugie 
miejsce w pchnięciu kulą [13.89 
m] młodziczek na mityngu w 
Wiedniu.

Na pierwszym miejscu uplaso-
wała się druga z reprezentantek 
Polski Angelika Woźniak [15.07 
m].Wyjazd zorganizowany został 
przez Polski Związek Lekkiej 
Atletyki. Jest to bardzo duże 
wyróżnienie dla utalentowanej 

miotaczki MKLA Łęczyca, gdyż 
po raz pierwszy miała zaszczyt 
wyjechać na zawody z kadrą na-
rodową juniorek. Była najmłod-
szą uczestniczką polskiej ekipy.

Mimo że z powodu urazu 
mięśni grzbietu wypadła poniżej 
swoich możliwości to zdobyte 
doświadczenia powinny zapro-
centować w przyszłości.

(and)

Finał orlikowej ligi misTrzów w skoku wzwyż

seniorzy na podium

Uczeń pokonał mistrza
Mecz pomiędzy seniorami a 
brązowymi medalistami Mi-
strzostw Polski Juniorów 2010 
zakończył się zwycięstwem tych 
pierwszych. 

Choć byli oni osłabieni brakiem 
kilku zawodników: Rafała Piasec-
kiego (grał w ekipie medalistów), 
Szymona Molendy (kontuzja), 
Marcina Sadeckiego i Macieja 
Chałupnika, to pokazali prawdzi-
wą wolę walki i potrafili pokonać 
podopiecznych trenera Pawłow-
skiego, w którego składzie grali 
m.in. zawodnicy wyróżniający się 
w klubach pierwszoligowych Da-
mian Sobczak i Damian Wdowiak. 
Choć był to tylko mecz towarzyski 
to zawodnicy podeszli bardzo po-
ważnie do swoich zadań i można 
powiedzieć, że grali na 100 %. Tym 
większy sukces siatkarzy Bzury, 
którzy w większości mieli mniejsze 
doświadczenie niż ich przeciwni-
cy. Podobnie trener Przemysław 
Prawda, który pokazał, że należy 
na niego stawiać. Świetnie bawili 

się kibice, którzy oklaskiwali siat-
karzy jednej jak i drugiej drużyny 
oraz podziwiali występy cheer-
leaderek z Aleksandrowa Łódz-
kiego. Chciałoby się więcej takich 
siatkarskich inicjatyw w naszym 
mieście. Najlepiej gdyby stało się 
to imprezą cykliczną rozgrywaną 
np. w ramach dni Ozorkowa. W 
przyszłym roku nasze miasto ob-
chodzi swoje 200-lecie, można by 
to połączyć z siatkówką, najlepiej 
gdyby jeszcze był sukces sportowy, 
podobny jak na 190-lecie, kiedy 
Bzura utrzymała się w I lidze…

MKS Bzura Ozorków – Brązowi 
Medaliści Mistrzostw Polski Junio-
rów Piła 2010 – 3:2

Skład MKS Bzura Ozorków: 
Ciesielski,Pisera, Sikora, Antosiak, 
Klimczak, Krymarys, Gajdzicki, 
Kacprzak, Gwarczyk, Kręcikow-
ski, Nowak

Skład brązowych medalistów 
Mistrzostw Polski Juniorów – 
Piła 2010: Rybak, Piasecki, Sob-
czak, Wdowiak, Gabrysiak, Król, 
Bartczak, Dośpiał, Majchrzak, 
Karolak

info:mksbzura.pl
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Po wstrzymaniu oddechu 
mniej zaboli

Oby celnie strzelał

Tempo picia alkoholu zależy 
od kształtu naczynia

zalegał z czynszem, więc 
...zniszczył dom 

Po wstrzymaniu oddechu Tempo picia alkoholu zależy zalegał z czynszem, więc 

Szpagat seniorki

Po takich torach nie pojedzie

Basen w oponie

Drzemka na lotnisku

Kot w słoikuPralka automatycznaZjeść czy nie

Pewien porywczy Brytyjczyk zalegający z czynszem “rozprawił 
się” z właścicielami domu, demolując go doszczętnie swoją 
wielką koparką. Dom stał nad Morzem Północnym w miej-
scowości Bradwell-On-Sea. Operator koparki, wezwany do 
zapłacenia 1000 funtów szterlingów, zmienił dom w ruinę, a 
przy okazji zniszczył jeszcze luksusową limuzynę i samochód 
sportowy właścicieli oraz policyjny radiowóz, który stanął mu 
na drodze. Teraz krewki operator koparki odpowie za spowo-
dowanie strat w wysokości pół miliona funtów szterlingów, 
a także za dwie próby zabójstwa. Właścicielka domu jadła 
właśnie śniadanie, kiedy lokator nadjechał koparką. Kobiecie 
udało się uciec w ostatniej chwili. Ucieczką ratował się też 
policjant, którego radiowóz rozjechała koparka. 

Prędkość, z jaką pijemy alkohol, zależy od kształtu szklanki. 
Pomocne w spowalnianiu tempa są też znaczniki na naczyniu. 
W pierwszym eksperymencie ok. 160 osób podzielono na dwie 
grupy. Ochotnicy pili tylko towarzysko; nikt nie miał w przeszło-
ści problemów z nadużywaniem alkoholu. Jedna grupa piła 
ze szklanek do piwa z wygiętymi ściankami z podziałką, gdzie 
zaznaczono 1,4, 1/2 i 3/4, a druga ze zwykłych szklanek bez 
miarek. Gdy z analizy wykluczono osoby pijące skrajnie powoli, 
okazało się, że pierwsza grupa piła wolniej (10,3 min); w drugiej 
średnia wynosiła 9,1 min.
W kolejnym eksperymencie sprawdzono, czy badanie wpływu 
kształtu naczyń (prostych vs. giętych ścianek) o pojemności 0,5 i 
1 półkwarty (czyli ok. 0,28 i 0,56 l) na spożycie można prowadzić 
w bardziej naturalnych warunkach. Po 2 weekendach w 3 pubach 
okazało się, że tak, a wyniki sugerują, że lokale wykorzystujące 
szklanki z prostymi ściankami cechuje niższy utarg (ludzie wolniej 
tu piją). Potwierdziło to zresztą wyniki wcześniejszych badań 
laboratoryjnych.

Wstrzymywanie oddechu przed bolesnym zabiegiem, np. 
zastrzykiem, podwyższa próg bólowy. Aby to sprawdzić prze-
prowadzono odpowiednie badania. W eksperymencie wzięło 
udział 38 zdrowych osób. Naukowcy polecili, by wolno oddychać 
(grupa kontrolna) lub po głębokim wdechu zatrzymać powietrze 
w płucach (grupa eksperymentalna). Ból wywoływano, ściskając 
przez 5 s paznokieć lewego palca wskazującego. Stosowano 3 
stopnie ściskania, a ból oceniano za pomocą wizualnej skali ana-
logowej. Cały czas monitorowano ciśnienie i tętno. Okazało się, 
że bez względu na siłę ściskania postrzeganie bólu było słabsze 
przy wstrzymywaniu oddechu niż przy wolnym oddychaniu 
(mimo że obie techniki odciągały uwagę od procedury). W czasie 
wstrzymywania oddechu obserwowano szybki wzrost ciśnienia 
i spadek tętna. Wstrzymywanie oddechu może być naturalną 
reakcją na oczekiwanie bólu. Kilku ochotników wspominało, że 
już kiedyś to robiło. 


