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Szok! Zjada 
dzikie gołębie
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W Ozorkowie 
przybywa 
marketów

w szpitalu nie lubią 
ratowników

ROMANSE W SANATORIUM 
W UNIEJOWIE?

wstrząsający powód samobójstwa!

zaBił Się przez SzczeniaKi?

Nie wiedział, że żyją. Zapakował 
psiaki do reklamówki i poszedł 
z nimi na łąki, aby je zakopać. 
Zauważyły to przechodzące obok 
młode dziewczyny. Powiadomiły 
policję. Właściciel szczeniaków 
załamał się doniesieniem. Powiesił 
się w piwnicy bloku.

więcej str. 3

Czy z powodu szczeniaków 

mężczyzna odebrał sobie życie?

Policja nie 
dokończyła 
śledztwa ws. 
szczeniaków. 
Podejrzany 
popełnił 
samobójstwo.
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Łęczyca

Gm. Łęczyca 

Łęczyca

Wyniki audytu 
przeprowadzone-

go w gminie Łęczyca przez firmę 
zewnętrzną pokazały, że urząd nie 
do końca sprawnie funkcjonuje. 
Propozycje zmian nie wszystkim 
przypadły do gustu.

Propozycji zmian i usprawnienia 
funkcjonowania samorządu ze strony 
niezależnych audytorów padło wiele. 
Najbardziej radykalną z nich była 
sugestia zlikwidowania  Zespołu Ob-
sługi Placówek Oświatowych, gdyż 
do pracy tej jednostki było najwięcej 
zastrzeżeń. W miejsce ZOPO audytorki 
zaproponowały utworzenie referatu 
oświaty i powołanie kierownika. Po-
nadto, wśród poczynionych wniosków 
wskazano na wzrost wydatków na 
dodatki specjalne dla pracowników, 
przerost zatrudnienia w szkołach w 
Siedlcu i w Błoniu, sugerowały także 
przeanalizować postępowanie przetar-
gowe dotyczące przewozu uczniów do 
szkół gminnych. Mowa była również o 
nieaktualnym zakresie obowiązków, 
brakiem nadzoru nad czasem pracy. 
Padła propozycja powołania 4 refera-
tów z kierownikami, co umożliwiłoby 
wprowadzenie systemu zastępstw i 
usprawniło funkcjonowanie urzędu.

Wyniki audytu najbardziej kryty-
kowała Wiesława Kucińska, skarbnik 

gminy. 
- Pracuję w tym urzędzie 23 lata i 

nigdy nie było żadnych problemów ani 
zastrzeżeń. Prowadzone były kontrole 
z RIO czy NIK-u, nigdy nie wskazano 
żadnych uchybień. To bubel, nie audyt 
– twierdziła skarbniczka. - Jestem za-
skoczona tymi wnioskami, są bardzo 
negatywne. 

Również Jacek Rogoziński, wójt 
gminy Łęczyca był zaskoczony, ale nie 
tyle wnioskami, co postawą urzęd-
ników.  

- Uważam, że audyt został prze-
prowadzony w sposób profesjonalny. 
Wskazał parę błędów i niedociągnięć, 
nie wszystkim to się może podobać 
ale nad wszystkimi trzeba się poważ-
nie zastanowić. Pokazał wiele spraw 
finansowych do wyjaśnienia. Okazuje 
się, że mimo zapewnień poprzedniego 
wójta, gmina jest w fatalnej kondycji 
finansowej – komentuje wójt. - Jeżeli 
nie uzupełnimy budżetu o 1,5 mln zł 
brakujących pieniędzy, to może dojść 
do sytuacji, że RIO będzie układać za 
nas budżet na 2017 rok. Mam nadzieję, 
że do tego nie dojdzie. 

Audytorki przedstawiły wiele pro-
pozycji zmian, ale to od wójta oraz rady 
gminy będzie zależało czy któreś z nich 
zostaną wprowadzone. 

(mr)

Podwyżka na funduszu 
eksploatacyjnym może 

mocno uderzyć spółdzielców po 
kieszeni. Mowa o 0,31 zł/m2. Pro-
pozycja zarządu nie spotkała się z 
poparciem komisji rewizyjnej. Jak 
zagłosują pozostali członkowie rady 
nadzorczej?

Na walnych zgromadzeniach zarząd 
„Łęczycanki” proponował podjęcie 
uchwały, w sprawie przeznaczenia 
części wypracowanej nadwyżki na 
pokrycie straty w funduszu eksploata-
cyjnym, która wynosi 217 tys. zł. Prezes 
przekonywał, że strata ta jest skutkiem 
braku regulacji stawki eksploatacyjnej 
od 2012 roku. Gdyby stawka ta była 
regulowana, podwyżki mogłoby nie 
być, w ubiegłym roku spółdzielnia po-
czyniła oszczędności w wysokości 90 
tys. zł na stawce eksploatacyjnej. Przed-
stawiona uchwała nie została przyjęta 
przez spółdzielców, teraz zarząd propo-
nuje wprowadzenie podwyżki odpisu 
na fundusz eksploatacyjny z 1,34 zł/
m2 na 1,65 zł/m2. Propozycja ta nie 
wszystkim członkom rady nadzorczej 
się spodobała.

- Komisja rewizyjna jednogłośnie 
zgodziła się, że nie będzie rekomen-
dować podwyżki. Sytuacja finansowa 
mieszkańców Łęczycy nie jest łatwa, 
ludziom żyje się ciężko, jest duże bez-
robocie, trudno jeszcze w takiej sytuacji 
fundować podwyżkę spółdzielcom. 
Będziemy czekać, aż zarząd przedstawi 
inne propozycje – komentuje Jarosław 
Szymański, przewodniczący komisji 
rewizyjnej. - Spółdzielcy nas wybrali, 
zaufali nam i nie chcemy wprowadzać 
podwyżek. Ostateczną decyzję podej-
mą oczywiście wszyscy członkowie 
rady nadzorczej.

Komisja rewizyjna liczy 3 osoby. 
Aby podwyżka nie została wprowa-
dzona, swój sprzeciw musi wyrazić co 
najmniej 4 członków rady. Jak zarząd 
tłumaczy podwyżkowe plany?

- Jako zarząd nie możemy kierować 
się populizmem i szukać poklasku 
wśród członków. Ekonomia wszyst-
ko weryfikuje, a rzeczywistość jest 
okrutna. Zaniechania z lat ubiegłych i 
ucieczka przed trudnymi decyzjami, w 
imię utrzymania stanowisk, doprowa-
dziły do takiej sytuacji finansowej. Nie 
chcemy powtarzać tego scenariusza, bo 
byłoby to nieuczciwe wobec naszych 
członków. Podwyżka tej stawki jest nie-
unikniona. Zarząd kieruje się odpowie-
dzialnością i troską o przyszłość spół-
dzielni. O konieczności dostosowania 
wysokości stawki eksploatacyjnej na 
poziomie zapewniającym pełne pokry-
cie ponoszonych kosztów mówi jeden 
z wniosków lustracyjnych. Przedmio-
towa lustracja dotyczy lat 2010 - 2013. 
Dodatkowo Walne Zgromadzenie, któ-
re miało miejsce w 2014 roku, uchwałą 
zobowiązało organy spółdzielni do 
regulacji tej stawki. Uchwała ta jest obo-
wiązująca i nie została wykonana do 
dnia dzisiejszego. Również w ustawie 
o spółdzielniach mieszkaniowych jest 
mowa o corocznym obowiązku regu-
lacji stawki eksploatacyjnej – wyjaśnia 
Jarosław Pacholski, prezes „Łęczycan-
ki”. - Negatywna opinia komisji rewi-

zyjnej niczego jeszcze nie przesądza. 
Jako przedstawiciel zarządu wierzę w 
rozsądek i mądrość Rady Nadzorczej 
i mam nadzieję, że stosowna uchwała 
zostanie przyjęta. Uzasadnienie nega-
tywnej opinii  komisji rewizyjnej, które 
usłyszał zarząd w trakcie jej obrad jest 
co najmniej niezrozumiałe. Mówienie o 
tym, że „spółdzielcy nas wybrali, a my 
nie możemy zafundować im podwyż-
ki” jest tanim populizmem i graniem 
na emocjach społecznych, nie jest to 
sposób na rozwiązanie problemu. 
W perspektywie czasu nie podjęcie 
proponowanej przez zarząd uchwały 
może narazić spółdzielnię na znaczne 
straty finansowe skutkujące zachwia-
niem płynności finansowej. Zarząd 
będzie apelował do członków komisji 
rewizyjnej, którzy mają wykształce-
nie i doświadczenie ekonomiczne, 
o przeanalizowanie dokumentów 
finansowych w sposób racjonalny 
i merytoryczny oraz o weryfikację  
podjętej decyzji.

Według statutu spółdzielni tylko 
rada nadzorcza ma kompetencje do 
podjęcia uchwały określającej wyso-
kość opłat za użytkowanie lokali. 

(mr)

Spółdzielnia Inwali-
dów „Tęcza” - swego 

czasu doskonale prosperująca, 
ma spore problemy. Nie dość, 
że nie zarabia, to jeszcze nie 
ma z czego wypłacać pełnych 
wynagrodzeń. Pojawia się co-
raz więcej głosów, że niedługo 
ogłoszona zostanie likwidacja. 
Wówczas pracę straciłoby 70 
osób z czego 80 % pracowni-
ków to osoby niepełnospraw-
ne. Co się dzieje w wielkim 
gmachu przy ul. Lotniczej? 
Czy zarząd zdoła rozwiązać 
problemy finansowe?

Z powodu nieregularnych 
wypłat pensji, znaczna część pra-
cowników odeszła ze spółdziel-
ni, kilkanaście osób na drodze 
sądowej domagało się zwrotu za-
ległości. W wyniku decyzji sądu 
komornik zajął część wpływów, 
co dodatkowo pogarsza i tak nie 
najlepszą kondycję finansową 
spółdzielni. Zarząd próbuje 
znaleźć kupca na główny budy-
nek należący do „Tęczy” wraz z 
ZOL-em. Sprzedaż nieruchomo-
ści miałaby pokryć obecne długi 
i umożliwić rozwój spółdzielni. 
Jeśli budynek nie znajdzie na-
bywcy, przyszłość firmy stanie 
pod znakiem zapytania.

- Sytuacja finansowa Spół-

Audyt w gminie 

Skarbniczka krytykowała audyt

„Łęczycanka” planuje podwyżkę? 

Prezes J. Pacholski jest za podwyżką

NiepewNa przyszłość „Tęczy”
dzielni Inwalidów ,,TĘCZA” rzeczy-
wiście jest trudna, jednak oświad-
czamy, że nie jesteśmy w żadnym 
stanie likwidacji, oraz w stanie 
upadłości. Wręcz przeciwnie, w 
obecnej chwili priorytetem dla nas 
jest zachowanie miejsc pracy dla 
długoletnich pracowników naszej 
spółdzielni i przywrócenie dobrej 
pozycji na rynku. W celu przywró-
cenia dobrej kondycji finansowej 
w naszej firmie podjęliśmy decyzję 
o sprzedaży części nieruchomo-
ści naszych zasobów jakim jest 
budynek Zakładu Opiekuńczo - 
Leczniczego wraz z prowadzoną 
działalnością na kwotę 3 mln 600 
tys zł – informuje Anna Królak, 
prezes społeczny zarządu „Tęczy”. 
- Obecnie spółdzielnia zatrudnia 70 
osób. Spadek wskaźnika zatrudnie-
nia był wynikiem indywidualnych 
decyzji pracowników, którzy sami 
rozwiązali umowy o pracę. Sprawy, 
które toczyły się w Sądzie Pracy w 
Kutnie dotyczyły tylko nieregu-
larnych wypłat wynagrodzenia, 
ale większość z nich została już 
zakończona. Egzekucja komornicza 
na wniosek byłych pracowników 
dodatkowo utrudnia funkcjonowa-

nie spółdzielni. W chwili obecnej 
do przywrócenia prawidłowej 
kondycji naszej firmie niezbędny 
jest czas na efektywną realizację 
wszystkich powziętych działań 
oraz zabezpieczenie środków do 
bieżącej działalności. 

SI „Tęcza” istnieje od 1953 
roku, jest firmą wielozakładową. 
Prowadzi  Zakład Opiekuńczo 
– Leczniczy, szwalnię, salę fit-
ness, warsztat terapii zajęciowej, 
oferuje także usługi pralnicze. 
Z powodu małej liczby pracow-

ników, szwalnia, która mogłaby 
przynosić zyski, przyjmuje tylko 
tyle zamówień, ile jest w stanie 
zrealizować grupa 10 szwaczek. 
To właśnie z tego zakładu odeszło 
najwięcej pracowników. 

(mr)



313 LIPCA 2015
Nowy
Tygodnik
Regionalnyzałożył sobie pętlę na szyję 

reklama

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 KAŻDYWYMIAR499zł

NAJWIĘKSZY WYBÓR KANAP I NAROŻNIKÓW!

Łęczyca

Łęczyca Trwa wymiana chodni-
ka przy ulicy Zachod-

niej. Stare płyty zastępuje kostka 
chodnikowa. Prace wykonują 
pracownicy zieleni miejskiej. 

Kostka już została położona od 
przyszpitalnej portierni do uliczki 
przy Agencji Restrukturyzacji i 
Modernizacji Rolnictwa. Do wyko-
nania pozostał jeszcze odcinek do 
parkingu przy Medyku. Jak mówią 
pracownicy, całość przebiega spraw-
nie, choć pracy jest sporo. Zdemon-
towane płyty chodnikowe, które są 
jeszcze w dobrym stanie posłużą 
do wykonania innych trotuarów w 
miejscach, gdzie w ogóle ich nie ma. 

(mr)

Nowym chodnikiem 
do szpitala

W miejsce starych, nierównych 
płyt kładziona jest kostka 

W tę szokująca i 
tragiczną historię 

wydarzeń z poprzedniego ty-
godnia trudno jest uwierzyć. 
Wszystko wskazuje na to, że 
jeden z lokatorów bloku przy 
ul. Zachodniej, popełnił sa-
mobójstwo z powodu sześciu 
szczeniąt.

74-letni Mieczysław K., krót-
ko przed samobójstwem, od-
wiedził komendanta straży 
miejskiej, aby opowiedzieć mu 
o swoim problemie. 

- Widziałem, że jest ogromnie 
zmartwiony. Mówił, że nie może 
spać. Uspokajałem go. Prosiłem, 
aby się nie przejmował – wyja-
śnia Tomasz Olczyk, komendant 
straży miejskiej w Łęczycy. - To 
był porządny człowiek, bardzo 
go szanowałem. Tego tragicz-
nego dnia widziałem go przed 
blokiem. Pomachał mi, chyba na 
pożegnanie.

Mieczysław K. - jak się do-
wiedzieliśmy – ogromnie prze-
jął się zarzutem zamiaru zabi-
cia szczeniaków. Mówi o tym 
sąsiad samobójcy.

- Wiem, że ostatnio spotkała 
go n ieprzy jemna sytuac ja. 
Oszczeniła mu się suka, wy-
dawało się, że szczeniaki są 
martwe. Pan Mieczysław chciał 
zakopać szczenięta na łąkach. 
Włożył je do reklamówki, ale 
w drodze zaczęły piszczeć. 
Usłyszały to jakieś dziewczyny 
i zawiadomiły policję – usłysze-
liśmy od jednego z mieszkań-
ców bloku przy ul. Zachodniej. 

Lekarze z pogotowia stwierdzili zgon 

DraMaT przY zachoDnieJ. 
zaBił Się z powoDU SzczeniąT?

- Sąsiad bardzo to przeżywał, był 
bardzo zmartwiony i nieswój, 
chyba nawet był u niego w tej 
sprawie dzielnicowy. 

Policja potwierdza, że prowa-
dzi dochodzenie w sprawie zgło-
szenia dot. szczeniaków. Dariusz 
Kupisz z KPP w Łęczycy infor-
muje, że w sprawie szczeniaków 
prowadzone są czynności w 
celu sprawdzenia, czy doszło 
do przestępstwa. Dotychczas 
zebrane materiały nie pozwalają 
na przedstawienie konkretnej 
osobie zarzutów.

Ciało mężczyzny znaleziono 
we wtorek, wczesnym popołu-
dniem. Najpierw do piwnicy 
zeszła żona, wstrząśnięta tym, 
co zobaczyła, pobiegła po sąsiad-
kę. Druga z kobiet z krzykiem 
wybiegła przed blok. Na miejsce 
tragedii przybiegł sąsiad z bloku 
naprzeciwko, odciął sznur. Pod-
jęto próbę reanimacji i zawiado-
miono pogotowie, ale na pomoc 
było już za późno. Przybyły na 
miejsce lekarz stwierdził zgon.

- Mężczyzna pozostawił notat-
kę, z której wynikało, że popełnia 
samobójstwo. Nie zlecil iśmy 
przeprowadzenia sekcji zwłok 
– wyjaśnia prokurator Robert 
Podlasiak. - W sprawie została 
przesłuchana najbliższa rodzina.

74-letni Mieczysław K., jak 
mówią sąsiedzi był serdecznym, 
dobrym człowiekiem. Zawsze 
uprzejmy, choć w ostatnim cza-
sie przygaszony. Miał problemy 
ze słuchem i najprawdopodob-
niej przez to nie usłyszał popi-
skiwania szczeniąt, które niósł 
w reklamówce. Szczeniaki, po 
interwencji młodych łęczycanek, 

przyniósł z powrotem do domu. 
Małżonka pana Mieczysława 

nie potrafi uwierzyć w to, że jej 
mąż zabił się z powodu psiaków.

- To nie mógł być powód do 
samobójstwa – powiedziała nam 
roztrzęsionym głosem. 

Niezależnie od powodu, tej tra-
gedii niestety nie da się już cofnąć. 

tekst i fot. (mr)
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Łęczyca

materiał promocyjny

W gminie Grabów wiele się dzie-
je. Ostatnie przykłady to cho-
ciażby przekształcenie Zakładu 
Gospodarki Komunalnej i Miesz-
kaniowej, utworzenie Zespołu 
Szkół w Grabowie, dążenie do 
przekazania części szkół gmin-
nych lokalnym stowarzyszeniom, 
zamiar połączenia samorządo-
wych instytucji kultury – Gmin-
nego Ośrodka Kultury z gminną 
Biblioteką Publiczną w Grabowie. 
Zmiany śmiałe i odważne, które 
mają doprowadzić do szeroko 
pojętego usprawnienia gminy. 
Czy łatwo je wprowadzać? Pomy-
sły i propozycje wójta przedsta-
wiane są radzie gminy, omawiane 
i komentowane. To rada gminy 
opiniuje i podejmuje uchwały, 

które ostatecznie wchodzą w 
życie. Zdarzają się wątpliwości 
czy głosy sprzeciwu, ale wójt ma 
poparcie wśród radnych a współ-
praca i porozumienie dają efekty. 

- Podam przykład z pierwszej 
sesji rady gminy, na której zostałem 
wybrany jako jej przewodniczący. 
Za moją kandydaturą zagłosowało 
9 radnych, pozostałych 6 było w 
opozycji. Wójt Tomasz Pietrzak 
zaproponował, aby przewodni-
czącym rady gminy została osoba 
nowa w samorządzie, niezwiązana 
z poprzednią władzą i tak się stało. 
Jako przewodniczący rady gminy 
Grabów mogę śmiało powiedzieć, 
że tej opozycji już nie ma. Wśród 
radnych zauważam coraz większą 
jedność, potrzebę porozumienia 

i działania. Nawet ci, których 
początkowo można było uznać za 
przeciwników, zaczynają rozma-
wiać, mówić o swoich obawach, 
nie krytykują, ale dyskutują ro-
zumiejąc potrzebę pozytywnych 
zmian w naszej gminie. W każdej 
ważnej sprawie powoływane są 
komisje, radni mogą wypowie-
dzieć się w danym temacie, bierze 
się pod uwagę ich komentarze, by 
na sesjach wspólnie podejmować 
mądre i przemyślane decyzje – 
wyjaśnia Michał Sobiński, prze-
wodniczący rady gminy Grabów. 
- Będąc przewodniczącym rady 
najwięcej współpracuję z wójtem 
Tomaszem Pietrzakiem. Uważam, 
że tak właśnie powinna wyglądać 
praca w lokalnym samorządzie. 
Bez porozumienia i wspólnego celu 
nie moglibyśmy nic zrobić, a wiele 
jeszcze jest to zrobienia. Niektórzy 
w gminie są przyzwyczajeni do 
starego sposobu rządzenia i być 
może obawiają się tak szybkiego 
tempa działania, ale jest ono ko-
nieczne. Obecna kadencja trwa 
dopiero kilka miesięcy a już widać 
ogromne efekty naszej wspólnej 
pracy. 

Gdyby nie było poparcia dla 
proponowanych przez wójta 
zmian, rada nie podejmowałaby 
stosownych uchwał. Jeśli radni 
jednogłośnie lub większością gło-
sów wyrażają swoje poparcie dla 
nowatorskich nieraz propozycji, to 
znaczy, że mają chęci do działania. 

- Mam nadzieję, że porozumie-
nie i przede wszystkim wzajemne 
zrozumienie między radą gminy 
i wójtem będzie cały czas na tak 
dobrym poziomie jak teraz, a może 
lepszym. Jako przewodniczący 
rady gminy mam nadzieję, że 
wspólnie uda nam się jesz-
cze wiele w gminie zrobić. Na 
szczęście mamy jeszcze dużo 
czasu i na pewno uda się go 
jak najlepiej wykorzystać. Do 
następnych wyborów gmina 
Grabów przejdzie wiele po-
zytywnych zmian. Wiem, 
że mieszkańcy będą zado-
woleni, bo to dla nich, dla 
nas wszystkich pracujemy. 
Jako radni musimy po-
móc wójtowi nie tylko 
w bieżących zadaniach, 
ale także, chociażby w 
pozyskaniu na teren 
naszej gminy inwe-
storów, w utworzeniu 
nowych miejsc pracy 
czy w rozwoju oświaty 
– deklaruje przewodni-
czący M. Sobiński. - Uważam, 
że nasz samorządowy zespół 
jest zgrany a to najważniejsze.

naJwaŻnieJSza JeST wSpÓłpraca
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Po ostatnich zamachach w Tunezji 
i Egipcie masowo zmieniane są 
kierunki wakacyjnych podróży. 
Tym razem na letni wypoczynek 
za granicą najwięcej mieszkańców 
Łęczycy pojedzie do Bułgarii i Tur-
cji. O wczasy w Polsce w biurach 
podróży nikt nie pyta.

Większość osób już zamieniła wy-
jazdy do Egiptu i Tunezji na spokoj-
niejszy kraj. Rezygnacja z wczasów 
wiązałaby się ze stratą wpłaconej 
zaliczki, poza tym na ostatnią chwilę 
ciężko byłoby znaleźć interesującą 
ofertę w niewysokiej cenie. Co cie-
kawe, mimo kryzysu w Grecji, jest 
ona dalej atrakcyjnym turystycznie 
kierunkiem podróży. 

- Najwięcej wycieczek w tego-
roczne wakacje sprzedałem do 

Bułgarii i Turcji, są one porówny-
walne pod względem ceny, du-
żym zainteresowaniem cieszy się 
też Chorwacja. Klienci wybierają 
oferty tańsze, egzotyka też jest w 
sprzedaży, ale nie cieszy się po-
pularnością. Od kiedy prowadzę 
biuro podróży sprzedałem kilka 
wycieczek droższych, np. do Chin, 
w tym roku zainteresowania jednak 
nie było. Podobnie jest ze Stanami 
Zjednoczonymi, klienci tylko pyta-
ją. Przeszkodą jest na pewno cena 
oraz wiza. Choć biura pośredniczą 
w załatwieniu formalności, trzeba 
osobiście udać się do Warszawy na 
rozmowę w konsulacie – wyjaśnia 
Wadim Jatczak z biura podróży 
w Łęczycy. - O wczasy w Polsce 
nikt nie pyta. Najprawdopodobniej 

wynika to z szerokiej dostępności 
ofert w internecie. Wypoczynek w 
naszym kraju bez najmniejszych 
przeszkód możemy zorganizować 
sobie sami. Koszty wczasów zagra-
nicznych, przy wyborze tańszych 
kierunków są porównywalne z 
odpoczynkiem w nadmorskich ku-
rortach w Polsce. Dziś zagranica nie 
jest już takim luksusem jak kiedyś 
i zdecydowanie więcej osób może 
sobie na nią pozwolić. 

Ceny w biurach podróży przed 
szczytem sezonu bywają wyjąt-
kowo atrakcyjne. Można trafi ć na 
bardzo korzystne propozycje last 
minute, decydując się na zakup 
oferty w lipcu i sierpniu trzeba się 
liczyć z nieco wyższymi kosztami. 

(mr)

„Łęczycanie” to zespół 
folklorystyczny dzieci 

w wieku od 5 do ponad 20 lat. 
Niedawno obchodził swój jubile-
usz. Tancerze już od 5 lat odno-
szą ogromne sukcesy. Niestety, 
na dużą pomoc finansową nie 
mogą liczyć a kostiumy kupuje z 
własnych pieniędzy instruktorka 
tańca. 

W tym roku „Łęczycanie” otrzy-
mali zaproszenie na Międzynarodo-
wy Festiwal Sztuki Folklorystycznej 
do Grecji. Perspektywa wyjazdu 
była dla zespołu ogromną szansą 
na zaprezentowanie umiejętności 
i promocję miasta na arenie mię-
dzynarodowej. Niestety, wyjazd nie 
jest możliwy. Rodziców przerosły 
koszty a pomoc zewnętrzna okazała 
się kroplą w morzu. 

- Liczyliśmy, że uda się wyjechać 
do Grecji, niestety przeszkodą 

okazały się pieniądze. Odwiedzili-
śmy bardzo dużo fi rm w Łęczycy, 
łącznie udało nam się zebrać tylko 
1500 zł, to zdecydowanie za mało. 
Napisaliśmy pismo do urzędu 
miejskiego, w którym poprosiliśmy 
o pomoc w sfi nansowaniu wyjazdu. 
Nie otrzymaliśmy odpowiedzi, 
szkoda. Mamy przygotowany nowy 
program, zamiast w Grecji, zapre-
zentujemy go w Macedonii, wyjazd 
będzie zdecydowanie tańszy – wy-
jaśnia Katarzyna Korzeniewska 
– Killo, instruktorka tańca. 

Uszycie jednego kostiumu kosz-
tuje 150 zł, do tego materiał i obuwie. 
Tancerzy jest 34. Na szczęście stroje 
zostaną na lata, niemniej wydatek 
jest ogromny. Przydałyby się do-
datkowe pieniądze, „Łęczycanie” 
przecież promują miasto i to ze 
świetnymi wynikami. 

(mr)

ZeSPół beZ wSPArciABułgaria zamiast Tunezji 

W tym roku wielu łęczycan wczasy spędzi w Bułgarii
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Daszyna

Gm. Grabów

Wraz z początkiem no-
wego roku szkolnego 

rusza w Daszynie Zespół Szkół. W 
wyniku ogłoszonego konkursu, 
dyrektorem ZS będzie Anna Dym-
na, dotychczasowa dyrektorka 
gimnazjum.

Do konkursu zgłosiło się tylko 
dwoje kandydatów. Oprócz Anny 
Dymnej dokumenty złożył kan-
dydat z Krośniewic. Po wakacjach 
dyrektorka przedstawi propozycję 
osoby na swojego zastępcę, którą 
opiniuje wójt gminy Daszyna. 

Pomysł utworzenia Zespołu Szkół 

pojawił się już jesienią ubiegłego roku, 
kiedy to podjęto uchwałę intencyjną 
w tej sprawie. W kwietniu rada gmi-
ny zadecydowała o wdrożeniu pomy-
słu w życie po wakacjach. Połączenie 
szkoły podstawowej i gimnazjum 
w jedna placówkę oświatową ma 
usprawnić pracę i organizację. Szkoły 
te mieściły się w jednym budynku. 
Etat dyrektorski straciła dyrektorka 
szkoły podstawowej, od września bę-
dzie miała inny zakres obowiązków 
i pozostanie pracownikiem Zespołu 
Szkół w Daszynie. 

(mr)

W czwartek pracow-
nicy firmy zajmującej 

się konserwacją i naprawą miej-
skiego systemu monitoringu 
zamontowali naprawioną kamerę 
na jednym z najbardziej niebez-
piecznych skrzyżowań w Łęczycy.

Naprawa urządzenia trwała 
około 5 tygodni. Przez ten czas 
skrzyżowanie ulic Kaliskiej i M. Ko-
nopnickiej nie było monitorowane. 
W ubiegły poniedziałek doszło w 
tym miejscu do potrącenia dwóch 
nastolatków, kamery jeszcze nie 
było. 

Urządzenie monitorujące skrzy-
żowanie znajdowało się w serwisie 
już trzy razy. 

(mr)

Czy Zenon Koperkie-
wicz zostanie odwoła-

ny z pełnienia funkcji przewod-
niczącego? Chce tego na pewno 
czworo radnych miasta, którzy 
złożyli w tej sprawie wniosek w 
urzędzie. Cztery głosy to jednak 
za mało, by zdetronizować prze-
wodniczącego. Po czyjej stronie 
staną pozostali radni miejscy?

Wiadomość o chęci odwołania 
przewodniczącego RM jest dla 
wielu osób dużym zaskocze-
niem. Jednak dla samego zain-
teresowanego, jak się okazuje, 
nie tak dużym jak mogłoby się 
wydawać. 

- Nie jestem aż tak bardzo zasko-
czony, bo zawsze stałem po stronie 
swoich racji. Na wiele pomysłów 
nie było mojej zgody, co niektó-
rym osobom się nie podobało. Po 
wyborze na przewodniczącego 
rady miasta nie mogłem zmienić 
swoich poglądów, bo to nie mój 
charakter. Kim bym się wówczas 
stał? Zwykłą świnią? - komentuje 
Z. Koperkiewicz. - Procedura 
wygląda tak, że wniosek trafia 
do mnie a w przeciągu 7 dni mu-
szę zwołać sesję nadzwyczajną. 
Wniosek musi być podpisany 
przez co najmniej ¼ radnych. Mój 
szerszy komentarz do tej sytuacji 
przedstawię podczas najbliższej, 
nadzwyczajnej sesji.

Pod wnioskiem za odwołaniem 
Zenona Koperkiewicza podpisali 
się radni: Marcin Zasada, Woj-
ciech Wojciechowski, Damian 
Czerwiński i Marta Arkuszew-
ska. Co ciekawe, Koperkiewicz 

po otrzymaniu funkcji przewod-
niczącego, zaproponował by wi-
ceprzewodniczącą rady miasta 
została właśnie M. Arkuszewska. 

Aby odwołać przewodniczące-
go, „za” musi opowiedzieć się co 
najmniej 8 radnych. Jeśli do tego 
dojdzie będzie można mówić o 
sporej zmianie wśród członków 
rady miasta. Kilka miesięcy temu 
aż 11 na 15 radnych zagłosowało 
za kandydaturą Z. Koperkiewicza 
na funkcję przewodniczącego. 
Kontrkandydatów w głosowaniu 
nie miał. 

Co skłoniło czworo radnych do 
złożenia wniosku o odwołanie 
przewodniczącego? Komentarz 
radnego Marcina Zasady był 
krótki. - W Łęczycy nadszedł czas 
na zmiany.

Nieoficjalnie mówi się o sporych 
nieporozumieniach między rad-

nymi a przewodniczącym, który 
nie zgodził się m.in. na podwyż-
szenie diet radnym. Nie bez echa 
pozostało również jego dążenie 
do zmniejszenia pensji prezesów 
miejskich spółek na zdecydowanie 
niższe. Z. Koperkiewicz deklaro-
wał wielokrotnie, że nie odpuści 
tego tematu, bo mieszkańców 
Łęczycy nie stać na to, by preze-
si zarabiali 12-13 tys. zł brutto. 
Ostatecznie, jak informowaliśmy 
tydzień temu, pensja jednego z 
prezesów została zmniejszona, 
choć powodem miały być kalku-
lacje ekonomiczne i słabe wyniki 
PEC-u.

Sprawa odwołania przewodni-
czącego zostanie rozstrzygnięta 
na nadzwyczajnej sesji miejskiej, 
która powinna odbyć się w tym 
tygodniu. 

(mr)

60-letni myśliwy z 
terenu gminy Gra-

bów został oskarżony przez łę-
czycką prokuraturę o nieumyślne 
spowodowanie śmierci 21-letniego 
mężczyzny. Akt oskarżenia trafił do 
miejscowego sądu. Jak ustalono, 
myśliwy podczas polowania nie 
zachował należytej ostrożności i 
wymogów bezpieczeństwa poru-
szając się po lesie z załadowaną i 
odbezpieczoną bronią. 

Do tragedii doszło 3 
sierpnia ub. roku na 
parkingu przy lesie 
w Starej Sobótce. 
Około godziny 21 
w stronę odjeżdża-
jącego samocho-
du marki renault 
padł strzał z broni 
myśliwskiej. W po-
jeździe znajdowały 
się cztery osoby. Pocisk 
przedostał się przez klapę 
bagażnika oraz siedzenie 
zadając młodemu mężczyźnie ranę 
w klatce piersiowej, następnie przebił 
zagłówek raniąc w szyję pasażera z 
przedniego fotela. Z leśnego parkingu 
mężczyźni pojechali bezpośrednio do 
domu 21-latka, po dotarciu na miejsce 
wezwano pogotowie i policję. Młode-
go człowieka nie udało się uratować, 
lekarz stwierdził zgon. 

- Oskarżony przyznał się do zarzuca-
nego mu czynu tj. nieumyślnego spo-
wodowania śmierci 21 –latka. Zeznał, 
że 3 sierpnia 2014 roku udał się na po-
lowanie. Miał ze sobą sztucer z dwoma 

nabojami. Po zejściu z 
ambony, zobaczył na 

skraju lasu sarny. Szedł 
dalej z odbezpieczoną 

bronią zawieszoną na ra-
mieniu, z lufą skierowaną 

ku górze w kierunku swojego 
samochodu, myśląc że może po drodze 
spotka dzika. Przechodząc przez leżącą 
w poprzek ścieżki sosnę, zaczepił nogą 
o gałąź. Upadając odruchowo złapał 
za rękojeść broni w okolicach spustu, 
aby nie dopuścić do jej upuszczenia. 
Przypadkiem nacisnął na spust i 
broń wypaliła. Udał się następnie na 
parking, gdzie, jak twierdzi, nikogo 
nie zastał. O postrzeleniu dowiedział 
się dopiero od policjantów, którzy 
przyjechali do jego domu. Oświadczył, 
że nacisnął na spust w sposób niekon-
trolowany, odruchowy – wyjaśnia 

Krzysztof Kopania, rzecznik prasowy 
Prokuratury Okręgowej w Łodzi. - Nie 
ulega  wątpliwości, że myśliwy postąpił 
wbrew przepisom. 60 –latek poruszał 
się po lesie nocą, w terenie nierównym, 
z przeszkodami. Miał wtedy załado-
waną dwoma pociskami, gotową do 
oddania strzału broń myśliwską. Tym 
samym nie zachował należytej ostroż-
ności i wymogów bezpieczeństwa, 
czym w konsekwencji nieumyślnie 
doprowadził do śmierci 21–latka. 

Wg biegłego, wersja, że doszło do 
niekontrolowanego strzału z broni 
zawieszonej na ramieniu podczas po-
tknięcia się myśliwego nie jest możliwa 
do przyjęcia. Materiał dowodowy nie 
pozwala jednak stwierdzić jakie było 
dokładne ułożenie broni względem 
ciała myśliwego podczas wystrzału. 

(mr)

Głośna sprawa do-
tycząca podejrzenia 

kupowania głosów podczas je-
siennych wyborów samorządo-
wych doczekała się rozwiązania. 
Pod koniec czerwca Prokuratura 
Rejonowa w Łęczycy umorzyła 
prowadzone postępowanie. De-
cyzja ta była efektem kilkumie-
sięcznej pracy, która nie dostar-
czyła dostatecznych dowodów 
do stwierdzenia popełnienia 
przestępstwa. 

Przypomnijmy, że pod koniec 
listopada Wojciech Czaplij, pełno-
mocnik wyborczy KWW Andrzeja 
Olszewskiego złożył w komendzie 
miejscowej policji zawiadomienie o 
możliwości popełnienia przestęp-
stwa z art. 250a Kodeksu Karnego, 
czyli kupowania głosów wyborczych 
przez osoby popierające ówczesnego 
kandydata a obecnego burmistrza 
Krzysztofa Lipińskiego. Mocnymi 
dowodami w sprawie miały być 
nagrania wykonane telefonem ko-
mórkowym. Jak się okazało, nagrania 
zostały usunięte. 

- Zabezpieczone zostało urządze-
nie, którym wykonano nagrania. Nie 
było ich jednak na nośniku, ponieważ 

właściciel je usunął. Można było oczy-
wiście zlecić odzyskanie nagrań, ale 
uznaliśmy, że nie jest to konieczne, 
gdyż zeznania zarówno ich autora, 
jak i wszystkich osób nagranych 
były zbieżne. W toku prowadzonego 
postępowania przesłuchane w cha-
rakterze świadków zostały wszystkie 
osoby, których nazwiska pojawiły się 
w tej sprawie. Z poczynionych usta-
leń wynika, że  prowadzone przed 
wyborami rozmowy nie dotyczyły 
żadnych ewentualnych korzyści ma-
jątkowych. Przesłuchano także osoby 
wskazane jako te, które miałyby płacić 
za głosowanie w określony sposób – 
wyjaśnia Robert Podlasiak, zastępca 
prokuratora rejonowego w Łęczycy. 
- Należy zwrócić uwagę, że w przy-
padku kupowania głosów możliwość 
popełnienia przestępstwa rozpatruje 
się dwojako. Przestępstwo popełnia 
zarówno ten, który oferuje pieniądze 
za oddanie głosu na wskazanego 
kandydata oraz ten, który tę korzyść 
przyjmuje. W tej sprawie nie pojawiły 
się żadne dowody, które mogłyby 
doprowadzić do stwierdzenia, że 
popełniono czyn noszący znamiona 
przestępstwa. 

(mr)

dyrektor wybrAny

Prokuratura umorzyła 
Łęczyca

Łęczyca

Łęczyca

kamera naprawiona

Myśliwy oskarżony. Grozi mu do 5 lat więzienia.

Dlaczego nie chcą zenona KoperKiewicza?

Z tej broni padł 
strzał

Zenon Koperkiewicz 
może zostać 
odwołany z funkcji 
przewodniczącego RM

fo
t. 
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W pierwszym nu-
merze biuletynu za-

chwalającego m.in. baseny ter-
malne na okładce widnieje zdjęcie 
uśmiechniętego burmistrza Pio-
tra Sęczkowskiego. Czy włodarz 
ma powody do zadowolenia i 
dlaczego nie słyszy postulatów 
mieszkańców, którzy od lat narze-
kają na pogarszające się warunki 
na kąpielisku?

Tanie wej-
ściówki 
przy-

c i ą -
gają wielu 
miłośników kąpieli 
termalnych. Nie dziwi, że w upalne 
dni ludzie ciągną nad wodę. Nieste-
ty, teren – pomimo zwiększającej 
się liczby kąpiących – przypomina 
obrazki z lat głębokiego PRL-u. 

- To wstyd, że przy basenach wy-
łożone są stare płyty chodnikowe. 
W dodatku powykrzywiane. Jak to 
wygląda? Zdewastowane chodniki 
są również na drodze prowadzącej 
do basenów. Nie rozumiem 
czym burmistrz chwali 
się w gazecie wyda-
wanej – jak przy-
puszczam - za 
nasze pieniądze. 
Lepiej wziąłby 
się za niezbędne 
remonty – mówi 
Zbigniew Waw-
rzyniak, którego 
spotkaliśmy przy 
kąpielisku termal-
nym. 

Nasz Czytelnik po-
informował nas o 

chwastach sięgających kolan na 
osiedlu przy ul. Zielonej. 

- Ten problem powtarza się co 
roku. Na terenie krańcówki auto-
busów, w miejscu w którym kiedyś 
działało miasteczko ruchu dro-
gowego, chwasty są już tak duże, 
że bardzo to razi. Nie rozumiem, 
dlaczego można było przyciąć oko-
liczne trawniki a to tak zostawić – 
usłyszeliśmy. - Czy władze Poddębic 
liczą na to, że okoliczni mieszkańcy 
sami wytną te chwasty?

(stop)

Zielono przy Zielonej 
Poddębice

w modZie domowe winA

Czy bimber również?

Poddębice

Poddębice

Jedyny sklep w 
mieście w którym 

można kupić profesjonalne 
destylatory do produkcji win 
i nalewek przeżywa wyraźny 
wzrost zainteresowania. Właści-
ciel punktu uważa, że po latach 
znów w modzie jest produkcja 

na własny użytek domowych 
niskoprocentowych trunków. 

- Na pewno na zwiększony po-
pyt na tego typu towar oferowany 
w moim sklepie mają wpływ 
planowane podwyżki cen za alko-
hol. Ale nie jest to jedyny powód. 
Wielu moich stałych klientów nie 
wyobraża sobie kupna wina skle-
powego. Woli samemu zrobić do-
mowe wino, które w smaku nie ma 
sobie równych. Amatorami takich 
trunków są zarówno młodsze, jak 
i starsze osoby – mówi Mariusz 
Ciepłucha. 

Właściciel sklepu bardzo często 
zdradza klientom tajniki zwią-
zane z przygotowaniem alkoholi 
domowych. Oprócz win, wraca 
też moda na wyrób domowego 
piwa. Czy klienci są także amato-
rami bimbru?

- Nie pytam o to – odpowiada 
z uśmiechem pan Mariusz. - Ja 
jedynie sprzedaję aparaturę i 
doradzam tylko w produkcji ni-
skoprocentowych alkoholi. 

(stop)

W sklepie można zaopatrzyć się we wszystko, co jest 
potrzebne do produkcji alkoholu

kłopot z deskorolkowcami 
Uniejów Skatepark urządzili sobie deskorol-

kowcy na deptaku przy basenach 
termalnych. Niszczone są chodniki, murki i 
schody prowadzące do pobliskich restauracji. 
Jeśli dalej w ten sposób będzie wykorzystywa-
na architektura przez miłośników takich jazd, 
to w niedługim czasie potrzebny będzie w tym 
miejscu gruntowny remont. 

(stop)

Burmistrz reklamuje, mieszkańcy 
krytykują 

Na obiekcie kąpieliska kolportowany 
jest biuletyn w którym burmistrz 
życzy niezapomnianych wrażeń z 
pobytu m.in. na basenie 

Po takiej nawierzchni chodzą 

amatorzy wodnych kąpieli 

Wciąż nie wiadomo, kiedy stare płyty 
chodnikowe zostaną wymienione 

Emo-
cje stara 

się studzić 
Andrzej Peraj, kie-

rownik ds. eksploatacji 
„Geotermia Poddębice”. 

Jego zdaniem baseny są w miarę 
możliwości finansowych moder-
nizowane. Jak się dowiedzieliśmy 
tuż przed sezonem odnowionych 
zostało kilkadziesiąt metrów chod-
ników prowadzących do kąpieliska. 
Problem jednak w tym, że przejścia 

zostały wyremontowane... starymi 
płytami chodnikowymi. Niebawem 
również stare płyty chodnikowe za-
stąpią tzw. jumby – duże betonowe 
płyty z otworami. 

Nie ma się jednak co czarować, 
takie inwestycje są kroplą w morzu 
potrzeb. Praktycznie cały obiekt jest 
do przebudowy i nawet niskie ceny 
biletów wstępu na basen nie zaha-
mują negatywnych komentarzy 
niektórych mieszkańców. 

tekst i fot. (stop)

romanse w uniejowskim sanatorium?
Nie każdy kuracjusz koncentru-
je w uzdrowisku swoją uwagę 
na zdrowotnych zabiegach. Są 
tacy, którzy łączą przyjemne z 
pożytecznym i... oddają się mi-
łosnym podbojom. O romansach 
w sanatoriach w Ciechocinku 
wie cała Polska. Czy również w 
Uniejowie dochodzi do takich 
sytuacji?

Jak się dowiedzieliśmy w „In-
stytucie Zdrowia Człowieka” 
przebywa w tej chwili ponad stu 
pensjonariuszy skierowanych do 
Uniejowa na zdrowotne zabiegi 
opłacane przez ZUS. W zdecydo-
wanej mniejszości są panowie.

Już dawno minęły czasy, gdy w 
sanatoriach kurowały się osoby 
jedynie w starszym wieku. Dziś 
w sanatorium spotyka się nawet 
30-latków. Nie inaczej jest w unie-
jowskim IZC. Zapytaliśmy, czy 
chorym chce się flirtować. 

- Nie ukrywam, że szczególnie 
w Ciechocinku bardzo często 

niektórzy kuracjusze oddają się 
takim flirtom – mówi Małgorzata 
Pańczak, która do sanatorium w 
Uniejowie przyjechała spod War-
szawy. - Trzeba jednak zauważyć, 
że tam jest dużo sanatoriów. W 
Uniejowie jestem po raz pierwszy. 
Nie wiem, czy w naszej grupie są 
jacyś podrywacze. Mnie flirty nie 
są w głowie. 

Alicja Myrcha jest z Siedlec. W 
uniejowskim Instytucie Zdrowia 
Człowieka również jest po raz 
pierwszy. 

- Może i ktoś romansuje – mówi 
z uśmiechem i tajemniczo pani 
Alicja. - Ale ja mam zasadę, że 
do sanatorium przyjeżdżam się 
leczyć, a nie flirtować. 

Z Torunia do Uniejowa przy-
jechała podreperować zdrowie 
Hanna Kaczorkiewicz. 

- Nic nie wiem o romansach – 
usłyszeliśmy. 

Z rozmów z paniami wynikać 
by mogło, że w uniejowskim insty-

tucie zdrowia nikt nie romansuje. 
To nie jest do końca prawda. Nie-
którzy panowie mówią o niewin-
nych flirtach.

- Krew nie woda. A sanatorium 
to nie szpital – żartuje jeden z 
pensjonariuszy. - Jeśli dwoje ludzi 
wpadnie sobie w oko, to mają całe 
24 dni na miłostki. 

(stop)

Na zdjęciu Alicja Myrcha i 
Małgorzata Pańczak 
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Uniejów

Uniejów
Uniejów

Uniejów

Niejedno miasto może 
pozazdrościć pięknie 

zaaranżowanego rynku jakim 
może pochwalić się Uniejów. Pla-
cyk w centrum jest ukwiecony, z 
licznymi skalniakami i krzewami. 

- Można się poczuć niczym w 
botaniku – mówi Róża Sąsiadek. - 
Codziennie tędy przechodzę, jak idę 

W kolekturze przy pl. Kościuszki 
padła wygrana w „Ekstra pensji”. 

Szczęśliwiec ma zagwarantowaną 
wypłatę w kwocie 5 tysięcy zł na 
miesiąc przez 20 lat. Gracz z Poddębic 
sam wytypował liczby: 1, 5, 9, 11, 19 
oraz 1. Mieszkańcy powiedzieli nam, 
że niedawna wygrana nie jest jedyną, 
która padła w tym punkcie. Jak się 

dowiedzieliśmy już wcześniej w tym 
miejscu padały wygrane. W wojewódz-
twie łódzkim jest to czwarta główna 
wygrana (w łącznej kwocie 1,2 mln 
zł), po tych z Aleksandrowa, Wielunia 
i Łowicza. Warto wspomnieć, że od 
wygranej potrącone zostanie 10 procent 
podatku dochodowego. 

(stop)

W sklepie z pamiąt-
kami prawdziwym 

hitem są magnesy na lodówkę 
z widokami najbardziej znanych 
w Uniejowie miejsc i obiektów. 

- Widać, że turyści kolekcjonują 
takie magnesowe pamiątki. Teraz 
jest to bardzo modne – mówi Piotr 
Kozłowski, właściciel sklepu. - 
Chcemy, aby pamiątki z naszego 
punktu były wszechstronne i uży-
teczne. Dlatego w ofercie są na przy-

kład zestawy kuchenne na których 
są zdjęcia z Uniejowa. Podobnie 
jest z plecakami i torbami. Dobrze 
sprzedają się tzw. paszportówki, 
czyli małe torebki do których chowa 
się dokumenty. Z uniejowskimi 
widokami mamy też oczywiście 
podkładki pod napoje. 

Sprzedawcy pamiątek zacierają 
ręce. Wakacje to najlepszy okres 
na taki biznes. 

(stop)

Zabytkowy park ucier-
piał w wyniku burz i 

wichur, które przeszły nad re-
gionem po tropikalnych upałach. 
Wiele drzew zostało złamanych. 
Prace porządkowe polegać będą 
nie tylko na usunięciu wiatro-
łomów, ale również na wycięciu 
drzew nadłamanych i przechy-
lonych. 

(stop)

Aż trudno uwie-
rzyć w to, w jaki 

sposób ratownicy medyczni z 
firmy Falck mają być traktowani 
przez personel zatrudniony w 
Szpitalnym Oddziale Ratunko-
wym Poddębickiego Centrum 
Zdrowia. Jeden z ratowników 
miał usłyszeć w bardzo wymow-
nych słowach, że dla Falck nie ma 
miejsca w Poddębicach. 

- Znam personalia tego człowieka 
z SOR-u, który powiedział, że 
mamy z Poddębic wypier... 
– mówi jeden z ratowników 
Falck (nazwisko do wiado-
mości redakcji). - W wulgarny 
sposób daje nam się do zro-
zumienia, że nie jesteśmy w 
tym mieście mile widziani. 
Szkoda, że niektórzy pracow-
nicy Szpitalnego Oddziału 
Ratunkowego nie pamiętają, 
że Falck wygrał przetarg na 
świadczenie usług i działa 
profesjonalnie. Wiele osób 
z poprzedniego pogotowia 

znalazło u nas pracę. Jestem zdumio-
ny takim zachowaniem.

Ratownik medyczny Falck po-
wiedział nam o jeszcze jednej 
– jego zdaniem – bulwersującej 
sprawie. 

- Poddębickie Centrum Zdrowia 
nie powinno mieć Szpitalnego Od-
działu Ratunkowego – usłyszeliśmy. 
- W innych szpitalach takie oddziały 
mają bezpośrednio dyżurkę w 
pomieszczeniach ogólnodostęp-

nych, aby 

można było 
szybko zgłosić pacjenta z którym 
karetka przyjeżdża do szpitala. Na-
tomiast w Poddębicach nie ma takiej 
możliwości. Karetka przyjeżdża i 
ratownik musi dzwonić na SOR, 
zamiast od razu porozmawiać z 
lekarzem lub pielęgniarką o stanie 
pacjenta. Bardzo często trzeba cze-
kać 5-10 minut na przyjęcie pacjenta 
na oddział a przecież liczy się każ-
da minuta. Najgorzej jest w nocy. 
Zanim ktoś nam otworzy, uciekają 
cenne minuty.

Sprawdziliśmy, czy faktycznie 
SOR działa opieszale. Pojechaliśmy 
do centrum zdrowia w południe. 
Drzwi do tzw. boksu przyjęć były 

Ekstra pensja w Poddębicach

najlepiej sprzedają się magnesy 

Silny 
wiAtr 

PołAmAł 
drZewA 

Jak w ogrodzie botanicznym  

Pani Róża jest zachwycona 
ukwieconym rynkiem

do pracy. Zwalniam wtedy kroku, 
aby dłużej iść przez rynek.

Opinia pani Róży nie jest od-
osobniona. Także turyści chwalą 
ryneczek z fontanną.

- Jestem z Łodzi. Przyznam, że po 
raz pierwszy zajrzałam do centrum 
Uniejowa. Wcześniej odwiedzałam 
termy. Rynek jest piękny. Można się 
tu zrelaksować – usłyszeliśmy od 
pani Marty.

Niedawno zasadzone zostały 
również lilie wokół uniejowskiej 
kolegiaty. Część lilii zostało wyko-
rzystanych do wypełnienia herbu 
Uniejowa. Można podziwiać także 
liliową dekorację wewnątrz ko-
ścioła.

(stop)

w TyM Mieście Nie Ma dla was Miejsca...
Poddębice 

W izbie przyjęć trzeba 

dzwonić po lekarzy 

O sprawie nie chciano z nami 
rozmawiać 

zamknięte. Trzeba 
było zadzwonić. Na 
lekarza a następnie 
pielęgniarkę czekali-
śmy prawie 5 minut. 
Dlaczego zgłoszenia 
nie mogą być realizo-
wane od ręki?

- Nie będę się w tej 
sprawie wypowiadać. 
Ale na pewno nie jest 
tak, że trzeba długo 
czekać – twierdzi jedna 
z pielęgniarek.

O sprawie chcieliśmy 
porozmawiać z pozostałymi pra-
cownikami SOR-u. Każdy odsyłał 
nas jednak do prezes Poddębic-
kiego Centrum Zdrowia. Jak się 
okazało, rozmowa z szefową PCZ 
również była niemożliwa. 

- Pani prezes przebywa na urlo-
pie – usłyszeliśmy w sekretariacie. 

Jedno jest pewne. Na linii Falck 
– szpital współpraca nie układa 
się najlepiej. Oby tylko wzajemne 
animozje nie przełożyły się nega-
tywnie na bezpośrednią pomoc 
medyczną potrzebującym miesz-
kańcom.

Do sprawy powrócimy. 
tekst i fot. (stop)

Trzeba przyznać, że właści-
cielowi sklepu nie zabrakło 

pomysłu na przyciągnięcie klientów. 
Oryginalna reklama w centrum miejsco-
wości rzuca się w oczy i  na pewno spełnia 
swoją rolę. 

Auto w elewacji
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Rozwiązanie krzyżówki z numeru 144: Siły złączone mocniejsze.
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Facet chce się pozbyć kota wywożąc 
go 4 ulice dalej. 
Przychodzi do domu a kot siedzi na 
wersalce. 
Wywozi go dalej, ale kot znowu 
wrócił! 
Facet wywiózł go za miasto. 
Po chwili dzwoni do domu do żony i mówi: 
- Jest z tobą kot?
- Jest, a co? 
- Daj go do telefonu bo się zgubiłem. 

* * * 
Przychodzi grabarz do domu i mówi do żony: 
- Dawaj obiad bo miałem ciężki dzień. 
- A co się stało? - pyta żona. 
- Wiesz, dzisiaj chowaliśmy znanego artystę i miał taki 
aplauz, że musieliśmy go dziewięć razy wykopywać. 

* * * 
Obecnie jest możliwość adoptowania Greka z budżetów-
ki – za jedyne 500 euro
Grek będzie robić za Ciebie wszystko na co nie masz 
czasu.
Spać za Ciebie do jedenastej.
Chodzić za Ciebie na kawę.
Odbywać poobiednia sjestę.
Wieczorem posiedzi nawet za Ciebie w knajpce. 

* * * 
- Wybacz mi ojcze, bo zgrzeszyłem.
- Co zrobiłeś, synu.
- Zabiłem dwie osoby.
- To bardzo poważna sprawa. Nie możesz oczekiwać, że 
będę mógł zachować to w tajemnicy…
- W takim razie będą trzy osoby… 

* * * 
- Coś taki przybity?
- A z czego się cieszyć... Dzisiaj mi jeden taki kasę zabrał i 
jeszcze ząb straciłem.
- Dresiarz?
- Dentysta... 

MAŚLANy ChŁODNIK 
OGÓRKOWy Z SOLą 
CZOSNKOWO-ZIOŁOWą I 
PIKANTNyMI KREWETKAMI
Składniki:
• 4-5 ogórków
• 1 małą główkę czosnku
• 1 duży jogurt grecki
• sok z 1 limonki
• 1 szklanka maślanki
• 1 pęczek szczypiorku
• sól czosnkowo-ziołowa 
• oliwa z oliwek
• świeżo zmielony pieprz
• garść krewetek (1-2 łyżki masła + 
1-2 łyżeczki chili+ garść koperku)

Do podania: bułka paryska + masło 
czosnkowe 
Etapy przygotowania: Główkę czo-
snku kroimy u nasady, umieszczamy 
w żaroodpornym naczyniu, skrapiamy 
oliwą z oliwek i pieczemy ok. 15 mi-
nut w rozgrzanym piekarniku do 180 
stopni C. Ogórki obieramy z  e skórki, 
kroimy w grube plastry i miksujemy 
za pomocą robota kuchennego. Do-
dajemy maślankę, jogurt grecki, sok 
z limonki, upieczone ząbki czosnku i 
miksujemy na gładką masę. Całość 
doprawiamy solą czosnkowo-zioło-
wą i świeżo zmielonym pieprzem. 
Wstawiamy do lodówki pod przy-
kryciem na ok. 1-2 godziny. Krewetki 
mieszamy z koperkiem i mieszanką 
chili. Smażymy na maśle na rozgrza-
nej patelni. Chłodnik podajemy z 
krewetkami na wierzchu, podgrzaną 
bułkę paryską i masłem czosnkowym.

GRILLOWANE żEBRA W 
MIODOWEJ GLAZURZE
Składniki:
• 4 pasma żeber wieprzowych
• 2 liście laurowe
• 2-4 ziarenka czarnego pieprzu
• różowa sól gruboziarnista
• 1 duża cebula

• pół główki czosnku
• włoszczyzna
Miodowa glazura:
• 5 łyżek naturalnego miodu
• 2 łyżeczki sproszkowanej, słodkiej 
papryki
• 0,5 łyżeczki sproszkowanej pa-
pryczki chilli
• oliwa z pestek winogron
• 4 ząbki czosnku
• skórka otarta z jednej cytryny
• 2 łyżki przecieru pomidorowego
• 1 łyżeczka cukru palmowego
• sól i świeży pieprz
Etapy przygotowania: Żebra i obra-
ną włoszczyznę wkładamy do garnka 

razem z liśćmi laurowymi, ziarenkami 
pieprzu, solą, obraną cebulą i roz-
gniecionymi nożem wraz z łupinami 
ząbkami czosnku. Wszystko zalewamy 
wodą, tak by zakryła mięso. Gotu-
jemy, aż zmiękną i zaczną się lekko 
rozpadać. Pamiętajmy, że bulion, 
który utworzy się podczas gotowa-
nia, warto odlać do słoika i mieć go 
zawsze w pogotowiu, gdy chcemy 
stworzyć szybko coś smacznego. 
Podczas, gdy mięso mięknie i nabiera 
smaku, rozrabiamy pozostałe skład-
niki na glazurę. Gdy mięso jest już 
miękkie i zaczyna odchodzić od kości, 
wyjmujemy je na blaszkę wcześniej 
posmarowaną masłem, polewamy 
miodową glazurą, pieczemy w 23  0 
stopniach C lub wrzucamy je na grill, 
wtedy glazura się skarmelizuje i odda 
swój smak żeberkom.

MINI TARTy Z KREMEM 
ŚMIETANKOWyM I JAGODAMI
Składniki:
500 ml mleka
• 4 żółtka
• 1 płaska łyżka mąki pszennej
• 100 g cukru
• świeże jagody
• 1 laska wanilii

• 1 opakowanie tartaletek
Etapy przygotowania: Zaczynamy 
od zagotowania mleka z dodatkiem 
laski wanilii. W tym czasie miksujemy 
żółtka z cukrem, dodając łyżkę mąki, 
na gładką masę. Podgrzane mleko 
zdjąć z palnika i wyjąć z niego laskę 
wanilii. Przelewamy mleko do masy 
zrobionej z żółtek i cukru. Całość 
energicznie mieszamy. Podgrzewamy 
(ostrożnie, żeby nie zagotować!) aż 
krem zgęstnieje. Zdejmujemy z ognia 
i zostawiamy do ostudzenia. Wykła-
damy masę na gotowe tartaletki i 
wstawiamy do lodówki na 1,5 godziny. 
Po wyjęciu posypujemy jagodami. 
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Pierwszy tydzień wakacji z Domem Kultury upłynął pod hasłem „Agent specjalny 007”. Trzy dni zabawy 
związane były ze szkoleniem na agentów, poznawaniem sztuki kamufl ażu, wykonywaniem specjalnych 
zadań i na koniec odnalezieniem ukrytej w mieście „bomby”. Wakacje rozpoczęły się od spotkania z 
policjantką, która przypomniała dzieciom o zasadach bezpiecznego wypoczynku. Ciekawą atrakcją była 
wycieczka do muzeum kinematografi i w Łodzi oraz miejska gra terenowa i szukanie ukrytej, tajemniczej 
walizki schowanej w murach łęczyckiego zamku. Miłym zaskoczeniem była zawartość kuferka – zamiast 
bomby, dzieci znalazły lody. Wszyscy mali agenci zostali dobrze przygotowani do kolejnych wakacyjnych 
wyzwań.

Małgorzata Robaszkiewicz
fot.: DK w Łęczycy

Filmowe wakacje w Łęczycy

Bomba została odnaleziona
Ciekawy eksponat 
muzeum

Spory talerz 
jak dla dzieci

Ciekawych zadań 
nie brakowało

Trzy drużyny 
wyruszyły w teren

Sztuka kamufl ażu

Szukanie 
zaginionej 
kopii fi lmu

Złośliwość sąsiada

Przed misją specjalną dzieci zapoznały się z planem miasta

Wszyscy do jednego telefonu

Dzieci same malowały sobie twarze
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Wszystkie mieszkania 
wystawione ostatnio 

na sprzedaż przez Ozorkowską 
Spółdzielnię Mieszkaniową zna-
lazły właścicieli. 

- Do przetargu wystawiliśmy 
6 mieszkań – mówi Piotr Piętka, 
prezes spółdzielni mieszkanio-
wej. - Przyznam, że już dawno nie 
było tak dobrego efektu. W ciągu 
miesiąca sprzedaliśmy w jednym 
przetargu wszystkie lokale.

Prezes spółdzielni podkreśla, że 
wzrost zainteresowania mieszka-
niami jest uzależniony od ceny.

- Sprzedajemy lokale, które zwy-
kle mają cenę 2 tys. zł za metr kwa-
dratowy powierzchni. To bardzo 
atrakcyjna cena a mieszkania są 
w dobrym stanie technicznym – 
słyszymy. - W ostatnim przetargu 
najmniejsze mieszkanie, które ma 
25 mkw., zostało sprzedane za 50 
tys. zł. Największy lokal (48 mkw.) 
poszedł za 90 tys. zł. Do sprzedania 
jest jeszcze 60-metrowe mieszkanie 
w Parzęczewie. Wyceniliśmy metr 
kwadratowy tego lokum na zaled-
wie 1,5 tysiąca zł. 

(stop)

ożywienie nA rynku 
mieSZkAniowym

Ponowna skarga na skup złomu
Ozorków Do naszej redakcji 

Czytelnik przysłał 
maila w którym informuje o 
uciążliwości związanej z dzia-
łalnością skupu złomu przy 
ul. Wyszyńskiego. Zdaniem 
mieszkańca skup nie powinien 
być położony tak blisko starych, 
zabytkowych budynków. 

„Z każdym przeładunkiem po-
wstają duże drgania. Pęka elewa-
cja domów. Jest hałas” - czytamy 
w nadesłanej informacji.

O skupie pisaliśmy już kilka 
miesięcy temu w Reporterze. Czy 
od tego czasu skup stał się jeszcze 
bardziej kłopotliwy?

- Nie zwiększyliśmy liczby 
przeładunków. W ciągu miesiąca 
jest ich zaledwie 2 – mówi pra-
cownik skupu złomu. - Jestem 
zaskoczony tymi skargami, bo 
żaden z mieszkańców jak do tej 
pory nie krytykował bezpośred-
nio naszej działalności. 

(stop)

Kolejne markety w mieście 
Ozorków Pepco i Media Expert 

– to nowe podmioty 
handlowe w mieście, które już 
niedługo zainaugurują dzia-
łalność przy ul. Starzyńskiego. 
Do niedawno wybudowanej 
nieruchomości jako pierwsze 
wprowadzi się Pepco. Okoliczni 
handlowcy w większości oba-
wiają się konkurencji.

- Media Expert nam nie prze-
szkadza, bo to elektronika. Ale 
Pepco, to już co innego. Mają tam 
bardzo różnorodne towary. Na 
pewno jest obawa, że możemy 
utracić część klientów – mówi 
sprzedawczyni Bernarda Bienias 
z pobliskiego sklepu odzieżowego. 

Jan Nowicki, właściciel obuw-
niczego, jest optymistą. Nie ukry-
wa jednak, że z tzw. „efektem no-
wości” mogą być pewne kłopoty.

- Niektórzy nasi klienci zapew-
ne będą chcieli sprawdzić ofertę 
Pepco. Tam również są sprze-
dawane buty, ale gorszej jakości 
– twierdzi pan Jan. - Liczę na to, 
że po pewnym czasie kupujący 
wrócą do nas.

W pobliżu nowego pawilonu 
handlowego w którym pomiesz-
czenia dzierżawić będą markety, 
znajduje się także sklep z podobną 
do Pepco ofertą. 

- Specjalizujemy się w sprze-
daży tanich upominków – mówi 
Emilia Antczak. - Ceny mamy 
atrakcyjne i nowy punkt nie powi-
nien nam zbyt zagrozić. Chociaż z 
tym to różnie bywa. Czas pokaże.

Ryszard Stefaniak, 
jest nielicznym han-
dlowcem, który po-
zytywnie ocenia po-
jawienie się na rynku 
konkurencji. 

- W moim sklepie 
są m.in. art. gospo-
darstwa domowego. 
Uważam, że markety 
zwiększą ogólną licz-
bę klientów na tym 
terenie. A gdy będzie 
więcej ludzi, to i u 
mnie powinno poja-
wić się więcej klien-
tów. A jeśli się mylę, 
to najwyżej zwinę 
interes. Do emery-
tury niewiele mi już 

zostało 
– mówi z uśmiechem R. Stefaniak. 

Nieoficjalnie dowiedzieliśmy 
się, że Pepco wystartować ma w 
tym tygodniu. Media Expert roz-
pocznie działalność w sierpniu. 

tekst i fot. (stop)

Ryszard Stefaniak jest 
wyjątkiem. Cieszy się z 
nowych sklepów 

Przy Biedronce ze swoją działalnością wystartuje Pepco oraz 
Media Expert

W większości okolicznych sklepów obawiają się konkurencji
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Ozorków

Sytuacja lokatorów 
strychów jest nie do 

pozazdroszczenia. W czasie upa-
łów temperatura wewnątrz takich 
mieszkań bardzo często przekra-
cza 40 stopni Celsjusza. 

- Najgorzej jest po południu. 
Wtedy rozgrzewa się papa na 
dachu i w mieszkaniu, pomimo 
opuszczonych rolet na oknach, jest 
strasznie gorąco – mówi Marzena 

Fabrykowska, babcia kilkumie-
sięcznej Zuzi. - No, ale trzeba sobie 
radzić. Wentylator chodzi wtedy 
na najwyższych obrotach, pijemy 
dużo chłodnej wody. 

Lato pokazało niedawno swoje 
gorące oblicze. Zdaniem meteorolo-
gów w tym miesiącu takich upałów 
już nie będzie. Lokatorzy poddaszy 
powinni odetchnąć. 

(stop)

SkwAr nA PoddASZu

Pani Marzena z wnuczką Zuzią 

Klub przedszkolny 
przy ul. Staszica po 6 

latach działalności nie będzie już 
przyjmował maluchów. Głównym 
powodem zamknięcia placówki 
jest niż demograficzny.

- Mieliśmy coraz mniej dzieci. 
Ostatnio było ich 15, a na nowy 
rok zapisanych było zaledwie 9 
maluchów. Dalsze funkcjonowanie 
było po prostu nieopłacalne – mówi 
Renata Pacholska.

„dziedziniec” się zamyka 

Na zdjęciu Renata Pacholska

Jak się dowiedzieliśmy wszystkie 
zapisane wcześniej do prywatnego 
punktu dzieci znalazły już miejsce 
w publicznych przedszkolach. 

(stop)

Jeden z bezdom-
nych powiedz ia ł 

nam, że od kilku miesięcy 
regularnie łapie gołębie z 
których przygotowuje sobie 
obiad. Mężczyzna twierdzi, 
że nigdy nie korzystał z po-
mocy MOPS i nie zamierza 
tego robić. - Jestem wolny i 
robię co chcę. A gołąbki są 
pyszne – usłyszeliśmy. 

W ok resie  le t n im zawsze 
przybywa w mieście bezdom-
nych. Warunki na zewnątrz 

sprzyjają noclegom, 
i to nawet pod go-
łym niebem. Jedy-
nym problemem jest 

zdobycie jedzenia. Niektórzy 
bezdom ni przyznają się do 
jedzenia wyrzuconej na śmiet-
nik żywności. Jeszcze inni nie 
szperają w śmieciach. Polują 
na ptaki.

- Osiedlowe gołębie są ufne. 
Dokarmiane przez ludzi nie 
boją się.  Ba,  n iektóre same 
podchodzą blisko człowieka. 
Złapać takiego ptaka, to naj-
prostsza sprawa pod słońcem 
– twierdzi bezdomny. - Oczy-
wiście mam swoje wypróbowa-
ne sposoby. Chyba najskutecz-
niejszym z nich jest zarzucanie 
na gołębie siatki. Zawsze jakiś 
się złapie. 

Bezdomny zdradza również, 
że gdy nie chce mu się zbytnio 
wysilać, to po prostu idzie po 
gołębie na działki. 

- Hodowlane gołębie bardzo 
często trzymane są na terenie 
ogródków. Smakują wyśmie-
nicie – usłyszeliśmy. - Z gołębi 
robię sobie rosół a potem mięso 
podsmażam. Można się nieźle 
najeść. 

Mężczyzna mieszka w jed-
nym z pustostanów na obrze-
żach Ozorkowa. Jak najczęściej 
bywa w takich przypadkach, 
dom oraz rodzinę stracił przez 
alkohol. 

tekst i fot. (stop)

Je DziKie gołęBie!
niePrAwdoPodobne!

Ozorków

Gołębie są pyszne na rosół – przekonuje bezdomny
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Teg oroczna Biesiada Święto-
jańska w Trojanach odbyła się 
w piątek, 26 czerwca w tamtej-
szym siedlisku. Organizatorzy 
zapewnili ciekawy program. Były 
występy artystyczne, tradycyjne 
biegi przełajowe w kilku kate-
goriach wiekowych, pokaz akcji 
ratowniczej w wykonaniu OSP z 
Parzęczewa oraz wiele konkursów 
z nagrodami, m.in. „Mam talent ”, 
wyplatanie wianków oraz przecią-
ganie liny. Nie brakowało chętnych 

do udziału w konkursach, nie 
zabrakło też dobrego humoru. 
Tradycyjnie Trojanie częstowali 
pysznym jedzeniem – grochówką, 
domowym smalcem, pysznymi 
ciastami, a także kiełbaskami, któ-
re można było sobie upiec w roz-
palonym po zmierzchu ognisku. 
Biesiadnicy do późnych godzin 

iV Trojańska Biesiada 
Świętojańska w gminie 
parzęczew

nocnych bawili się przy dźwiękach 
tanecznej muzyki.  W organizację 
imprezy zaangażowało się wielu 
mieszkańców Trojan, nad całością 
imprezy czuwał sołtys – Marek 
Barański. Biesiada odbyła się 
przy wsparciu finansowym i 
organizacyjnym Forum Inicjatyw 
Twórczych. Współorganizatorami 
byli także: Urząd Gminy w Parzę-
czewie i Fundacja „PRYM”.

Zapraszamy do obejrzenia galerii 
zdjęć na stronie www.foruminicja-
tyw.pl

Na nietypowy po-
mysł wpadli właści-

ciele jednego ze sklepów ogólno-
spożywczych, którzy pomiędzy 
regałami ustawili maszynę hazar-
dową. Automat do gier cieszy się 
sporym powodzeniem.

- Oczywiście na tym urządzeniu 
nie wygra się dużych sum, ale jest 
frajda nawet z małej wygranej – 
usłyszeliśmy od jednego z graczy. - I 
co najważniejsze, pewność wygra-
nej jest większa niż w lotto. 

Coraz częściej te popularne ma-
szyny znajdziemy nie tylko w ek-
skluzywnym kasynie, ale również 
w pubach, pizzeriach, barach, a cza-
sami nawet w zwykłych sklepach. 

(stop)

Moda na off-road, 
czyli jazdę samo-

chodami terenowymi, dotarła 
do Parzęczewa. Na obrzeżach 
miejscowości praktycznie co 
weekend urządzane są rajdy 
specjalnie do tych celów przygo-
towanymi pojazdami. Niestety, 
przy okazji niszczona jest przy-
roda i drogi dojazdowe. 

Na terenie byłego wyrobiska 
dość często urządzane są tereno-
we jazdy. W tym miejscu off-road 
jest nielegalny. Nikt nie kontroluje 
offroadowców, którzy czasami 

Hot-fun w 
spożywczaku 
Parzęczew

Parzęczew

Skargi na offroadowców 
zapuszczają się w leśne dukty. 
Ścieżki w lasach rozjeżdżane są nie 
tylko przez terenówki, ale również 
quady. 

- Całkiem niedawno miłośnicy 
takich jazd rozpalili blisko lasu 
ognisko. Widocznie wrzucili do 
ognia oponę, bo dymu było nie-
samowicie dużo. Miałem nawet 
zadzwonić po strażaków – usły-
szeliśmy w redakcyjnej słuchawce 
od naszego Czytelnika, który 
jest zaniepokojony coraz większą 
beztroską użytkowników samo-
chodów terenowych. 

Nad skrajem lasu rozpalane są ogniska 

Taśmy wyznaczają tory jazdy dla terenówek 

Pojechaliśmy na miejsce. Rze-
czywiście, ślady ogniska na skraju 
lasu niepokoją. Wokół pełno pu-
stych butelek po piwie i śmieci. 
Leśny teren zamieniony został w 
wysypisko. 

Wyrobisko mogłoby szybko za-
rosnąć nowymi drzewami, gdyby 
w tym miejscu nie były urządzane 
rajdy. Widać, że niektóre młode 
drzewa są połamane. Pomiędzy 
krzakami w wielu miejscach 
przeciągnięte zostały taśmy wy-
znaczające tory do jazdy. 

Czy wójt Ryszard Nowakowski 
wie o rajdach i nocnych balangach 
pod lasem?

- Nie mieliśmy do tej pory 
żadnych skarg w tej sprawie. 
Szczerze mówiąc to nawet nie 
wiedziałem, że w tym miejscu 
urządzane są jakieś jazdy je-
epami. Teren nie należy jednak 
do nas. To prywatny obszar – 
mówi wójt. - Pomimo tego, jeśli 
faktycznie niszczony jest las, to 
trzeba się tym zainteresować. 

tekst i fot. (stop)
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Po naszym artykule 
i interwencji pre-

zesa Ozorkowskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej policja wszczęła 
śledztwo w sprawie naklejek 
na drzwiach kilku bloków w 
centrum miasta reklamujących 
nasiona konopi indyjskich. 

- Policjanci sprawdzili czy nie 
doszło do popełnionego przestęp-
stwa. Wszystko wskazuje na to, 
że wszystko odbywa się legalnie. 
Obecnie obowiązujące przepisy 
mówią, że posiadanie i sprzedaż 
nasion konopi jest w Polsce legalna. 
Przestępstwem jest natomiast upra-
wa konopi innych niż włókniste 
– informuje Liliana Garczyńska, 
rzecznik policji w Zgierzu.

Klienci sklepów, którzy sadzą i 
pielęgnują konopie z zakupionych 
wcześniej nasion narażają się na 
odpowiedzialność karną za prze-
stępstwo uprawy konopi. Właści-
cielom takich sklepów również 
grozi odpowiedzialność karna. 
Za pomocnictwo swoim klientom 
do przestępstwa uprawy konopi. 
Zgodnie z art. 18§3 k.k. odpowiada 
za przestępstwo nie tylko ten, kto 
własnoręcznie wypełnia znamio-
na przestępstwa, ale również ten, 
kto mu w tym pomaga, a więc 
ułatwia popełnienie przestępstwa, 
np. udzielając rady, dostarczając 
narzędzi do popełnienia prze-
stępstwa. 

Warunkiem odpowiedzialności 
karnej sprzedawcy nasion konopi 
za pomocnictwo do przestępstwa 
uprawy konopi jest jego wiedza 
lub podejrzenie, że jego klient 
kupił nasiona konopi w celu po-
pełnienia przestępstwa – uprawy 
konopi. 

Jeśli właściciel sklepu oferujące-
go do sprzedaży nasiona konopi 
indyjskich wie lub podejrzewa, 
że jego klienci kupują je w celu 
uprawy konopi, wówczas sam po-
pełnia przestępstwo pomocnictwa 
do uprawy konopi. 

Przed Prokuratorem stoi je-
dynie zadanie udowodnienia, 
że właściciel takiego sklepu 

wiedział lub co najmniej przy-
puszczał, że jego klienci kupili 
nasiona konopi, po to, by je po-
tem zasadzić i uprawiać.

Nie jest to zadanie tak trudne, 
jakby się mogło wydawać. Wystar-
czy, że właściciel sklepu interne-
towego w opisie oferowanych do 
sprzedaży nasion konopi zamieści 
informacje o warunkach ich upra-
wy, podlewaniu, naświetlaniu, 
suszeniu. Zasady logicznego ro-
zumowania prowadzą wówczas 
do jednoznacznego wniosku, że te 
opisy mają pomóc klientom sklepu 
w uprawie konopi z zakupionych 
nasion. 

(stop)

Sprzedaż jest legalna, ale...
Ozorków

8 lipca po godzinie 8.00, policjanci 
patrolujący teren targowiska 
miejskiego w Poddębicach ujaw-
nili nielegalne wyroby tytoniowe. 
Podczas kontroli towaru którym 
handlował 46-latek z Łodzi, za-
bezpieczono w sumie 5,5 kg 
nielegalnego tytoniu oraz ponad 
4000 sztuk papierosów bez pol-
skich znaków akcyzy. Trefny towar 
zostanie teraz przekazany do 
Urzędu Celnego a sprawcy grozi 
kara nawet do 3 lat pozbawienia 
wolności oraz grzywna. 

Zgierscy policjanci pod nadzorem 
Prokuratury Rejonowej w Zgierzu 
wyjaśniają okoliczności wypadku 
drogowego, do którego doszło 5 
lipca najprawdopodobniej około 
godz. 1.00 w miejscowości Śnia-
towa gm. Parzęczew. 

Ze wstępnych ustaleń wynika, 
że kierujący pojazdem marki Opel 
jechał od strony Parzęczewa w 

kierunku miejscowości Dalików. 
Z nieznanych przyczyn stracił 
panowanie nad kierowanym po-
jazdem, zjechał na prawe pobocze 
wjeżdżając na pole, dachował. W 
wyniku zaistniałego wypadku 
śmierć na miejscu poniósł 28-letni 
kierowca opla. Śledczy będą usta-
lać szczegółowe okoliczności tego 
zdarzenia. 

Policjanci z Poddębic zatrzy-
mali małżeństwo w wieku 46 i 
52 lata, którzy grozili 34-latce, 
która spotykała się z ich synem. 
„Niedoszli teściowie” wtargnęli 
na teren posesji kobiety i grożąc 
jej przedmiotem przypomina-
jącym broń palną zmuszali ją 
do zaniechania kontaktów z 
ich synem. Obydwoje zostali 
zatrzymani.

9 lipca po godzinie 14.00 po-
licjanci z Poddębic zatrzymali 
46-letnią kobietę i jej 52-letniego 
męża, którzy działając wspól-
nie i w porozumieniu grozili 
pozbawieniem życia 34-letniej 
kobiecie, która spotykała się z 
ich 21-letnim synem. Para w tym 
dniu w godzinach południowych 
przyjechała na posesję 34-latki 
i po wejściu na jej teren katego-
rycznie zażądała zaniechania 
kontaktów z ich 21-letnim synem. 
W trakcie kłótni 52-latek groził 
pokrzywdzonej pozbawieniem 
życia trzymanym w ręku przed-
miotem przypominającym krótką 
broń palną. Po ostrej wymianie 
zdań, małżeństwo oddaliło się 
z posesji kobiety, która po tym 
zdarzeniu złożyła oficjalne zawia-
domienie. Policjanci, natychmiast 
udali się do miejsca zamieszka-
nia małżeństwa celem ustalenia 

okoliczności tego zdarzenia. Na 
terenie wskazanej posesji zasta-
no obydwoje właścicieli, którzy 
wstępnie potwierdzili fakt pobytu 
u pokrzywdzonej, tłumacząc 
jednocześnie, że dążyli do zanie-
chania kontaktów tej kobiety z ich 
21-letnim synem z uwagi na dużą 
różnicę wieku pomiędzy nimi. W 
trakcie rozmowy z policjantami, 
52-latek przyniósł z domu przed-
miot przypominający broń palną 
oświadczając przy tym, że jest to 
tzw. „straszak”, który znalazł kil-
ka miesięcy temu, podczas pobytu 
w Niemczech. Ponadto podczas 
przeszukania pomieszczeń, w 
garażu znajdującym się na tere-
nie ich posesji policjanci ujawnili 
jeszcze karabinek pneumatyczny 
wraz z lunetą. Mężczyzna nie po-
trafił logicznie wytłumaczyć jego 
pochodzenia tłumacząc jedynie, 
że kupił go kilka lat wcześniej 
na terenie Niemiec. W związku 
z zaistniałymi okolicznościami 
podjęto decyzje o zatrzymaniu 
tej pary. Obydwoje zostali prze-
wiezieni do komendy. Znaleziona 
broń została zabezpieczona w 
depozycie policyjnym. Zarówno 
52-latek jak i jego 46-letnia żona 
przyznali się do zarzucanych im 
czynów za co grozi im teraz kara 
do 3 lat pozbawienia wolności. 

Kryminalni z łęczyckiej komendy 
Policji wspólnie z dzielnicowymi 
z Piątku zatrzymali trzech podej-
rzanych o uprawę konopi. Zatrzy-
mani to trzej mieszkańcy Pabianic 
w wieku 20, 21 i 24 lata, powiązani 
ze środowiskiem pseudokibiców 
jednego z łódzkich klubów pił-
karskich. 

Uprawa prowadzona była na 

nieużytkach rolnych w leśnym 
obszarze w Jankowie, w gminie 
Piątek. Podejrzani zostali zasko-
czeni w chwili podlewania roślin 
przywiezioną w bańkach wodą. 
Podczas przeszukania u jednego 
z nich policjanci zabezpieczyli 
ponadto 20 gram suszu konopi. 
Zatrzymanym grozi kara do 3 lat 
pozbawienia wolności.

Przestępczość w Polsce spa-
da, rośnie natomiast poczucie 
bezpieczeństwa obywateli. W 
pierwszym półroczu 2015 r. poli-
cja odnotowała mniej kradzieży, 
pobić i rozbojów niż w analo-
gicznym okresie zeszłego roku. 
Jak wynika z Polskiego Badania 
Przestępczości 2015, prawie 80% 
Polaków czuje się bezpiecznie po 
zmroku w swojej okolicy.
Spadek przestępczości:
Ogólna liczba przestępstw była o 
ponad 20 tysięcy mniejsza niż przez 
pierwsze sześć miesięcy zeszłego roku 
(w okresie I-VI 2015 r. wszczęto 390 416 
postępowań karnych, a w pierwszym 
półroczu 2014 r. - 411 004). Szczególnie 
ważny jest spadek przestępstw krymi-
nalnych, czyli tych najbardziej dolegli-
wych i uciążliwych dla obywatela. Od 
stycznia do czerwca 2015 r. wszczęto 
ich 278 093, czyli o prawie 21 tysięcy 
mniej niż w analogicznym okresie rok 
wcześniej.
Mniej kradzieży, włamań, rozbojów, 
pobić:

Spadek liczby przestępstw dla zwykłe-
go obywatela wiąże się z mniejszym 
ryzykiem bycia ofiarą przestępstwa. 
Szczególną wagę Policja przykłada do 
walki z przestępczością dotkliwą spo-
łecznie, czyli kradzieżami, włamaniami, 
rozbojami czy pobiciami. W okresie sty-
czeń-czerwiec 2015 roku w 7 głównych 
kategoriach przestępstw we wszystkich 
garnizonach Policji wszczęto 149 656 
postępowań, czyli o 19 477 mniej niż 
w 2014 roku.
Spadki w liczbach wszczętych postę-
powań są następujące:
Rozbój, kradzież i wymuszenie rozbój-
nicze – spadek z 4 818 do 4 133;
Kradzież z włamaniem – spadek z 45 
972 do 40 606;
Kradzież samochodu i poprzez włama-
nie – spadek z 6 765 na 5 898;
Kradzież mienia – spadek z 81 527 na 
70 981;
Uszczerbek na zdrowiu – spadek z 8 
623 na 8 149;
Uszkodzenie mienia – spadek z 24 798 
na 23 001;
Bójka i pobicie – spadek z 3 675 na 3 199.

wypadek w gminie Parzęczew. 
nie żyje 28-letni mężczyzna. 

grozili partnerce syna

Policjanci ujawnili 
nielegalny tytoń 
i papierosy na 

targowisku

Zatrzymani w związku z uprawą konopi 

PierwSZe PółrocZe 2015 roku: 
jeSt beZPiecZniej

Dramat na drodze rozegrał się w sobotę, 5 lipca w miejscowości 
Kurzjama w gminie Grabów. Dwie osoby zmarły.
W wyniku tego tragicznego zdarzenia łącznie poszkodowanych zostało 
6 osób, w tym 4-letnie dziecko. 
- 5 lipca o godz. 21.20 w Kurzjamie doszło do zderzenia renaulta (którego 
kierowca nie ustąpił pierwszeństwa na skrzyżowaniu) ze skodą, w wy-
niku którego ostatecznie dwie osoby poniosły śmierć a cztery odniosły 
obrażenia  – informuje Dariusz Kupisz z KPP w Łęczycy. - W tej sprawie 
prowadzone jest dochodzenie. 
Wszystkie osoby poszkodowane zostały przewiezione do szpitali w 
Kutnie, Łęczycy, Łodzi i Poddębicach. 

(mr)
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OGŁOSZENIA DROBNE

ogłoszenia

Kupon na bezpłatne ogłoszenie
Treść ogłoszenia:

 

Telefon:

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

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



POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁĘCZYCY,  ul. Sienkiewicza 31, 99-100 Łęczyca, ( 24 721-29-14, fax 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

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

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

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

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-cieśla
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

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

Sprzątaczka
wykształcenie podstawowe
MARO Sp. z o.o. 
ul. Piotrkowska 60 II piętro 

90-105 Łódź
tel. 42 203 2476    605 220 433
Miejsce wykonywania pracy: 
Łęczyca

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

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
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

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

Pracownik linii montażowej
Wykształcenie podstawowe, 
mile widziane doświadczenie na 
produkcji.
FLEXIDEA Sp. z o.o.
ul. Wólczańska 732 lok. 1/1a
90-515 Łódź
tel. 667 878 789

Kierowca ciągnika siodłowego
Prawo jazdy kat. C+E, karta do 
elektronicznego tachografu (karta 
kierowcy).
JASZYM Sławomir Ważny
ul. Zamkowa 18
62-635 Przedecz
tel. 604 903 531, 604 073 531

Pracownik linii produkcyjnej
Chęć do pracy.
S&S Business Consulting
ul. Przedrynek 8
99-100 Łęczyca
tel. 24 362 70 22
Miejsce pracy: Ozorków
e-mail: kontakt@towork.pl 

Obsługa maszyny
Chęć do pracy.
S&S Business Consulting
ul. Przedrynek 8

99-100 Łęczyca
tel. 24 362 70 22
Miejsce pracy: Ozorków
e-mail: kontakt@towork.pl 

Magazynier + operator wózka
Obsługa wózka + instalacja gazowa, 
obsługa komputera i skanera.
S&S Business Consulting
ul. Przedrynek 8
99-100 Łęczyca
tel. 24 362 70 22
Miejsce pracy: Ozorków
e-mail: kontakt@towork.pl 

Pracownik obsługi klienta
Chęć do pracy, książeczka do celów 
sanitarno-epidemiologicznych mile 
widziana.
PHU Adam Kubiak
Chorki 74
99-150 Grabów
Miejsce pracy: Łęczyca, ul. 
Dominikańska 47
tel. 695 733 160

Magazynier
Wykształcenie zasadnicze 
zawodowe lub podstawowe, prawo 
jazdy kat. B.
GALENT PIOTR
Gozdków 26
99-335 Witonia
tel. 609 592 185

Doradca klienta/kasjer
Wykształcenie min. średnie.
Pośrednictwo Finansowe Anna 
Tober-Jaglińska, Oddział Partnerski 
Santander Consumer Bank S.A.
ul. Katowicka 75/12
61-131 Poznań
Miejsce pracy: Łęczyca
e-mail: rekrutacja.leczyca@onet.pl 

Tynkarz maszynowy
Umiejętność tynkowania 
maszynowego
„POL-TYNK” Paweł Wójcik
ul. Belwederska 81/75
99-100 Łęczyca
tel. 508 783 864

Kontroler jakości
Umiejętność szycia.
PPHU „ELIZABETH”
ul. M. Konopnickiej 2
99-100 Łęczyca
tel. 500 106 370

Prasowaczka
Umiejętność prasowania.
PPHU „ELIZABETH”
ul. M. Konopnickiej 2
99-100 Łęczyca
tel. 500 106 370

Pomoc krawiecka
Wykształcenie podstawowe.
PPHU „ELIZABETH”
ul. M. Konopnickiej 2
99-100 Łęczyca
tel. 500 106 370

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

Kontroler jakości
Wykształcenie średnie techniczne/
mechaniczne, wykształcenie wyższe 
chemiczne
Zakład Aparatury Elektrycznej  
ERGOM Sp. z o.o.
Topola Królewska 46E
99-100 Łęczyca
tel. 605 121 292
e-mail: tdomanski@ergom.com

Inżynier projektant
Wykształcenie wyższe techniczne, 
znajomość AUTOCAD mile 
widziana, wykonywanie 
dokumentów warsztatowych, 
3-letnie doświadczenie mile 
widziane, znajomość języka 
angielskiego na poziomie 
podstawowym mile widziana.
BUTTIMER POLSKA Sp. z o.o.
ul. Puławska 481

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

OZORKÓW -28,5 m². IV p. własność 
notarialna, w bloku – sprzedam. Tel.: 

798-223-160. 7.00-9.00 i po 19.00

Wynajmę mieszkanie w Łodzi, 
ul. Lutomierska, 2 pokoje 

z kuchnią 43 m². 
Tel.: 696-406-188, 792-247-559

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

Sprzedam tanio działkę w Ozor-
kowie - 600 m²; media. 

Tel.: 504-973-349

Sprzedam gospodarstwo 
11 ha z budynkami. 
Tel.: 42-718-07-67

Sprzedam szczeniaki rasy ber-
neński pies pasterski z zareje-

strowanej hodowli. 
Tel.:  792-247-559

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

Sprzedam szyny budowlane grube. 
Tel.: 511-997-458

ogłoszenie

„SPOŁEM” POWSZEChNA SPÓŁDZIELNIA SPOżyWCÓW 
„MAZUR” W ŁęCZyCy WyDZIERżAWI PLAC 

WRAZ Z KONTENEREM PRZy UL. TUMSKIEJ 1 
ORAZ POMIESZCZENIA NA PIęTRZE 

O POWIERZChNI 91,4 M² W BUDyNKU 
PRZy UL. KALISKIEJ 3

INFORMACJI UDZIELA ZARZąD SPÓŁDZIELNI
NR TEL.: 24 721 24 82 LUB 506 856 382
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^Łęczyca 14 VI – 31 VIII 2015
Dodatkowe informacje o pociągach znajdują się na szczegółowym rozkładzie jazdy „Odjazdy”

Aktualizacja wg stanu na 27 VI 2015

Kierunek
Direction

Odjazdy
Departures

IC-TLK

13:00
II
1)a)

Bielsko-Biała 
Główna

IC-TLK

06:30
II
2)

PR-IR

09:13
II
3)

IC-TLK

12:29
II
1)b)

IC-TLK

16:34
II IC-TLK

18:41
IIIBydgoszcz 

Główna

IC-TLK

13:00
II
1)a)

Czechowice- 
Dziedzice

IC-TLK

13:00
II
1)a)

IC-TLK

15:39
II IC-TLK

18:39
IICzęstochowa

IC-TLK

06:30
II
2)

PR-IR

09:13
II
3)

IC-TLK

12:29
II
1)b)

IC-TLK

16:34
II IC-TLK

18:41
IIIGdańsk Główny

IC-TLK

06:30
II
2)

PR-IR

09:13
II
3)

IC-TLK

12:29
II
1)b)

IC-TLK

16:34
II IC-TLK

18:41
IIIGdynia Główna

IC-TLK

12:29
II
4)b)

Hel

IC-TLK

13:00
II
1)a)

IC-TLK

18:39
IIKatowice

IC-TLK

12:08
II
1)c)

IC-TLK

20:16
II
5)

Konin

IC-TLK

07:42
II
6)

IC-TLK

15:39
II IC-TLK

19:12
II IC-TLK

22:32
II
7)

Kraków Główny

IC-TLK

07:42
II
6)

IC-TLK

15:39
II IC-TLK

19:12
II IC-TLK

22:32
II
7)

Kraków Płaszów

IC-TLK

22:32
II
8)

Krynica

IC-TLK

06:30
II
2)

ŁKA-Os

06:40
II
9)

ŁKA-Os

06:49
II
2)

ŁKA-Os

08:05
II ŁKA-Os

09:13
II
10)

PR-IR

09:13
II
3)

PR-R

10:34
II
11)

PR-R

10:50
II
12)

IC-TLK

12:08
II
1)c)

IC-TLK

12:29
II
1)b)

ŁKA-Os

13:39
II
1)

ŁKA-Os

13:53
II
12)

ŁKA-Os

14:45
II
1)

ŁKA-Os

15:09
II
12)

IC-TLK

16:34
II ŁKA-Os

17:05
II
13)

ŁKA-Os

17:34
II IC-TLK

18:41
III ŁKA-Os

19:58
II IC-TLK

20:16
II
5)

ŁKA-Os

21:12
III

ŁKA-Os

21:36
II
14)

ŁKA-Os

21:56
II
15)

ŁKA-Os

23:12
II
16)

Kutno

IC-TLK

06:30
II
2)

PR-IR

09:13
II
3)

IC-TLK

12:29
II
1)b)

IC-TLK

16:34
II IC-TLK

18:41
IIILaskowice 

Pomorskie
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Kierunek
Direction

Odjazdy
Departures

ŁKA-Os

05:06
II
2)

ŁKA-Os

05:15
II
9)

ŁKA-Os

06:05
II
2)

ŁKA-Os

06:15
II
9)

IC-TLK

07:42
II
6)

ŁKA-Os

08:06
III
12)

ŁKA-Os

08:10
III
1)

ŁKA-Os

10:07
II
17)

ŁKA-ZKA

10:07
II
18)

ŁKA-Os

10:17
II
12)

ŁKA-Os

11:43
II
19)

ŁKA-ZKA

11:43
II
18)

IC-TLK

13:00
II
1)a)

ŁKA-Os

13:42
III
17)

ŁKA-ZKA

13:42
III
18)

ŁKA-Os

13:55
III
12)

ŁKA-Os

14:46
II
12)

ŁKA-Os

14:47
III
17)

ŁKA-ZKA

14:47
III
18)

IC-TLK

15:39
II ŁKA-Os

15:53
II
17)

ŁKA-ZKA

15:53
II
18)

ŁKA-Os

16:10
II
12)

PR-R

18:07
II
5)

IC-TLK

18:39
II IC-TLK

19:12
II ŁKA-Os

19:33
II
13)

ŁKA-Os

21:10
II
10)

PR-IR

21:10
II
20)

IC-TLK

22:32
II
7)

Łódź Kaliska

IC-TLK

07:42
II
6)

IC-TLK

13:00
II
1)a)

IC-TLK

15:39
II IC-TLK

18:39
II IC-TLK

19:12
II IC-TLK

22:32
II
7)

Łódź Widzew

IC-TLK

22:32
II
8)

Nowy Sącz

IC-TLK

22:32
II
7)

Nowy Targ

IC-TLK

12:08
II
1)c)

IC-TLK

20:16
II
5)

Poznań Główny

IC-TLK

06:30
II
2)

PR-IR

09:13
II
3)

IC-TLK

12:29
II
1)b)

IC-TLK

16:34
II IC-TLK

18:41
IIISopot

IC-TLK

13:00
II
1)a)

IC-TLK

18:39
IISosnowiec 

Główny

IC-TLK

12:08
II
1)c)

Stargard 
Szczeciński

IC-TLK

12:08
II
1)c)

Szczecin Główny

IC-TLK

12:08
II
4)c)

Świnoujście

IC-TLK

22:32
II
8)

Tarnów

IC-TLK

06:30
II
2)

PR-IR

09:13
II
3)

IC-TLK

12:29
II
1)b)

IC-TLK

16:34
II IC-TLK

18:41
IIITczew

IC-TLK

06:30
II
2)

PR-IR

09:13
II
3)

PR-R

10:34
II
11)

PR-R

10:50
II
12)

IC-TLK

12:29
II
1)b)

IC-TLK

16:34
II IC-TLK

18:41
IIIToruń Główny

PR-R

10:34
II
11)

PR-R

10:50
II
12)

Toruń Wschodni

IC-TLK

06:30
II
2)

PR-IR

09:13
II
3)

PR-R

10:34
II
11)

PR-R

10:50
II
12)

IC-TLK

12:29
II
1)b)

IC-TLK

16:34
II IC-TLK

18:41
IIIWłocławek

IC-TLK

22:32
II
7)

Zakopane

IC-TLK

13:00
II
1)a)

IC-TLK

15:39
II IC-TLK

18:39
IIZawiercie
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objaśnienia znaków / symbols
1) kursuje 14 VI-16 VIII / 12-14 VIII;

19-31 VIII; 
2) kursuje 28 VI-31 VIII; 
3) kursuje 27 VI-16 VIII / 12-14 VIII;

19-31 VIII; 
4) kursuje 27 VI-16 VIII / 12-14 VIII;

19-30 VIII; 
5) kursuje 1-57; 
6) kursuje 15 VI-15 VIII 1-6 / 

12-14 VIII; 19-31 VIII 1-6; 
7) kursuje 26 VI-29 VIII; 
8) kursuje 26 VI-28 VIII 5; 
9) kursuje 14-27 VI; 

objaśnienia znaków / symbols
10) kursuje 14-26 VI; 
11) kursuje 14 VI-16 VIII 1-57 / 

12-14 VIII; 19-31 VIII 1-57; 
12) kursuje 12-14 VIII; 17-18 VIII; 
13) kursuje 1-6; 
14) kursuje 19-21 VIII; 
15) kursuje 15-18 VIII; 
16) kursuje 14 VI-14 VIII; 22-31 VIII; 
17) kursuje 14 VI-16 VIII / 15-16 VI, 

18 VI, 12-14 VIII; 19-31 VIII; 
18) kursuje 15-16 VI; 18 VI; 
19) kursuje 1-7 / 15-16 VI, 18 VI; 
20) kursuje 27 VI-31 VIII; 

objaśnienia znaków / symbols
a) Przewóz p na odc. Gdynia Gł. - 

Katowice
b)p na odcinku Katowice - Gdynia 

Główna
c)p na odcinku Kraków Płaszów - 

Szczecin Główny
p przewóz przesyłek konduktorskich

/ oprócz

1w poniedziałki

5w piątki

6w soboty

7w niedziele

objaśnienia znaków / symbols
IC: "PKP Intercity" S.A. - TLK: Twoje Linie Kolejowe
PR: "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. - IR: interREGIO
PR: "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. - R: REGIO
ŁKA: Łódzka Kolej Aglomeracyjna - Os: osobowy
ŁKA: Łódzka Kolej Aglomeracyjna - ZKA: Zastępcza 
Komunikacja Autobusowa

peron - indeks górny godziny

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach
określonych przez danego przewoźnika.
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
IC - 19 757, (22) 39 19 757 (24 h)
PR - 703 20 20 20 (24 h)
ŁKA - 42/ 205 55 15 (24h)

www.intercity.pl www.przewozyregionalne.pl www.lka.lodzkie.pl
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ŁKA: Łódzka Kolej Aglomeracyjna - ZKA: Zastępcza 
Komunikacja Autobusowa

peron - indeks górny godziny

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach
określonych przez danego przewoźnika.
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik.
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ŁKA - 42/ 205 55 15 (24h)
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Ciężko jest zdobyć medal na mi-
strzostwach Polski, a jeszcze ciężej 
potwierdzić swoją klasę. 
„Czwórka” reprezentująca Bzurę 
Ozorków w składzie: Kurowski Ja-
kub, Kuropatwa Kacper, Sztekmiller 
Seweryn, Wawrzyniak Mateusz, 
Świątkiewicz Damian i Gieraga 
Kacper zdobyła srebrny medal mi-
strzostw Polski w mini- siatkówce 
w Krakowie. To już drugi srebr-
ny medal podopiecznych trenera 
Krzysztofa Jurka, którzy powtórzyli 
sukces sprzed roku, kiedy to w kat. 
„trójek” podobnie lepsi okazali się 
tylko tegoroczni gospodarze z UKS 
22 Kraków.
Drużyna Bzury w kat. „dwójek” także 

była w strefie medalowej, jednak 
musiała uznać wyższość rywali z woje-
wództwa łódzkiego – Lechii Tomaszów 
Mazowiecki, z którymi przegrali w 
półfi nale, a w meczu o trzecie miejsce 
drużynie UKS-u Plas Warszawa. Skład 
drużyny: Nowak Mateusz, Ciechański 
Filip i Zawierucha Jakub. Zawodników 
Bzury trenuje Krzysztof Jurek.

Info: mksbzura.pl

Już 9 lipca w Talinnie rozpoczęły się Młodzieżowe Mistrzostwa Europy w Lekkiej 
Atletyce. Miało to być wielkie święto Łęczyckiej Królowej Sportu, gdyż do reprezen-
tacji Polski zakwalifi kował się w skoku wzwyż Maciej Kiendzierski. Była bardzo duża 
szansa wejścia do fi nału, była także szansa walki o medale. Szanse były tylko na 
papierze, gdyż zawodnik MKLA na skutek popełnionych błędów przez pracowników 
Polskiego Związku Lekkiej Atletyki nie został w terminie zgłoszony do imprezy i 
pozostało mu oglądanie imprezy w telewizji.
- Jest mi po prostu bardzo przykro. Ambitny zawodnik wszystko w tym roku pod-
porządkował tej imprezie. Zdobył kwalifi kację w ostatniej chwili gdyż na obozie 
kadrowym doznał kontuzji kolana i nie mógł wcześniej startować. Była wielka radość, 
jest wielka pustka – komentuje Mirosław Andrysiak, trener MKLA Łęczyca. - Przykro 
mi jest także z tego powodu że pracownik PZLA któremu przytrafi ła się tak fatalna 
pomyłka jest przeze mnie bardzo ceniony. Współpraca z nim do tej pory układała 
się wzorowo.

(and)

W niedziele 5 lipca o godz. 14. 00 
w Świnicach Warckich na boisku 
sportowym odbyły się gminne 
zawody sportowo-pożarnicze, 
w których wzięło udział 10 dru-
żyn w tym 1 kobieca. Komisję 
sędziowską powołał Komendant 
Powiatowy PSP w Łęczycy. Sędzią 
głównym zawodów był kpt. Jaro-
sław Kowalczyk.

Zawody rozegrane były w konkurencjach:
ćwiczenia bojowe, sztafeta pożarnicza 7x50 
m z przeszkodami.
Klasyfi kacja generalna po dwóch kon-
kurencjach przedstawia się następująco:
Grupa „A” – męskie drużyny pożarnicze
1 miejsce OSP Piaski II z wynikiem 1,54,36 pkt.
2 miejsce OSP Świnice Warckie II z wynikiem 
1,55,15 pkt.

ZAWODY SPORTOWO - POŻARNICZE W ŚWINICACH WARCKICH wielki sukces w mini-siatkówce!

MACIEJ KIENDZIERSKI BEZ SZANSY NA MEDAL

wAkAcyjny roZkłAd jAZdy PkP

3 miejsce OSP Stemplew z wynikiem 1,57,46 pkt.
4 miejsce OSP Drozdów z wynikiem 1,58,47 
pkt.
5 miejsce OSP Grodzisko z wynikiem 2,16,01 
pkt.
6 miejsce OSP Chwalborzyce z wynikiem 
2,19,85 pkt.
7 miejsce OSP Chorzepin z wynikiem 2,20,32 pkt.
8 miejsce OSP Piaski I z wynikiem 2,36,78 pkt.
9 miejsce OSP Świnice Warckie I z wynikiem 
3,50,00 pkt.
Grupa „C” – kobiece drużyny pożarnicze
1 miejsce OSP Stemplew z wynikiem 2,16,11 
pkt.

Info: UG Świnice Warckie
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najwyższy wulkan w Polscegigantyczny domek dla lalek Powrót płyt winylowych

Ślub naturystów

 W ostatnią sobotę maja Szkoła Podstawowa nr 3 w 
Pruszczu Gdańskim ustanowiła rekord Polski w bardzo 
ekologicznej kategorii. Z okazji trwającego w mieście 
festiwalu „młodych ekodizajnerów”, młodzi i duzi mieli 
okazję choć na chwilę stać się architektami i projektantami 
wnętrz. Pomysłodawczyniami akcji były opiekunki szkolnej 
świetlicy. Takżeone zmobilizowały swoich wychowanków 
do wykonania największego w Polsce domku dla lalek, 
który łącznie posiadał aż 642 niepowtarzalne pokoje. 
Każdy z nich przygotowano ręcznie, według własnego i 
unikalnego pomysłu. Nowy rekord Polski na największy 
domek dla lalek z kartonowych pudełek wynosi 11,73 
m długości, 1,26 m szerokości oraz 1,97 m wysokości (z 
dachem). Kartonowe pudełka, z których go zbudowano 
miały wymiary: 11 cm głębokości, 18,5 cm wysokości oraz 
32 cm szerokości. Do wykonania domku zużyto aż 20 kg 
kleju. Domek można było podziwiać w szkole tylko kilka 
dni. Następnie został on podzielony na segmenty i w takiej 
postaci trafi  do lokalnych fundacji charytatywnych, szpitali 
oraz innych placówek edukacyjnych.

Firma Nielsen Music opublikowała raport dotyczący kon-
sumpcji muzyki w pierwszej połowie bieżącego roku w 
USA. Wynika z niego, że nastąpił aż 14-procentowy wzrost 
konsumpcji. 
Najbardziej jednak interesujące są dane dotyczące płyt 
winylowych. Sprzedaż czarnych krążków zwiększyła się 
aż o 38% w porównaniu z rokiem poprzednim. Obecnie 
sprzedaż winyli to już 9% sprzedaży muzyki na fi zycznych 
nośnikach. Winyle od kilku lat przeżywają swój renesans. 
Po raz pierwszy dowiedzieliśmy się o tym w 2010 roku, 
gdy Nielsen opublikował raport za rok 2009. Okazało 
się, że Amerykanie kupili wówczas 2,5 miliona czarnych 
krążków. Pięć lat później, w roku 2014 sprzedaż sięgnęła 
już 5,6 miliona sztuk. Winyle powracają do łask, a w tym 
samym czasie sprzedaż całych albumów w formie cyfrowej 
utrzymywała się na poziomie z ubiegłego roku, sprzedaż 
pojedynczych utworów w formie cyfrowej spadła o 10,4%, 
a sprzedaż muzyki na nośnikach CD zmniejszyła się o 10%. 
Także w Polsce rośnie popularność czarnych krążków, póki 
co najbardziej wśród DJ-ów.

Wulkan w Polsce brzmi dość nieprawdopodobnie jednak to 
nie powieść science- fi ction ani wymysł bogatej wyobraźni 
fi lmowców. Nie dość, że faktycznie można tu znaleźć wulkan, 
to na dodatek „Śląska Fujijama” ustanowiła nowy rekord Polski. 
Ostrzyca Proboszczowic ka to miejsce, o którym być może nie 
wszyscy słyszeli. Górujący nad okolicą wierzchołek Ostrzycy 
Proboszczowickiej jest 501 – metrowym kominem wygasłego 
wulkanu, stanowiącym zarazem punkt widokowy na całą pa-
noramę gór. Jest to najwyższy wulkan w Polsce. Góra znajduje 
się w rezerwacie geologiczno – fl orystycznym. Do niedawna 
Ostrzyca Proboszczowicka była miejscem, w którym można 
było znaleźć, niestety dziś już wymarły na terenie Polski, gatunek 
czosnku sztywnego (to odmiana stanowiąca cenny relikt epoki 
lodowcowej). Góry mają charakter zrębowy, co oznacza, że 
powstały na skutek przesunięcia płyt tektonicznych. Najstarsze 
skały liczą sobie aż pięćset milionów lat.
Ostrzyca Proboszczowicka to najwyższy, choć nie jedyny 
wygasły wulkan w Polsce. Inne polskie wulkany to: Okole, 
Bazaltowa Góra, Górzec, Czartowska Skała, Grodziec, Organy 
Wielisławskie i Wilcza Góra. 
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