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Tragedia na auTosTradzie
Zginęły 
dzieci

13-letnia Maja i jej o dwa lata młodszy 
brat Eryk zginęli w wypadku na 
autostradzie A2 pod Świnicami 
Warckimi. 33-letnia matka dzieci 
prowadziła samochód. Policja nie 
wyklucza żadnej wersji zdarzeń, 
choć kobieta zaprzecza, aby zasnęła 
za kierownicą. Jak doszło do tego 
nieszczęścia?

więcej str. 5

W opla insignię uderzył 

mercedes z lawetą

Wykolejenie „helmuta”

Poddębickie 
Centrum Zdrowia 
wygra na 
konflikcie?

Na saksy do Niemiec W Uniejowie jedyny taki wiatrak!Święto policji

Ozorkowski magistrat bez klimy. 

Czy dekolty są akceptowane?
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Łęczyca

Łęczyca

Góra św. Małgorzaty

Daszyna

Gm. Łęczyca

zabytkowy dworek 
w Daszynie miał stać 

się siedzibą Urzędu stanu cywil-
nego jeszcze przed wakacjami, 
niestety przeprowadzka trochę 
się opóźni. 

Najpierw był gruntowny remont 
budynku, prace porządkowe i do-
prowadzenie do dworku podziem-
nej linii energetycznej, aby słupy 
średniego napięcia nie szpeciły 
urokliwego krajobrazu. W planach 
było przeniesienie siedziby USC 
do murowanej części zabytkowej 
budowli na początku lata, jest jed-
nak poślizg. 

- Praktycznie wszystko jest 
już przygotowane, na przełomie 
sierpnia i września Urząd Stanu 

Cywilnego zostanie przeniesiony 
do zabytkowego dworku. Dość 
długo trwają prace związane z 
przygotowaniem zaplecza tech-
nicznego dla urzędu. Wszystkie 
USC w Polsce pracują na specjal-
nej aplikacji Źródło, która służy 
do obsługi Systemu Rejestrów 
Państwowych. Wymaga to od-
powiedniego przygotowania i 
zabezpieczenia sieci. Cały czas 
przyjeżdżają specjaliści, którzy 
zajmują się tą sprawą – wyjaśnia 
Zbigniew Wojtera, wójt gminy 
Daszyna. - Mam nadzieję, że USC 
zlokalizowany w odnowionym 
dworku przypadnie do gustu 
mieszkańcom naszej gminy.

(mr)

Utworzenie nowej stacji paliw w 
Grabowie nie dojdzie do skutku. 
koncern wycofuje się z plano-
wanej inwestycji, powodem jest 
kalkulacja ekonomiczna. termin 
realizacji inwestycji w Łęczycy 
został przesunięty.

W Grabowie miała powstać 
stacja z pełnym programem lojal-
nościowym i partnerskim, doku-
mentacja już była skompletowana, 
ostateczne jednak nowej inwestycji 
w centrum miejscowości nie bę-
dzie.

- W odniesieniu do stacji pa-
liw w Grabowie, informujemy, 
że PKN ORLEN podejmując de-
cyzje inwestycyjne bierze pod 
uwagę i analizuje szereg czyn-
ników, w tym przede wszyst-
kim wskaźniki ekonomiczne 
dla prowadzenia działalności 
biznesowej w każdej, konkret-
nej lokalizacji – wyjaśniają 
pracownicy biura prasowe-
go koncernu. - W przypadku 
obiektu w Grabowie nie widzi-
my przesłanek ekonomicznych 
do realizacji projektu.

Drugą inwestycją Orlenu w 
naszym regionie miała być stacja 
paliw w Łęczycy, przy ulicy Dwor-
cowej. Miała być i będzie, ale w 

w tym tygodniu rusza 
frezowanie nawierzchni 

Dk 91 na odcinku od komendy 
policji do skrzyżowania z ulicą 
J. Dworzaczka (przy zajeździe). 
ruch będzie odbywał się waha-
dłowo, kierowcy muszą uzbroić 
się w cierpliwość.

Prace przy krajówce rozpoczęły 
się już w ubiegły poniedziałek, 
drogowcy zrywali stare, zniszczo-
ne płyty chodnikowe zastępując je 
kostką brukową. Do końca tygodnia 
mają zakończyć całą inwestycję.

- Wymiana chodnika obejmuje de-
montaż starych płyt, ułożenie nowego z 
kostki brukowej wraz z krawężnikami 
i obrzeżami. Łącznie na powierzch-
ni 650 mkw. – wyjaśnia pracownik 
firmy Włodan realizującej inwestycję 

drogową. - W tym tygodniu będziemy 
frezować nawierzchnię na wskazanym 
odcinku i nakładać nową warstwę 
asfaltową. Najpierw wykonamy jeden 
pas ruchu, później drugi. Zajęcie drogi 
będzie jednostronne. Na całość zadania 
mamy 2 tygodnie, więc jesteśmy w 
połowie, na pewno wyrobimy się w 
terminie. 

Przy frezowaniu i nakładaniu 
nowej warstwy asfaltu, niestety nie 
uniknie się korków, zwłaszcza w go-
dzinach szczytu. Pewne utrudnie-
nia w płynności ruchu pojawiły się 
już na początku ubiegłego tygodnia, 
kiedy to drogowcy zrywali stary 
chodnik. Teraz korki będą większe. 
Inwestycję zleciła Generalna Dy-
rekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

(mr)

r a d n i  p o d j ę l i 
uchwałę zapropo-

nowaną przez wójta Jacka rogo-
zińskiego w sprawie odwołania ze 
stanowiska wiesławy kucińskiej, 
skarbnika gminy. aż 12 radnych 
wyraziło swoje poparcie dla wnio-
sku.

Co ciekawe, uchwała rady miała 
tylko charakter porządkowy, bo 
skarbniczka jeszcze przed sesją 
gminną sama złożyła wniosek o 
odwołanie z pełnionej funkcji. 

- Pani Kucińska złożyła wniosek 
o odwołanie z funkcji skarbnika 
gminy Łęczyca tuż przed rozpoczę-
ciem sesji nadzwyczajnej, na której 
wójt miał zamiar wprowadzić do 
porządku obrad wniosek w tej sa-
mej sprawie. Uchwałą rady gminy 
pani skarbnik została odwołana i od 
dnia 20 lipca nie pełni już tej funk-
cji. Obecnie jej obowiązki przejęła 
pani Alicja Mielczarek, zastępca 
skarbnika – wyjaśnia zastępca 
wójta gminy Łęczyca Magdalena 
Szczepaniak. - Jako uzasadnienie 
wniosku o odwołanie wójt podał 
m.in. utratę zaufania do pani Ku-
cińskiej oraz nieprawidłowości 

Miasto kupiło 45 betono-
wych koszy na śmieci. Jeden 

waży 110 kg, co skutecznie powinno 
powstrzymać chuliganów przed de-
wastacją. Do końca miesiąca wszystkie 
zakupione kosze zostaną rozstawione 
w Łęczycy. - Na chwilę obecną kosze 
zostały już ustawione przy ul. Kaliskiej, 
Belwederskiej, w alejach Jana Pawła II – 
informuje krzysztofa Łuczak z urzędu 
miasta. - Docelowo postawione zostaną 
jeszcze przy ul. Szkolnej, Dominikańskiej, 
Popiełuszki, M. Konopnickiej, Ozorkow-
skiej i na placu Targowym. 
W następnych latach być może kupione 
zostaną kolejne kosze, jeśli koszty zosta-
ną uwzględnione w budżetach.

(mr)

Utrudnienia na krajówce 

Utrudnienia na krajówce potrwają do końca tygodnia

USC dopiero po wakacjach

Nowe betonowe kosze

GrabóW bez noWej stacji, Łęczyca z opóźnieniem

Stacja benzynowa Orlenu do Grabowa nie wróci

Urząd gminy w Górze Św. 
Małgorzaty

późniejszym terminie. Pierwotnie 
planowano otwarcie nowego punk-
tu w II połowie roku, termin uległ 
przesunięciu. 

- Podtrzymujemy nasze plany 
dotyczące budowy stacji paliw w 
Łęczycy. Natomiast ze względu na 
konieczność zebrania niezbędnej 
dokumentacji formalno-prawnej 
wydłuży się czas finalizacji pro-
jektu. Przewidujemy, że realizacja 
inwestycji nastąpi na przełomie 
2015 i 2016 r.

Nowy obiekt przy Dworcowej bę-
dzie funkcjonował w standardzie 
Premium i oferować ma paliwa 
typu ON, ON Verva, Pb95 oraz 
LPG. Ponadto, na wyposażeniu 
obiektu znajdzie się odkurzacz i 
kompresor, a w pawilonie stacji 
wydzielona zostanie łazienka z 
dodatkowymi udogodnieniami 
dla osób niepełnosprawnych oraz 
z przewijakiem dla kierowców 
podróżujących z dziećmi. 

(mr)

Skarbnik odwołana Ze StanowiSka

wynikające z audytów. Jako że pani 
skarbnik w marcu weszła w 2-letni 
okres ochronny przedemerytalny, 
wójt wyjaśnił, że pani Kucińska 
pozostanie zatrudniona w urzędzie 
gminy. Radnym zależało, żeby 
pani Kucińska do czasu emerytury 
zachowała dotychczasowe wyna-
grodzenie brutto. Po powrocie z 

urlopu wójt podejmie dalsze decy-
zje odnośnie stanowiska skarbnika 
gminy Łęczyca. 

Skarbniczka straciła swoją funk-
cję, jednak wniosek dotyczył tylko 
odwołania z funkcji a pani Kuciń-
ska dalej pozostaje pracownikiem 
urzędu gminy. 

(mr)

zgodnie z zapowiedzą wójta włodzimierza 
Frankowskiego nastąpiła zmiana na stanowi-

sku kierownika samorządowej administracji placówek Oświatowych 
w gminie Góra św. Małgorzaty. w wyniku rozstrzygniętego konkursu 
kierownikiem zostanie agnieszka Borowska, była sekretarz gminy 
Łęczyca, później dyrektor zespołu Obsługi placówek Oświatowych 
w tej samej gminie.

Do konkursu na kierownicze stanowisko zgłoszono tylko dwie kan-
dydatury. Wygrała kandydatka zamieszkała w Kwiatkówku. Agnieszka 
Borowska rozpocznie pracę z początkiem sierpnia. Z dotychczasowym 
pracodawcą rozwiązała umowę za porozumieniem stron. Nowa kierow-
niczka podejmie pracę w wymiarze pół etatu. Na stanowisku zastąpi 
Stanisława Wicińskiego.

(mr)

Od sierpnia nowy kierownik SAPO
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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 KAŻDYWYMIAR499zł

NAJWIĘKSZY WYBÓR KANAP I NAROŻNIKÓW!

Łęczyca
witonia

74-letnia Gizela szy-
powska jest bliska pod-

jęcia decyzji, aby na drodze sądo-
wej domagać się odszkodowania 
za zniszczone zdrowie. Jak twier-
dzi, nigdy nie otrzymała fachowej 
pomocy medycznej, mało tego, 
uważa, że niekompetencja lekarzy 
doprowadziła ją do kalectwa. w 
chwilach słabości chciała nawet 
odebrać sobie życie.

Poważne problemy zaczęły się 20 
lat temu, kiedy to łęczycanka prze-
szła kompresyjne złamanie kręgo-
słupa na odcinku lędźwiowym. Od 
tego czasu wizyty w szpitalu stały 
się normą aż po dzień dzisiejszy. 
Wśród swoich problemów zdrowot-
nych kobieta wymienia m.in. otwar-
te złamanie ręki, dwa udary i dwa 
mikroudary, chorobę wieńcową i 
kolejne złamanie kręgosłupa, które 
miało miejsce blisko miesiąc temu. 

- Jestem przekonana o tym, że 
lekarze lekceważyli mnie jako pa-
cjentkę. Mam duży żal do personelu 
medycznego, który zamiast fachowo 
się mną zająć i postawić właściwe 
diagnozy twierdził, że taka po pro-
stu jest starość. Byłam źle leczona 
i niestety bardzo źle wspominam 
każdą moją wizytę w szpitalu czy 
na SOR. Zarówno pierwszą, 20 lat 
temu, gdzie ze złamaniem kręgo-
słupa zostałam wypuszczona do 
domu przez co teraz odczuwam tego 
skutki, jak i każdą następną, np. jak 
na początku roku również nie zdia-
gnozowano kolejnego złamania. 

Chcę o tym głośno powiedzieć, żeby 
pacjenci walczyli o właściwą opiekę. 
Ja tego nie potrafiłam i teraz cierpię. 
Myślałam nawet o samobójstwie – 
przyznaje G. Szypowska. - Podczas 
ostatniej wizyty w szpitalu, przez 2 
tygodnie nie doczekałam się kon-
sultacji neurochirurgicznej, mimo 
że miałam odrętwiałe pół twarzy a 
pani ordynator podobno próbowała 
taką konsultację załatwić. Najpraw-
dopodobniej będę dochodzić swoich 
praw w sądzie. Uważam, że za moje 
kalectwo odpowiadają lekarze, ich 
ignorancja i niekompetencja. Niech 
ci ludzie wreszcie wezmą się do pra-
cy. Nie jestem jedynym pacjentem, 
który się uskarża, ale ja nie boję się 
o tym mówić. Na wszystko mam 
dokumentację. 

Gizela Szypowska dopiero kilka-
naście dni temu znalazła lekarza, 
prywatnie, do którego ma zaufanie. 
Jak twierdzi już po kilku dniach 
stosowania nowych leków czuje 
nieznaczną poprawę. Jednak każdy 
ruch to dla niej ogromny ból. Uważa, 
że za wszystkie lata cierpienia nale-
ży jej się odszkodowanie od szpitala. 

- Każdy pacjent, jeżeli uważa 
że jest poszkodowany, ma prawo 
złożyć zażalenie na pracowników 
szpitala, ale forma powinna być zu-
pełnie inna. W pierwszej kolejności 
przychodzi się do dyrekcji i przed-
stawia problem, z tego co wiem, to ta 
pacjentka tego nie zrobiła – wyjaśnia 
lek. med. Krzysztof Kołodziejski, 
zastępca dyrektora ZOZ. - Jeśli zaś 

chodzi o konsultację neurochirur-
giczną, to jestem przekonany, że 
każdy ordynator i każdy lekarz wie, 
jaka jest droga skierowania pacjenta 
na konsultację w przypadkach pil-
nych. Jeżeli neurochirurga nie ma 
danego dnia w szpitalu, a pacjent 
wymaga pilnej konsultacji, to jest na 
nią zawożony naszym transportem, 
takie są zasady i jest to praktykowa-
ne. Widocznie w tym przypadku nie 
było ku temu wskazań.

Pani Szypowska jest samotna. 
Ledwo sobie radzi, porusza się z 
wielkim trudem. Ma jednak na-
dzieję, że kolejne już – tym razem 
prywatne leczenie, pomoże jej w 
miarę normalnie funkcjonować. 

(mr)

w urzędzie gminy w 
witoni sanepid wykrył 

bakterie coli i wydał decyzję o 
wyłączeniu wody z obiegu. Na 
szczęście problem dotyczył tylko 
budynku urzędu, mieszkańcy 
gminy nie muszą się obawiać. 

Pierwsza przebadana próbka, 
w której wykryto bakterie została 
pobrana 7 lipca. Od razu wydano 
decyzję, by do spożycia warunkowo 
używać tylko wody przegotowanej. 
Po pobraniu kolejnej próbki, jakość 
wody nie uległa poprawie. Urzęd-
nicy piją wodę przegotowaną, ale 
tylko z baniaków.

- Po wykryciu bakterii coli w 
sieci wewnętrznej urzędu gminy, 
niezwłocznie przebadaliśmy wodę 
z innych punktów na terenie wodo-
ciągu oraz ze stacji wodociągowej. 

Badania nie wykazały obecności 
bakterii, problem dotyczy tylko 
wewnętrznej sieci budynku urzędu. 
Pojawienie się bakterii było wyni-
kiem prowadzonych prac remonto-
wych, ingerencji do sieci wewnętrz-
nej wody użytkowej – wyjaśnia 
Krzysztof Bojarski z urzędu gminy 
w Witoni. - Podjęliśmy działania, 
by woda z powrotem miała dobre 
wskaźniki, polegały one na zwięk-
szonej dawce podchlorynu i prze-
płukaniu całej sieci wewnętrznej 
budynku. Dziś otrzymamy wyniki 
badania próbki pobranej w piątek. 
Mam nadzieję, że wszystko już 
będzie w porządku.

Ważne, że bakterie nie pojawiły 
się w całej sieci wodociągowej na 
terenie gminy. 

(mr)

Problemy z wodą w urzędzie

W urzędzie gminy w Witoni woda była zanieczyszczona 
bakteriami coli

Za Swoje CierPienie obwinia lekarZy 

Gizela Szypowska nosi się 
z zamiarem wytoczenia 
szpitalowi sprawy 
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Jan Budziński, pre-
zes przeds iębior-

stwa Energetyki cieplnej po-
szedł za ciosem. po publicz-
nym wystąpieniu podczas 
nadzwyczajnej sesji miejskiej, 
na której poinformował o 
spotkaniu w magistracie, po-
stanowił złożyć w miejscowej 
prokuraturze zawiadomienie 
o możliwości  popełnienia 
przestępstwa. sprawa doty-
czy ultimatum, jakie prezes 
pEc-u dostał od burmistrza 
krzysztofa lipińskiego.

Przypomnijmy, że do spo-
tkania w magistracie doszło 
15 lipca. Jan Budziński usły-
szał od burmistrza Łęczycy, 
że jeśli Zenon Koperkiewicz 
zostanie odwołany z funkcji 
przewodniczącego rady miasta, 
to straci swoją posadę w PEC-u. 
Zawiadomienie złożone w pro-
kuraturze dotyczy burmistrza 
Krzysztofa Lipińskiego, jego 
zastępcy Krzysztofa Urbańskie-
go i byłego przewodniczącego 
RM Zenona Koperkiewicza, 
którzy byl i  obecni podczas 
spotkania. 

Burmistrz Łęczycy podczas 
zwołanej konferencji prasowej 
oficjalnie odniósł się do całej 
sytuacji. 

- Potwierdzam zapis tej roz-
mowy. Mieszkańcy Łęczycy 

mnie znają i wiedzą, że jestem 
emocjonalny. Zapis rozmowy 
rozpowszechniany przez pana 
Budzińskiego to potwierdza. 
Przyznaję, że powiedziałem 
słowa, o których mówi pan 
Budziński. Jednak prezes PEC 
nadinterpretował moje słowa. 
Dobrze wie z kontekstu roz-
mowy, że cała sprawa bardzo 
m n ie  zdener wowała  –  w y-
jaśniał burmistrz Krzysztof 
Lipiński. - Pragnę przekazać 
mieszkańcom Łęczycy, że nie 
będzie zgody ze strony władz 
miasta, żeby jątrzyć, dzielić i 
prowadzić wojenki. Niestety 
pan Budziński zaczyna kolejną 
wojenkę. Co do zawiadomienia 
do prokuratury jestem spokoj-
ny. Poczekajmy na decyzję, czy 
zostanie wszczęte śledztwo.

Również radny Zenon Ko-
perkiewicz obecny na konfe-
rencji przed ratuszem miejskim 
skomentował sprawę.

- Słowa burmistrza wypowie-
dziane do pana Budzińskiego o 
tym, że jest przez niego poma-
wiany, zwaliły mnie z nóg. Jest 
taka zasada, że pies nie gryzie 
ręki swojego właściciela. Byłem 
tak zaskoczony i zdołowany, 
że w t ym spotkan iu nawet 
okiem nie mrugnąłem. Cały 
czas myślałem o tym, jak może 
taki człowiek ubliżać swojemu 

przełożonemu? O co w tym 
wszystkim chodzi – mówił Z. 
Koperkiewicz. - Sygnały były 
takie, że nie ważna jest strefa, 
nie ważne są miejsca pracy. 
Dlaczego? Bo ludzie bogaci 
mają gdzieś te miejsca pracy. 
Już wyczułem 4 miesiące temu, 
że powstał taki układ, żeby 
uniemożliwić burmistrzowi 
ut worzen ie  m ie jsc  prac y a 
wtedy będzie okazja do re-
ferendum, do odwołania go. 
Nie może być tak, że ludzie z 
naszego komitetu są przeciwko 
burmistrzowi. Nie wiem jak to 
się stało. 

Zawiadomienie złożone przez 
Jana Budzińskiego w łęczyckiej 
prokuraturze trafiło także do 
Jolanty Chełmińskiej, woje-
wody łódzkiego. Szkoda, że 
rozgrywki personalne stają się 
ważniejsze, niż praca na rzecz 
miasta. Afera, w której głów-
nymi bohaterami są łęczyccy 
włodarze nie pozostanie bez 
echa w szerszych k ręgach. 
Pytanie, w jakim stopniu cała 
sprawa odbije się na pozycji 
miasta w województwie i trud-
nych staraniach o pozyskanie 
środków zewnętrznych, które 
niewątpliwie są najważniejsze 
dla rozwoju Łęczycy.

(mr)

Janusz czarnecki, spe-
cjalista ds obronnych, 

obrony cywilnej i BHp łęczyc-
kiego magistratu podsumował 
działania miasta i uszkodzenia 
spowodowane żywiołem, który 
przeszedł nad regionem tydzień 
temu.

- W dniu 19 lipca około godz. 18 
nad naszym miastem i powiatem 
nastąpiło oberwanie chmury połą-
czone z silnymi wichurami, które 
wyrządziły w mieście wiele szkód. 
Po uzyskaniu wstępnych informacji 
dotyczących katastrofy z Komendy 
Powiatowej Policji w Łęczycy i 
Komendy Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Łęczycy podjęto 
decyzję o natychmiastowym po-
wołaniu do pracy pracowników 
jednostki budżetowej Zieleń Miej-
ska. Przystąpili oni do usuwania 
powalonych i połamanych drzew i 
gałęzi oraz odblokowania przygnie-
cionych samochodów. Akcja trwała 
do zapadnięcia zmroku. W wyniku 

nawałnicy powalonych zostało 
kilkadziesiąt drzew. Najbardziej 
ucierpiały park miejski, cmentarz, 
teren wokół zalewów miejskich. 
Zerwane zostały lub uszkodzone 
linie energetyczne, m.in. przy ul. 
Zachodniej, J. Grodzkiej, Osiedlowej 
i na skrzyżowaniu ulic 18 stycz-
nia i Sienkiewicza – wymieniał J. 
Czarnecki. - Znaczna część miasta 
pozbawiona była prądu, około go-
dziny zablokowana była DK nr 91 
przy ul. Sienkiewicza. Największym 
problemem dla służb porządko-
wych i mieszkańców miasta było 
zgłaszanie awarii do Zakładu Ener-
getycznego z uwagi na blokadę łącz 
telefonicznych. 

Sporo pracy mieli pracownicy 
zieleni miejskiej przez cały tydzień. 
Na każdym kroku widać było 
skutki niedzielnej nawałnicy. Tak 
poważnych zniszczeń w mieście 
dawno nie było. Na szczęście nikt 
nie odniósł obrażeń. 

(mr)

stanisław Ochota, pre-
zes zgiersko-łęczyc-

kiego wOpr-u widzi potrzebę 
wytyczenia miejskiego kąpieliska 
w Łęczycy. Nie mówi o dużych 
inwestycjach, ale o prostym i 
niedrogim rozwiązaniu. władze 
poprzedniej kadencji rozmowy 
z wOpr-em nie podchwyciły, 
ratownicy liczą, że w końcu coś 
się ruszy.

- Monitorujemy ten teren i uważa-
my, że jego lokalizacja i uwarunko-
wania wręcz wymuszają utworze-
nie kąpieliska. Nie mam na myśli 
żadnych wielomilionowych inwe-
stycjach, ale  zwyczajne wytyczenie 
bojkami bezpiecznej powierzchni 
do kąpieli, oczyszczeniu brzegów, 
zatrudnienie na sezon ratowników, 
przygotowanie plaży. Nie byłyby to 
duże koszty dla miasta. Myślę, że 
znaleźliby się chętni na prowadze-
nie tam sezonowego biznesu, np. 
wypożyczalni rowerków wodnych, 
punktu gastronomicznego. Na pew-
no mieszkańcy Łęczycy by na tym 
skorzystali, bo kąpieliska w mieście 
nie ma – przekonuje S. Ochota. - 
Badanie wody oczywiście byłoby 
konieczne, aby spełniała wszelkie 
normy i była wystarczająco czysta 
dla osób kąpiących, ale obecnie 
wymogi nie są duże.

Urząd miejski takiego rozwiąza-
nia pod uwagę nie bierze, mówiąc 
o konieczności kompleksowego 
dostosowania terenów zalewów do 

POdSUMOWANiE PO NAWAłNiCy 

Łęczyca

Łęczyca

Łęczyca

WOPR sugeruje utworzenie kąpieliska

letniego wypoczynku.
- Samorząd jak najbardziej do-

strzega potrzebę utworzenia na te-
renie miasta strefy letniego relaksu, 
w tym np. miejsca do kąpieli. Jest to 
jednak kwestia o tyle poważna, że 
wiąże się nie tylko z zapewnieniem 
bezpieczeństwa przez WOPR, ale 
również z przygotowaniem infra-
struktury pod kątem wymogów Sa-
nepidu, tak by nie szkodzić zdrowiu 
i życiu jej użytkowników. Dlatego 

też nie można mówić tutaj o pół-
środkach, tylko o kompleksowym 
przygotowaniu miejskich zalewów 
na potrzeby korzystających z niej 
osób – wyjaśnia Krzysztofa Łuczak 
z łęczyckiego magistratu. - Aktual-
nie trwają prace przygotowawcze 
do realizacji tematu, umożliwiające 
m.in. wnioskowanie o dofinanso-
wanie ze źródeł zewnętrznych jak 
tylko taka możliwość się pojawi. 

(mr)

MiejSka afera trafiła 
do Prokuratury

- Powiedziałem słowa, o których mówi pan Budziński – 
przyznał burmistrz
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reklama

reklama

- Gdy przyje-
chaliśmy na 
miejsce, wi-

dok był straszny. Jedno z dzieci 
leżało od samochodu osobowe-
go w odległości kilku metrów. 

Drugie było bliżej auta. Miało 
zmasakrowaną twarz. ich zszoko-
wana mama wciąż powtarzała... 
jedziemy na wakacje – relacjo-
nuje wypadek na autostradzie a2 
pod Świnicami warckimi Michał 

chmiela, kierownik pogotowia 
Falck w poddębicach. 

Dramat rozegrał się w środę, 
kilka minut po godz. 3 rano. 
Opla insignię (auto jechało od 
Poznania w kierunku Warszawy) 
prowadziła 33-latka. Obok niej 
siedział partner, z tyłu dzieci: 
w wieku 11- i 13 lat. Według 
wstępnych ustaleń policji samo-
chód uderzył w barierki ener-
gochłonne, następnie odbił się 
od nich wjeżdżając ponownie 
na autostradę zatrzymując się w 
poprzek drogi. W stojącą insignię 
wjechała laweta z dwoma auta-
mi. Siła uderzenia była ogromna. 

- Na miejscu wypadku byliśmy 
bardzo szybko. U 13-letniej dziew-
czynki, która znajdowała się w 
znacznej odległości od opla, podjęli-
śmy resuscytację. Niestety, nie udało 
się jej uratować. Chłopczyk nie miał 
już tętna, ustało krążenie – mówi 
M. Chmiela. - Matka dzieci była w 

niezły ambaras z tym barszczem...
Gm. Góra św. 
Małgorzaty

pow. łęczycki, 
pow. poddębicki 

Mieszkańcy są 
zdania, że do-
okoła ich posesji 

rośnie trujący barszcz. Gmina 
uważa, że jest to zwykły barszcz. 
kto ma rację?

O sprawie poinformowała nas 
mieszkanka Nowego Gaju. Kiedy 
były upalne dni, zarówno ona jak 
i jej rodzina dostali alergicznych 
zmian na skórze. Są przekonani, że 
to przez toksyny uwalniane podczas 
wysokich temperatur z barszczu 
Sosnowskiego. Roślina znajduje się 
niemalże z każdej strony działek. 
Rośnie w rowie melioracyjnym i 
wzdłuż trasy. Pracownicy gminy 
uznali, że trująca roślina to nie jest. 

- Jestem przekonana, że to barszcz 
Sosnowskiego. Sprawdziłam w 
internecie, teraz w mediach dużo 
mówi się na ten temat. Poprosiliśmy 
pracowników gminy o interwencję, 
ale zostaliśmy zlekceważeni. Pano-
wie, którzy przyjechali na miejsce 
wyśmiali nas mówiąc, że to zwykła 
roślina i niech sobie rośnie. Cieka-

we, że strażacy, którzy przyjechali 
na miejsce wątpliwości nie mieli. 
Zabezpieczyli teren taśmą i radzili 
pozamykać okna – relacjonuje Maria 
B. (nazwisko do wiadomości redak-
cji). - Dwa dni później przyjechała 
komisja z gminy. Wyrwali roślinę, 
oglądali i stwierdzili, że nie jest to 
trujący barszcz Sosnowskiego. To w 
takim razie co zanieczyszcza nam 
powietrze? Przebywanie na dworze 
kończy się szczypaniem oczu, odrę-
twieniem skóry na twarzy, silnym 
bólem głowy i ostrym drapaniem 
w gardle. Tego dnia, po południu 
sąsiad poszedł w okolice rowu i wy-
rwał roślinę gołymi rękami. Mówił, 
że parzy jak pokrzywa, a dłonie póź-
niej pieką i swędzą. Zauważyliśmy 
fioletowy korzeń. Czy pracownicy 
gminy wyrwaliby coś innego? Być 
może tak, skoro ich nie poparzyło, 
ale barszcz na pewno tutaj rośnie. 
Liczę, że gmina fachowo podejdzie 
do tematu i nie ograniczy się jedynie 
do odpowiedzi, że nie stwierdzili 
obecności trującego barszczu.

Nie da się ukryć, że powietrze w 
tym miejscu czyste nie jest. Podczas 
naszej 40 minutowej wizyty u pani 
Marii, na własnej skórze odczuliśmy 
wszystkie opisywane przez kobietę 
dolegliwości. Trujący barszcz jest 

groźny dla zdrowia nie tylko w 
bezpośrednim kontakcie. Podczas 
ciepłych dni jego liście uwalniają 
szkodliwe toksyny. 

Zapytaliśmy gospodarza gminy, 
czy dotarły do niego informacje o pro-
blemie mieszkańców Nowego Gaju.

- Wiem o tej sprawie, dziś odbyła 
się komisja. Pracownicy wyrwali 
tę roślinę i przywieźli ją do gminy. 
Osobiście dotykałem jej liści, inni 
pracownicy również. Nie zauważy-
liśmy żadnych objawów, gdyby był 
to barszcz Sosnowskiego, na pewno 
uleglibyśmy poparzeniu. Na miejscu 
stwierdzono występowanie dwóch 
roślin, jedną z nich był barszcz, ale 
nie Sosnowskiego – wyjaśnia Wło-
dzimierz Frankowski, wójt gminy 
Góra św. Małgorzaty. - Ten rów 
niedługo będzie wykaszany przez 
spółkę wodną, więc rośliny zostaną 
usunięte. Mieszkańcom odpowie-
my na piśmie jakie były ustalenia 
komisji. 

Mieszkańcy niezadowoleni z opi-
nii pracowników gminy, poprosili o 
pomoc Sanepid. Specjalista nie miał 
wątpliwości, okazało się, że trującą 
mieszkańców rośliną jest barszcz 
Montegazziego, równie niebezpiecz-
ny co barszcz Sosnowskiego.

(mr)

Teren przy rowie melioracyjnym strażacy zabezpieczyli taśmą. 

Na zdjęciu wyrwany trujący 
barszcz Montegazziego

dZieCi Zginęły w drodZe na wakaCje 

tak głębokim szoku, że w pewnym 
momencie chciała zabrać dzieci z 
autostrady. Cały czas powtarzała, 
że jadą na wakacje, na Mazury. 
Nie dopuszczała do siebie myśli, że 
dzieci już nie żyją.

Jak udało nam się dowiedzieć 
do tragedii doszło wskutek serii 
fatalnych zdarzeń. Widoczność na 
autostradzie była zła. Teren spowity 
był gęstą mgłą. 

33-latka tłumaczyła policjantom, 
że chwilę przed uderzeniem w 
barierki, wyprzedzał ich inny samo-
chód. Następnie tuż przed insignią 
miał zahamować. 33-latka mówiła 
funkcjonariuszom, że chciała unik-
nąć zderzenia. Dlatego zjechała 
wprost na barierki a następnie odbi-
ła na drogę. Na autostradzie rodzina 
próbowała wysiąść z samochodu. 
W tym momencie w opla uderzyła 
laweta. 

- Matka dzieci i mężczyzna, 
przewiezieni do naszego szpitala, 
nie mieli poważniejszych obrażeń. 
Po kilku godzinach przyjechała po 
nich rodzina z Łomży – słyszymy 
od Jana Krakowiaka, prezesa Pod-
dębickiego Centrum Zdrowia. 

24-letni kierowca lawety został 

przewieziony w stanie dobrym do 
szpitala w Łęczycy. 

St. asp. Agnieszka Ciniewicz, 
rzecznik łęczyckiej policji, argu-
mentuje, że dopiero analiza zebra-
nego materiału dowodowego oraz 
opinie biegłych pozwolą odpowie-
dzieć na pytanie co do przyczyny i 
okoliczności wypadku. 

- Do zdarzenia doszło na 312 km 
odcinka autostrady A2 w kierunku 
Warszawy. Na miejscu pracowała 
grupa procesowa, technik krymina-
listyki, biegły oraz policjanci ruchu 
drogowego – mówi rzeczniczka. 
- Na miejscu przeprowadzono oglę-
dziny pojazdów i miejsca zdarzenia, 
zabezpieczono ślady. 

Krzysztof Kopania, rzecznik 
Prokuratury Okręgowej w Łodzi, 
wstępnie potwierdza wersję matki 
dzieci. 

Nie można jeszcze wskazać 
osoby odpowiedzialnej za wy-
padek. Przestępstwo polegające 
na spowodowaniu wypadku 
drogowego ze skutkiem śmier-
telnym jest zagrożone karą po-
zbawienia wolności w wymiarze 
do lat ośmiu.

(mr)

fo
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poddębice 
poddębice 

Uniejów 

Otrzymaliśmy infor-
mację o gryzącym, 

gęstym dymie wydobywającym 
się z komina piekarni na obrze-
żach miasta. 

- Wprawdzie nie dzwoniłem 
do gazety, ale potwierdzam, że 
z powodu tego dymu nie można 
wyjść na zewnątrz. Nie sposób jest 
swobodnie oddychać – mówi Wie-
sław R. (nazwisko do wiadomości 
redakcji). - W pobliżu piekarni pro-
wadzę restaurację wraz z motelem. 
Na dym narzekają również moi 
goście. Rozmawiałem już z właści-
cielem piekarni, który zapewniał 
mnie, że problem zostanie niedługo 
rozwiązany. 

- Nawet dziesięć razy dziennie 
z komina leci ta trucizna – dodaje 
Anna R. - Nigdy wcześniej tego 
nie było. 

Jacek W., właściciel piekarni, 

przemyślana strate-
gia szefa poddębic-

kiego centrum zdrowia może za-
owocować znaczącym wzrostem 
liczby pacjentów przyjmowanych 
na niektóre szpitalne oddziały. 
zamysł jest taki, aby zrzec się wie-
lomilionowych odszkodowań a w 
zamian otrzymać od NFz zwięk-
szony kontrakt. choć wcześniej 
nikt tego nie zakładał, konflikt 
między centrum zdrowia a firmą 
Falck może skutkować pozytyw-
nymi zmianami dla mieszkańców 
korzystających z usług lecznicy. 

Kością niezgody jest wynik kon-
kursu na świadczenie usług ra-
townictwa medycznego w mieście, 
który wygrała firma Falck. Szpital 
odwołał się się od decyzji i zgodnie 
z wyrokiem Naczelnego Sądu Ad-
ministracyjnego mógłby domagać 
się ponownego przeprowadzenia 
postępowania konkursowego. 

Jan Krakowiak, prezes zarządu 
Poddębickiego Centrum Zdrowia, 
chce zaoszczędzić NFZ wielomilio-
nowych odszkodowań. 

- Przedłożyłem Narodowemu 
Funduszowi Zdrowia propozycję 
zawarcia ugody – słyszymy. - PCZ 
zrzeka się roszczeń a w zamian 
otrzymuje zwiększenie kontraktu 
w granicach kwot przychodu utra-
conego z powodu nieprawidłowości 
w postępowaniu konkursowym na 
ratownictwo medyczne. 

Szef centrum zdrowia chce, aby 

dyM tRUJE lUdzi 

powiedział nam, że uciążliwości 
spowodowane są rozerwanym pal-
nikiem w piecu.

- Zapewniam, że szybko na-
prawimy piec – usłyszeliśmy od 
właściciela piekarni. - W tym tygo-
dniu powinno już być wszystko w 
porządku. 

(stop) 

prezes chce UGody z nFz

Prezes PCZ jest dobrej myśli. Liczy na pozytywną decyzję NFZ.

ginekologia otrzymała o tysiąc 
punktów więcej miesięcznie niż 
dotychczas. Tyle samo punktów 
więcej otrzymać by miała chirurgia. 
Ortopedia walczy o prawie trzy 
tysiące punktów więcej. Oznacza 
to, że szpital mógłby przyjmować 
w ramach kontraktu prawie o 30 
procent więcej pacjentów. 

- W tej chwili w ciągu miesiąca 
ortopedia przyjmuje około 40 pa-
cjentów. Chirurgia prawie 150 a 
ginekologia nieco ponad 100 – mówi 
prezes Krakowiak. - Korzyści dla 
szpitala i mieszkańców związane ze 

zwiększeniem kontraktowania by-
łyby bardzo duże. Pismo w sprawie 
ugody przesłałem niedawno pani 
dyrektor łódzkiego oddziału NFZ. 
Czekam na odpowiedź.

Poddębickie Centrum Zdrowia 
wyrasta na jedną z czołowych 
placówek medycznych w regionie. 
Już teraz centrum zabiera gros 
pacjentów ościennym szpitalom – 
jak chociażby łęczyckiemu, czy też 
zgierskiemu. 

O decyzji NFZ ws. kontraktu po-
informujemy na łamach Reportera. 

tekst i fot. (stop)

alicja własny, dyrektor 
Szkoły Podstawowej w Wi-

lamowie 
dom o pow. 130 mkw. wyceniony na 250 
tys. zł 
ziemia rolna – wartość 40 tys. zł 
dochód z umowy o pracę – 71 527 zł
samochód: nissan micra z 2003 r. (brak 
wyceny)
zaciągnięty kredyt hipoteczny na kwotę 
150 tys. zł 

Barbara szelągowska – Bugajak, dyrektor 
w Zespole Administracyjno-Ekonomicznym 
Oświaty w Uniejowie 
na koncie odłożyła 45 881 zł
mieszkanie (komunalne) o pow. 70 mkw., 
mieszkanie o pow. 35 mkw. wycenione na 
70 tys. zł (własność w połowie)
dochód ze stosunku pracy – 51 855 zł
samochód: vw touran z 2006 r. (brak wyceny)
pożyczka z ZFŚS – 10 tys. zł 

Beata szymczak, dyrektor Miejsko-Gmin-
nej Biblioteki Publicznej w Uniejowie 
zgromadziła 21 243 zł
dom o pow. 50 mkw. wyceniony na 100 
tys. zł
gospodarstwo rolne (6,58 ha) – wartość 110 
tys. zł (dochód z gospodarstwa 7 496 zł)
dochód z tytułu zatrudnienia 37 013 zł
samochód: mercedes benz C220 z 2004 
r. - wartość 23 550 zł

Elżbieta Goszczyk, dyrektor Szkoły Pod-
stawowej w Wieleninie
odłożyła 2 500 zł
dom o pow. 90 mkw. wyceniony na 50 tys. zł
gospodarstwo rolne (4,79 ha) – wartość 120 
tys. zł, 1/3 gospodarstwa rolnego wycenio-
nego na 150 tys. zł, dopłaty z UE – 19 671 zł
wynagrodzenie – 64 086 zł, dieta radnej 
7 650 zł
vw beetle z 2000 r. - wartość 12 tys. zł 

Jolanta Figurska, kierownik Miejsko
-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Uniejowie 
na koncie – 42 tys. zł 
dom o pow. 140 mkw. wyceniony na 250 tys. zł 

rozpoczęta budowa domu letniskowego o 
wartości 120 tys. zł 
dochód ze stosunku pracy 57 050 zł 
samochód: renault scenic z 2004 r. 

Małgorzata komajda, dyrektor Zespołu 
Szkół w Uniejowie 
odłożyła 483 zł
domy: 270 mkw. o wartości 250 tys. zł, 270 
mkw. - wyceniony na 80 tys. zł, 400 mkw. - 
wyceniony na 54 tys. zł 
gospodarstwo rolne (8,52 ha) – wartość 
25 tys. zł 
dochód z tytułu zatrudnienia 66 598 zł, 
dochód z tytułu sprzedaży nieruchomości 
45 tys. zł, ze sprzedaży gruntów rolnych 
(24a) – 14 tys. zł 
samochody: mercedes benz C220 CDI z 
2001 r. - wartość 17 tys. zł, mercedes sprinter 
z 2002 r. - wartość 20 tys. zł

Marcin pamfil, prezes zarządu PGK Termy 
Uniejów 
na koncie odłożył 49 tys. zł 
dom o pow. 220 mkw. wyceniony na 500 
tys. zł 
mieszkanie o pow. 51 mkw. - wartość 150 
tys. zł 
dochód ze stosunku pracy – 182 828 zł 
samochody: skoda fabia z 2004 r. - wartość 
9 tys. zł, vw passat z 2008 r. - wartość 33 
tys. zł 
zaciągnięty kredyt mieszkaniowy na kwotę 
159 274 zł, kredyt na zakup działki budow-
lanej – 17 101 CHF i 59 428 zł 

Milena pamfil, dyrektor Miejsko-Gminne-
go Ośrodka Kultury w Uniejowie 
dochód ze stosunku pracy – 30 238 zł
wszystkie inne dane jak wyżej 

romana kozińska, dyrektor Miejskiego 
Przedszkola w Uniejowie 
na koncie zgromadziła 1914 zł 
dom o pow. 101 mkw. wyceniony na 350 
tys. zł 
dochód z umowy o pracę – 61 133 zł 
samochód: citroen berlingo z 2008 r. (brak 
wyceny) 

MAJątki dyREktORóW 
JEdNOStEk POdlEgłyCh MiAStU 

materiał promocyjny

kilkadziesiąt kilometrów dróg 
na terenie powiatu poddębic-
kiego zostanie zmodernizowa-
nych. przy okazji wycięte zostaną 
również krzaki rosnące w wielu 
miejscach na poboczach. wła-
dze powiatu planują też remont 
chodników. 

- Ogłosiliśmy już przetarg na 
remont dróg. W ramach zadania 
położymy nakładkę bitumiczną na 
zimno na długości prawie 29 km 
na 11 ciągach dróg. Poszerzymy 
pobocza, usuniemy zakrzaczenia, 
przebudujemy chodniki w Uniejo-
wie na ul. Rzecznej, Różanej i  Wi-
śniowej oraz w Poddębicach na ul. 
Północnej. Odtworzymy przejścia 
dla pieszych i zamontujemy barier-
ki. Systematycznie podejmujemy 
działania mające na celu poprawę 
bezpieczeństwa mieszkańców i 
komfortu poruszania się po dro-
gach – informuje Ryszard Rytter, 
starosta poddębicki.

Powiat poddębicki jest w trakcie 
przygotowywania wniosku do 
złożenia w ramach Narodowego 
Programu Przebudowy Dróg Lo-
kalnych na dofinansowanie zadania 
pn. „Remont dróg powiatowych 
na odcinku Wartkowice – Sędów 
– Karnice – Niewiesz” o łącznej 
długości 16 km. Inwestycja ma być 
realizowana z gminami Wartkowi-
ce i Poddębice.

- Ze środków NPPDL korzysta-
my sukcesywnie. W 2013 r. dzięki 
pieniądzom  z tego programu 

przebudowaliśmy tzw. betonów-
kę prowadzącą do Pęczniewa na 
odcinku 3,5 km, w 2014 r. odcinek 
drogi powiatowej od ul. Mickiewi-
cza w Poddębicach przez Byczynę 
do Rąkczyna o dł. 1,9 km, a także 
oddaną oficjalnie do użytku 28 
czerwca br. drogę Dalików – 
Brudnów na odcinku 4,35 km 
– informuje starosta. - Uzyskanie 
dofinansowania na remont w/w 
trzech dróg było możliwe dzięki 
zaangażowaniu i współpracy ze 
strony samorządu gminy Pęcz-
niew, Poddębice i Dalików. Zarów-
no w tym programie, jak i w nowej 
perspektywie finansowej Unii Eu-
ropejskiej na lata 2014 – 2020  pro-
jekty pisane we współpracy kilku 

samorządów będą miały większe 
szanse na dofinansowanie. Także 
liczę na pozytywną współpracę ze 
strony wszystkich 6 samorządów 
gminnych naszego powiatu, gdyż 
razem możemy zrealizować więcej 
inwestycji.

Jak się dowiedzieliśmy droga 
powiatowa nr 3715 E na odcinku 
Lubola – Ferdynandów to kolejny 
trakt, który powiat przebudowuje 
ze środków pozyskanych w ra-
mach tzw. „powodziówek”. Do 
końca sierpnia zmodernizowanych 
zostanie ponad 1600 m tej drogi. 
Ponadto, na terenie gminy Pęcz-
niew, w miejscowościach Brzeg i 
Zagórki, wykonywany jest remont 
nawierzchni bitumicznych.

drogowe inwestycje w powiecie 

Na zdjęciu droga Lubola – Ferdynandów
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Duży afisz z reklamą pawilonu 
handlowo-usługowego, który 
miałby powstać w budynku po 
byłych zakładach odzieżowych, 
rozbudził nadzieje mieszkańców. 
póki co, nieruchomość stoi pusta 
i niszczeje. 

Budynek pod ewentualne inwe-
stycje podzielony jest na dwie czę-
ści. Jedna jest prywatna, o drugą od 
lat walczy gmina żydowska. 

- Galeria faktycznie miała po-
wstać, ale nie będę się wypowiadał 
na temat własności prywatnej – 
mówi burmistrz Józef Kaczmarek. 
- Jeśli zaś chodzi o gminę żydowską, 
to dochodzi ona swoich roszczeń od 
Skarbu Państwa. Kiedyś w miejscu 
zakładu istniała synagoga. Status 
prawny tej nieruchomości nie jest 
uregulowany, dlatego gmina nie 
ma żadnych planów co do tego 
budynku. 

- Szkoda, że tak to wszystko 
podupada – usłyszeliśmy od Woj-
ciecha Włodarskiego, który przed 
laty pracował w nieistniejącym już 
zakładzie.

galeria w Uniejowie?

raczej nieprędko...

W tym budynku miała powstać galeria uniejowska 

- Szkoda, że tak to wszystko 
podupada – mówi pan Wojciech

Od burmistrza dowiedzieliśmy 
się, że gmina ogrodziła teren a tak-
że wyremontowała pobliską ulicę 
biskupa Wojciecha Owczarka. 

(stop) 

państwo kozińscy mogą po-
chwalić się jedynym w regio-
nie przydomowym wiatra-
kiem energetycznym. wy-
twarzany przez urządzenie 

prąd wystarczy do oświetle-
nia domu. woda podgrze-
wana jest natomiast przez 
własnoręcznie zrobione so-
lary. Drugiej tak pomysłowej 

rodziny szukać ze świecą. 
- Zawsze lubiłem oglądać po-

pularny kiedyś program Ada-
ma Słodowego. Dziś młodzież 
nie wie kto to jest, a w moich 
czasach na tego konstruktora i 
wynalazcę patrzyła ogromna 
rzesza telewidzów – mówi z 
uśmiechem Jacek Koziński. 

- Mój mąż, to drugi Słodowy 
– dodaje pani Romana, małżon-
ka „złotej rączki” z Uniejowa. 

Wiatrak energetyczny, choć 
kupiony a nie zrobiony, jest 
oczkiem w głowie Jacka Ko-
zińskiego. 

- Zawsze marzyłem o takim 
wiatraku przy domu, dzięki 
któremu wytwarzany jest prąd. 
Moc wiatraka wynosi 3 kW. 
Prąd jest kumulowany a jego 
nadmiar idzie na podgrzewa-
nie wody – słyszymy. 

Państwo Kozińscy praktycz-
nie nie korzystają z bojlera elek-
trycznego. Pan Jacek sam zrobił 
solary. Woda dzięki energii 
słonecznej podgrzewana jest do 

jedyny taki wiatrak w Uniejowie

Przydomowy wiatrak energetyczny wytwarza moc 3 kW

Własnoręcznie zrobione przez pana Jacka solary

temp. nawet 80 stopni. 
- Kolektory słoneczne wyko-

nałem ze starych grzejników 
panelowych. Pomalowałem je 
na czarno, obłożyłem z wierz-
chu szkłem, izolację zrobiłem 

ze st y ropia nu.  Kosztowało 
mnie to ok. 3 tys. zł. Prawdzi-
we solary kosztują cztery razy 
więcej, ale po co przepłacać.

Gratulujemy pomysłu.
(stop)

zaskoczenie na dworcu 
kolejowyM 
poddębice Katarzyna Wit-

kowska - dyżurna 
ruchu, przyznaje, że przyjezdni 
dość często pytają o pociągi 
osobowe. 

- Całkiem niedawno rozma-
wiałam z rodziną, która pierw-
szy raz była w Poddębicach i 
spodziewała się, że z dworca 
wyjedzie pociągiem do swojego 
miasta. Gdy powiedziałam, że 
to nie jest możliwe, zauważyłam 
ogromne zaskoczenie. Nie dzi-
wię się. Przecież jest dworzec, 
tory kolejowe... dlaczego więc 
nie jeżdżą osobowe pociągi? Tak 
szczerze, to też o tym często my-
ślę – usłyszeliśmy. 

Jak się dowiedzieliśmy Prze-
wozy Regionalne zrezygno-
wały ze składów osobowych z 
uwagi na nieopłacalność takiej 
usługi. Pasażerów – zdaniem 
kolei – byłoby jak na lekar-
stwo. Wydaje się, że li-
nia 131, tzw. 
m a g i -

spore zaskoczenie może przeżyć turysta, który chciał-
by odjechać pociągiem z dworca w poddębicach. Od 
kilku lat nie kursują bowiem na linii żadne pociągi 
osobowe. przez poddębice przejeżdżają jedynie skła-
dy towarowe. Nie zmienia to jednak faktu, że wciąż 

na dworzec przychodzą ludzie i pytają, 
dlaczego tak jest. 

Na dworcu w Poddębicach pociągów pasażerskich się nie 
zobaczy

strala węglowa, jest dla pasa-
żerów stracona. 

Zapytaliśmy w starostwie o opi-
nię w tej sprawie. 

- Jak 

do tej pory nikt, oprócz pana, nie 
interesował się tym problemem 
– mówi Ryszard Rytter, starosta 
poddębicki. - Trudno mi się wypo-
wiadać za kolej o rentowności takiej 
usługi. Wiadomo jednak, że wielu 

ma teraz alternatywę. Przyby-
wa samochodów, jest dużo 

przewoźników.
O braku połą-
czeń pociągów 

pasażerskich 
n a  l i n i i 
Karszni-
ce – Ino-
wrocław 
c h c i e l i -
śmy rów-

nież poroz-
mawiać z 

dyrekcją PLK. 
Dyrektorzy nie 

byli uchwytni. 
tekst i fot. (stop)

Od 
kilku 
lat linia 
obsługiwana 
jest jedynie przez 
składy towarowe
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Oryginalne potrawy 
i porady kulinarne

Rozwiązanie krzyżówki z numeru 146: O czym kto myśli, o tym i mówi.
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* Na stadionie dziecko pyta się ojca: 
- Tato, po co oni biegną? 
- Pierwszy na mecie dostanie nagro-
dę. 
- A reszta po co biegnie? 

* * * 
* Idzie blondynka ulicą, widzi przed 
sobą skórkę od banana i przerażona krzyczy: 
- O nie, znowu się przewrócę! 

* * *
* Mąż do żony: 
- Taka piękna pogoda, a ty męczysz się myciem podłóg. 
Wyszłabyś lepiej na dwór i umyła samochód... 

* * * 
* Dlaczego cygan noworodek dostaje dwa klapsy po 
narodzeniu? 
- Pierwszy, żeby zaczął oddychać, a drugi, żeby oddał 
zegarek lekarzowi! 

* * * 
* Obecnie jest możliwość adoptowania Greka z budże-
tówki – 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. 

* * * 
* Panie doktorze, czy operacja się udała?  
- Tak. Jest pan od wczoraj 100% kobietą.  
- Ale ja miałem mieć wyrostek robaczkowy usunięty!  
- No masz. Babie nigdy nie dogodzisz?               

* * *
* Rodzina siedzi przy stole. Mały Tomek pyta się taty:  
- Tatusiu dlaczego ożeniłeś się z mamą?  
Tata odkłada widelec i patrząc na żonę mówi:  
- Widzisz, nawet dziecko tego nie rozumie... 

JarzyNOwy kOciOŁEk 
składniki:
• paczka mieszanki jarzynowej na zupę 
(7-składnikowej)
• 4 średnie ziemniaki
• kawałek kapusty pekińskiej (ćwiartka )
• 1 pęczek posiekanego koperku
• 5 rzodkiewek
• 1 słoik fasoli w sosie pomidorowym 
(duży - ja miałam 750 g )
• 0,25 dag mielonego mięsa (miałam 
mieszane wieprzowo-wołowe)
• 1 szklanka śmietanki do zupy
• 2 kostki bulionu drobiowego
• 2 litry wody
• Maggi w płynie
• 1 łyżeczka mielonego pieprzu

Etapy przygotowania:

Ziemniaki pokroić w kostkę, kapustę w 
paseczki, rzodkiewkę w plasterki. Do 
garnka włożyć wszystkie warzywa, kostki 
bulionowe, ziemniaki, koper (2 łyżki 
kopru odłożyć) i wlać wodę. Zagotować. 
Z mięsa robić kuleczki wielkości orzecha 
włoskiego i wrzucać na gotującą się zupę. 
Gotować 25 minut .Dołożyć fasolę wraz 
z sosem pomidorowym i gotować dalej 
jeszcze 20 minut. Doprawić pieprzem, 
maggi. Wlać śmietankę. Posypać pozo-
stałym koperkiem.

placki ziEMNiaczaNE z ziOŁaMi 
prOwaNsalskiMi i sOsEM sErO-
wO-cEBUlOwyM
składniki:
Na placki:
• 1 kg ziemniaków 

• 2 jajka
• 3 łyżki mąki 
• ½ pęczka natki pietruszki 
• ½ pęczka koperku 
• 1 łyżeczka ziół prowansalskich 
• sól, pieprz do smaku
• olej do smażenia
Na sos:
• 2 średnie cebule 
• 2 łyżki oleju 
• ¼ szklanki wody 
• 300 g serka topionego kremowego 
• pieprz czarny do smaku
• ½ pęczka szczypiorku 

Etapy przygotowania:
Ziemniaki obrać, dokładnie umyć i 
połowę zetrzeć na grubym oczku, a 
resztę na drobnym, tak jak na tradycyjne 
placki ziemniaczane. Dodać jajka, mąkę, 
pokrojoną zieleninę oraz zioła prowan-
salskie. Całość doprawić solą, pieprzem i 
dokładnie wymieszać. Usmażyć placki na 
złoty kolor na rozgrzanym oleju. Cebulę 
pokroić w drobną kostkę i zeszklić na ole-
ju. Następnie dodać wodę i poddusić do 
miękkości na wolnym ogniu. Dodać serek 
topiony, pieprz do smaku i dokładnie 
wymieszać podgrzewając. Gorące placki 
polać sosem serowo-cebulowym i obficie 
posypać pokrojonym szczypiorem.

zEBra trUskawkOwa
składniki:
• Paczka biszkoptów
MASA WANILIOWA:
• 1 kg serka waniliowego z wiaderka 
lub twaróg
• 2-3 łyżki cukru
• cukier waniliowy
• 3 łyżki żelatyny
• ¾ szklanki gorącej wody
MASA TRUSKAWKOWA
• 600 ml jogurtu naturalnego
• 40 dag truskawek
• 4 łyżki cukru
• 3 łyżki żelatyny
• ¾ szklanki gorącej wody
• 10 truskawek do dekoracji.

Etapy przygotowania:
Masa waniliowa - Jeżeli używamy 
twarogu w kostce należy go zmielić. 
W ¾ szklanki gorącej wody rozpuścić 
żelatynę, odstawić do przestygnięcia. 
Pozostałe składniki masy serowej do-
kładnie wymieszać, dodać chłodną że-
latynę, wszystko dokładnie połączyć.  
Masa truskawkowa - W ¾ szklan-
ki gorącej wody rozpuścić żelaty-
nę, odstawić do przestygnięcia .  
Umy te  i  pozbawione sz ypu łek 
truskawki zblendować dodać po-

zostałe składniki oraz żelatynę i 
ponownie dokładnie wymieszać.  
Obie masy odstawić do chwili aż 
zaczną żelować/ tężeć. Jeżeli jogurt 
oraz ser są prosto wyjęte z lodówki 
masa po przygotowaniu zaczyna 
bardzo szybko żelować. Dlatego też 
warto mieć obok przygotowane na-
czynie z gorąca wodą i gdy zajdzie 
taka potrzeba wstawić miskę z masą 
go wrzątku, chwile masę pomieszać, 
wówczas nabierze odpowiedniej kon-
systencji. Na dno tortownicy wyłożyć 
wylewać na przemian po 2 łyżki masy 
waniliowej i truskawkowej. Pozostało 
mi trochę więcej masy waniliowej więc 
posmarowałam nią wierzch sernika a 
na niej ułożyłam truskawki.
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Z okazji swojego święta policjanci przygotowali kilka 
atrakcji dla najmłodszych mieszkańców Łęczycy i powiatu. 
Na dziedzińcu zamku zaprezentowano sprzęt policyjny, 
radiowozy i policyjne motory. Dzieci mogły też założyć 
ciężkie kamizelki, kaski i ochraniacze oraz uzbroić się w pał-
ki i tarcze. Odbył się również pokaz łucznictwa, w którym 
udział brali nie tylko mali uczestnicy policyjnego święta, ale 
także funkcjonariusze. Dzieci chętnie poznawały nie tylko 
kulisy pracy policjantów, ale także na własnej skórze mogły 
poczuć się jak zatrzymani wchodząc do samochodowej 
„celi”. Część oficjalna obchodów dnia policji odbyła się 
przed siedzibą KPP w Łęczycy.  Dzień wcześniej policjanci 
rozegrali mecz w piłkę nożną z drużyną samorządowców. 

tekst i fot. Małgorzata Robaszkiewicz

Święto policji w łęczycy

Można było 
posiedzieć w 
policyjnym 
wozie

policjanci 
sprawdzali 
swoją celność

Na policyjnej 
hondzie

w pełnej 
gotowości

zadowolone z zatrzymania

za kółkiem 
policyjnego 
wozu

Gotowe na 
interwencję

po rycersku

Motory 
wzbudziły spore 
zainteresowanie
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Ozorków

Ozorków

Ozorków

ogłoszenie

Burmistrz Jacek so-
cha podjął decyzję 

o odmowie ustalenia lokalizacji 
inwestycji polegającej na budowie 
stacji bazowej jednej z telefonii 
komórkowych. 

W uzasadnieniu decyzji czytamy 
m.in. „Samorząd, stojąc na straży 
zachowania zasad kształtowania 
polityki przestrzennej w mieście, 
nie może wyrazić pozytywnego 
stanowiska w zakresie lokalizacji 
wnioskowanego przedsięwzięcia 
na terenach z dominującą zabudo-
wą mieszkaniową jednorodzinną. 
Mając za podstawę działanie usta-
lające zasady zabudowy i zago-

spodarowania na terenie gminy, 
podstawowe działania mają chronić 
takie wartości jak ład przestrzenny i 
zrównoważony rozwój. Rozmiesz-
czenie stacji bazowych (maszty 
telefonii komórkowych) winno 
uwzględniać walory krajobrazowe 
i architektoniczne przestrzeni miej-
skiej i ich wpływ na zagospodaro-
wanie przestrzeni. 

Przypomnijmy, że kolejny – trzeci 
już maszt, miał stanąć w pobliżu 
osiedla „Kozia noga”. Mieszkańcy 
od samego początku sprzeciwiali się 
planowanej inwestycji. Ich postulaty 
zostały wysłuchane.

(stop)

po raz kolejny na 
trasie linii 46 doszło 

do wykolejenia się tramwaju. 
tym razem szynowiec wypadł 
z trasy na ul. zgierskiej, gdy 
wyjeżdżał z Ozorkowa. Na 
szczęście, żaden z pasażerów 

w sklepie z rowera-
mi zdarzają się klienci, 

którzy lekką ręką wydają na zakup 
jednośladu nawet kilkanaście tysię-
cy złotych. Do tej pory najdroższy 
rower w sklepie został wyceniony 
na ponad 50 tysięcy złotych. póki co 
nabywcy jednak nie znalazł. 

- Pewien lokalny przedsiębiorca kupił 
rower za 11 tysięcy zł – mówi Wojciech 
Ryk, właściciel punktu oferującego 
jednoślady i rowerowe akcesoria. To 
był rower szosowy, wykonany z lekkich 
i bardzo wytrzymałych materiałów. 

Mariola Tylke, którą spotkaliśmy w 
sklepie, zainteresowana była znacznie 
tańszym rowerem. Choć za prawie 
2 tysiące zł również można już kupić 
samochód. 

- Od auta wolę rower – usłyszeliśmy 
od uśmiechniętej pani Marioli. - Jestem 
zapaloną cyklistką od prawie 25 lat. 

Chcę kupić rower trekkingowy, który 
doskonale sprawdza się w turystyce, 
jak i w jeździe miejskiej. 

W Ozorkowie działa od niedawna 
klub rowerowy „Birota”. Z każdym 
tygodniem przybywa członków rowe-
rowego stowarzyszenia.

- Cieszę się, że klub się rozrasta. 
Na rowerze świat wygląda znacznie 
lepiej – żartuje Jarosław Fajfer, prezes 
„Birota”. 

Czy w Ozorkowie jest boom na 
rowery?

- Mieszkańcy naszego regionu z 
całą pewnością kupują coraz więcej 
rowerów. Oczywiście narodem rowe-
rzystów – jak chociażby Holendrzy, 
jeszcze nie jesteśmy. Najważniejsze jest 
jednak to, że zmierzamy w dobrym 
kierunku – mówi W. Ryk. 

(stop)

MASztU NiE bĘdziE 

za roWer jak za aUto

Pani Mariola zdecydowała się 
na rower trekkingowy 

Na zdjęciu Wojciech Ryk z 
małżonką 

Tramwaj wypadł z szyn

Zwrotnica prętem czyszczona była z piachu 

wypadł z szyn – powiedziała 
nam jedna z pasażerek, która 
jechała do Zgierza. 

Wykolejony tramwaj zatrzy-
mał ruch na ponad godzinę. 
Ekipa MPK, która przyjechała 
na miejsce, robiła wszystko, 
aby przerwa w kursowaniu 
tramwajów trwała jak najkrócej. 
Przy pomocy zwykłych prętów 
czyszczone były tory z zalega-
jącego piachu. 

- No jak oni tak będą napra-
wiać tory, to ja już więcej do 
t ych t ramwajów n ie wsiądę 
– usłyszeliśmy od kolejnej pa-
sażerki.

Motorniczowie mieli niewiele 
do powiedzenia. 

- Przecież każdy widzi jak 
wygląda torowisko. Jeździmy 
jak najwolniej się da, bo auten-
tycznie jest strach.

O fatalnym stanie torów i sta-
rych tramwajach dyskutuje się od 

dawna. Niektórzy zastanawiają 
się nad celowością utrzymania 
najdłuższej linii w Polsce, o 

której powinno się mówić w 
muzealnym znaczeniu. 

tekst i fot. (stop)

nie ucierpiał. prędkość była mi-
nimalna, bo motorniczowie do-
brze wiedzą czym grozi szybsza 
jazda po tak zdewastowanych 
torach. 

- Jechaliśmy bardzo wolno. 
Dlatego dziwię się, że tramwaj 

I co zrobić z tymi torami? - 

zastanawiali się fachowcy 

z MPK
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w okresie wakacyj-
nym młodzież formal-

nie niestety nie może korzystać z 
boiska MOsir-u przy ul. Łęczyc-
kiej. Dlaczego?

- W czasie wakacji trawa na boisku 
przechodzi zabiegi pielęgnacyjne i 
musi mieć mieć czas na regenerację. 
W okresie wiosny i jesieni boisko jest 
codziennie eksploatowane. Lato to 
jedyny czas, żeby trawa mogła się zre-
generować. Okres wyłączenia boiska 
z użycia jest ustalany z klubami pił-
karskimi i na ich prośbę – informuje 
Mariusz Lewandowski, dyrektor 
sportowego obiektu. 

Te same zasady dotyczą też bocz-
nego, mniejszego boiska. 

Okoliczna młodzież znalazła 
jednak sposób na ominięcie pro-

czy wypada, aby 
urzędniczka para-

dowała w czasie pracy w bluzce 
z głębokim dekoltem? a może 
urzędnik mógłby w trakcie wy-
konywania swoich obowiązków 
być w szortach i sandałach? Na 
pewno upał w urzędzie wpływa 
na zmianę w sposobie ubierania 
się pracowników. postanowili-
śmy sprawdzić jak w upalne dni 
jest w ozorkowskim magistracie. 

W niektórych zakładach pra-
cy obowiązuje tzw. dress code 
– określający reguły jakimi pra-
cownik powinien kierować się 
przy doborze stroju. Urzędnikom, 
pracownikom biurowym, pracow-
nikom dużych firm i korporacji 
coraz częściej nie wolno ubierać 
się dowolnie do pracy. Ich strój 
powinien być dostosowany do 
wymogów przełożonego, zajmo-
wanego stanowiska , wizerunku 
i polityki firmy. 

Już krótki spacer po ozorkow-
skim magistracie uwidocznił, że 
w urzędzie miasta panuje pełna 
dowolność w doborze stroju. 

z zasobów spół-
dzielni mieszkanio-

wej eksmitowani są lokatorzy 
– w sumie trzy rodziny. w ub. 
tygodniu pierwsza z nich musia-
ła zwolnić lokal w bloku przy ul. 
zachodniej. 

- Eksmisja to ostateczność. Ro-
bimy wszystko, aby do tego nie 
dopuścić, ale nie mamy wpływu 
na lokatorów, którzy przez lata nie 
płacą czynszu – mówi Piotr Pięt-
ka, prezes spółdzielni. - Najwięk-
sze zadłużenia są w granicach 
70 tys. zł. W sumie zaległości z 
powodu niepłaconych należności 
za mieszkania wynoszą prawie 
2,5 mln zł. 

Eksmisje nie omijają również 
lokatorów budynków komunal-
nych. 

- W tym roku podjęto dwie 
decyzje eksmisji z zasobów 
komu na l nych –  i n for muje 
Izabela Dobrynin, rzecznik 
burmistrza. - Miasto przygo-
towało w sumie 5 lokali socjal-
nych dla wyeksmitowanych 
mieszkańców, w tym także 
z mieszkań spółdzielczych. 
Zadłużenie w zasobie komu-
nalnym na koniec czerwca 
wynosi 1 mln 800 tys. zł, tj. o 
200 tys. zł więcej niż na koniec 
czerwca ubiegłego roku. 

(stop)

w upalane dni szcze-
gólnie dzieci mają fraj-

dę z kąpieli w fontannie na pl. Jana 
pawła ii. Ustawiona niedawno 
tabliczka informująca o zakazie 
kąpieli na niewiele się zdaje. zakaz 
obejmuje również spożywanie 
wody tryskającej z dysz fontanny. 
czy faktycznie są osoby pijące taką 
wodę?

- Jak najbardziej – potwierdza 
pani Zofia, mieszkającą w centrum 

legalnie nie można

Ozorków

Ozorków

Ozorków

Ozorków

Na teren MOSiR młodzież 
przedostaje się przez dziurę w 
siatce 

Boisko przy ul. Łęczyckiej w okresie wakacji jest zamknięte

ceduralnych restrykcji. Wchodzi 
na boiska przez dziurę w siatce 
ogrodzenia.

(stop)

CzAS EkSMiSJi 

Spółdzielnia mieszkaniowa rozpoczęła pierwsze w tym roku 
eksmisje 

zakaz nic nie daje

Ozorkowa. - Już nie raz widziałam 
ludzi pijących wodę z fontanny. 
Nie wiem, ale wydaje mi się, że nie 
zdają sobie sprawy z konsekwencji 
takiego zachowania. Woda jest za-
nieczyszczona. Na tablicy, oprócz 
zakazu, powinna również znaleźć 
się informacja, że woda w fontan-
nie ma obieg zamknięty. Pełno jest 
wniej zarazków. 

Kilka dni temu rozmawialiśmy z 
mamą maluchów kapiących się w 
fontannie. 

- Nie wiedziałam, że woda ma 
obieg zamknięty. Ale to nic. Dzieci 
uwielbiają taką kąpiel, nic im nie 
będzie – usłyszeliśmy. 

Fontanna to nie basen i należy o 
tym pamiętać. 

(stop)

dekolt urzędniczki

Widzieliśmy urzędniczki w krót-
kich spódniczkach i z dekoltami. 
Panowie chodzili po magistracie w 
podkoszulkach, w sportowym sty-
lu. Czy taka konwencja nie kłóci się 
z rodzajem wykonywanej pracy?

- Burmistrz, jak do tej pory, 
nie wydał rozporządzenia okre-
ślającego sztywne zasady 
w sposobie ubierania 
się urzędników – 
usłyszeliśmy w 
wydziale orga-
nizacyjno-ad-
ministracyj-
nym ozor-
kowskiego 
magistratu. 

- Nasi urzędnicy kierują się dobrym 
gustem. Nie mieliśmy jeszcze skarg 
od petentów na niewłaściwy ubiór 
urzędniczki lub urzędnika. 

W regulaminie organizacyjnym 
urzędu rzeczywiście nie ma zapi-
sów dotyczących stylu ubierania się 
urzędników. 

- Ponieważ w budynku urzędu 
nie ma klimatyzacji, w 

okresie letnim urzęd-
nicy nie są zobowią-

zani do noszenia 
marynarek/ża-
kietów. Stroje 
są przewiewne, 
ale przystające 
do miejsca pra-
cy. Wykluczone 
są np. głębokie 

d e k o l t y  c z y 
krótkie szorty – 
informuje Izabela 
Dobrynin, rzecz-
nik burmistrza 
Ozorkowa. 

Gdy żar leje się 
z nieba a w urzę-

dzie nie ma klimy, łatwiej jest 
zrozumieć urzędników preferują-
cych sportowy luz. Należy jednak 
pamiętać, że wysoka temperatura 
nie może usprawiedliwiać frywol-
nego stroju pracowników, którzy 
mają stały kontakt z petentami. 

tekst i fot. (stop)
W magistracie klimatyzacji nie ma. Są za to wentylatory.

W urzędzie w 
Ozorkowie nie 
obowiązuje dress 
code. 
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materiał promocyjny

Wraz z końcem czerwca zakończy się 
realizacja projektu pt. „Droga do sukcesu” 
współfinansowanego ze środków Unii Eu-
ropejskiej. Projekt, prowadzony przez Gminę 
Parzęczew, skierowany był do uczniów klas 
IV-VI Szkoły Podstawowej w Parzęczewie i 
w Chociszewie oraz uczniów klas Gimna-
zjum w Parzęczewie. W trakcie roku szkol-
nego 2014/2015 191 uczniów  uczestniczyło 
w bezpłatnych zajęciach dodatkowych. W 
ramach projektu zrealizowano łącznie w 
trzech szkołach 1110 godzin zajęć rozwijają-
cych kompetencje kluczowe w zakresie języ-
ka polskiego, matematyki, języków obcych i 
informatyki. Ponadto, dla grupy gimnazja-
listów, dwa razy w tygodniu organizowane 
były warsztaty w ramach Szkolnego Ośrod-
ka Kariery, ukierunkowane na zwiększenie 
wiedzy uczniów na temat zasad panujących 
na rynku pracy oraz własnych predyspozycji 
zawodowych. „W ramach zajęć Szkolnego 
Ośrodka Kariery prowadzone były m.in. 
zajęcia z  przedsiębiorczości. Uczniowie zgłę-
biali wiedzę dotyczącą gospodarki rynkowej 
oraz innych systemów gospodarczych, 
poznali podstawowe cechy, funkcje i rodzaje 
rynków, najważniejsze terminy i wybrane 
zagadnienia dotyczące funkcjonowania 
przedsiębiorstwa. Poznali także zagadnie-
nia dotyczące problemów ekonomicznych 
takich jak inflacja, bezrobocie. Przy pomocy 

ankiet uczestnicy zajęć mogli sprawdzić jakie 
są ich obecne preferencje i predyspozycje do 
wykonywania pracy oraz jakiego rodzaju 
zawody mogliby ewentualnie rozważać dla 
siebie na przyszłość. Mówiliśmy również o 
zagadnieniach związanych z komunikacją, 
funkcjonowaniem w zespole, rozpoznawa-
niem zachowania asertywnego, uległego czy 
agresywnego” relacjonuje Pani Małgorzata 
Rakowska, opiekunka SZOK’u działającego 
w Gimnazjum. Wsparciem zostali objęci 
również uczniowie wymagający terapii 
pedagogiczno – psychologicznej. Zorgani-
zowane dla nich zajęcia warsztatowe miały 
na celu m.in. zniwelowanie zaburzeń zacho-
wań, podniesienie kompetencji społecznych 
i obywatelskich oraz rozwój umiejętności 
uczenia się. Pedagog Izabella Kudelska, 
prowadząca zajęcia, tak mówi o projekcie: 
„Projekt dał szansę dzieciom i młodzieży 
na lepszy rozwój i zwiększył ich szanse 
edukacyjne. Uczniowie  biorący udział w 
projekcie wykształcili u siebie ważne cechy 
charakteru, które w przyszłym życiu mogą 
pomóc im pokonywać trudności w osiągnię-
ciu sukcesu zawodowego i osobistego. Mło-
dzi ludzie wzmocnili wiarę we własne siły, 
poznali swoje zalety i ograniczenia, nauczyli 
się pracować w grupie w celu rozwiązania 
postawionego przed nimi problemu czy też 
przezwyciężania trudności. Do osiągnięcia 

powyższych celów przyczyniła się praca 
w małych grupach warsztatowych oraz 
atmosfera panująca w trakcie zajęć.” 

Projekt „Droga do sukcesu” to nie tylko 
zajęcia dodatkowe, ale również bogate do-
posażenie szkół w nowoczesne i atrakcyjne 
pomoce dydaktyczne. Wartość zakupionych 
pomocy to kwota blisko 85 tysięcy złotych. 
W ramach tych środków wszystkie szkoły 
z terenu gminy Parzęczew zostały  wypo-
sażone w wysokiej jakości sprzęt multime-
dialny w postaci tablic interaktywnych ze 
specjalistycznym oprogramowaniem oraz 
projektory i laptopy. Zakupiono również 
szereg materiałów edukacyjnych, a wśród 
nich m.in.: artykuły papierniczo – piśmien-
nicze, zeszyty ćwiczeń, książki, słowniki, 
programy komputerowe, plansze i tablice 
edukacyjne oraz flipcharty. Wszystko to 
wpłynęło na efektywniejszą realizację zajęć, 
a w połączeniu ze sprzętem multimedial-
nym pozwoliło na wykorzystanie inno-
wacyjnych metod nauczania skupiających 
większą uwagę uczniów na realizowanych 
tematach. 

Na sukces projektu realizowanego przez 
Gminę Parzęczew złożyły się m.in. trzy 
czynniki: wiedza prowadzących zajęcia, 
zaangażowanie Dyrekcji szkół oraz chęć i 
sumienność nauki wśród uczniów. Wszyst-
ko to przełożyło się na doskonałe rezultaty 

projektu oraz jego powodzenie. Cele, w 
postaci wyrównania szans edukacyjnych 
uczniów, poprawy ich ocen oraz zwiększe-
nia samooceny i możliwości kształcenia, 
zostały osiągnięte! Dodatkowe zajęcia 
wpłynęły pozytywnie na pracę szkoły 
i pozwoliły wyrównać dysproporcje w 
wynikach nauczania. „Tego typu zajęcia są 
bardzo potrzebne, ponieważ w organizacji 
pracy szkoły zaplanowano jedynie zajęcia z 
art. 42 Karty Nauczyciela. Zajęcia dodatko-
we podwyższają zatem ofertę edukacyjną 
naszej szkoły, jednocześnie pomagając w 
rozwoju uczniów i usuwaniu ich deficytów. 
Co więcej, dzięki projektowi doposażono 
szkołę w niezbędne pomoce dydaktyczne. 
Dużym powodzeniem cieszy się tablica in-
teraktywna oraz inne pomoce dydaktyczne, 
np.: gry, plansze edukacyjne, flipcharty, słow-
niki. Wartością dodaną jest fakt, że pomoce 
zostają w szkole na lata i posłużą kolejnym 
rocznikom uczniów naszej szkoły” - mówi 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Parzęcze-
wie Pani Agnieszka Graczyk. 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki, 
w ramach którego realizowane było zada-
nie, kładzie nacisk na rozwój człowieka, 
jego umiejętności oraz odpowiednie jego 
ukierunkowanie na przyszłość – taki też 
był projekt „Droga do sukcesu”. „Realizacja 
projektu przyczyniła się do wzmocnienia 
atrakcyjności i podniesienia efektywności 
jakości oferty edukacyjnej szkoły, a co naj-
ważniejsze przełożyła się na wzrost wiedzy 
i rozwój zainteresowań uczestników projek-
tu.” - podsumowuje Dyrektor Gimnazjum 
w Parzęczewie  Pani Ewa Świniuch.

Projekt realizowany w roku szkolnym 
2014/2015 współfinansowany był ze środ-
ków Unii Europejskiej w ramach Europej-
skiego Funduszu Społecznego. Wartość 
projekt to kwota ponad 200 tysięcy złotych, 
z czego około 30 tysięcy złotych to wkład 
własny Gminy Parzęczew.

Sukces osiągnięty!

Do naszej redakcji za-
dzwoniła pani ania 

– mama 5-letniego adasia, która 
chciałaby, aby przy placu zabaw 
Nivea stanęła toaleta.

- Oczywiście rodzice maluchów, 
którzy mieszkają blisko tego placu, nie 
mają takiego problemu jak ci miesz-
kańcy z dalszych okolic miasta. Bo co 
można zrobić, gdy dziecku zachce się 
siku? - pyta nasza Czytelniczka. - Nie 
pozostaje nic innego jak pójść gdzieś 
na bok. Niestety, wielu rodziców musi 
ze swoimi dziećmi chodzić w krzaki 
za potrzebą. Tak nie powinno być. 
Moim zdaniem przy największym w 
mieście placu zabaw powinna stanąć 
toaleta, chociażby zwykła toi-toi.

Piotr Piętka, prezes spółdzielni 
mieszkaniowej, od nas dowiedział 
się o problemie. 

tomasz w. z Ozorko-
wa (nazwisko do wia-

domości red.) twierdzi, że jedna 
z ogólnopolskich firm wykorzy-
stuje chęć rodaków do szybkiego 
wzbogacenia się w Niemczech i 
oszukuje zarówno pracowników, 
jak i stronę niemiecką. 

- Moja partnerka znalazła w 
internecie ogłoszenie o pracy 
opiekunki. Anons był bardzo 
atrakcyjny. Firma zapewniała o 
wysokim wynagrodzeniu i umo-
wie w Niemczech. Tymczasem 
okazało się, że umowa została 
zawarta w Polsce na najniższą 
stawkę krajową. Do tego dochodzą 
codzienne delegacje dla pracowni-
ka. Jest to tak sprytnie wymyślone, 
że pracodawca za delegacje nie 
płaci żadnych dodatkowych sta-
wek i podatków. Formalnie praca 
jest na osiem godzin. Wiadomo 
jednak, że opiekunka nie pracuje 
u kogoś osiem godzin a o wiele 
więcej. Jakby umowa zawarta 
była w sposób uczciwy, to Polak 
za taką robotę musiałby otrzymać 
co najmniej jeszcze raz tyle – mówi 
nasz Czytelnik. 

Delegacje wypłacane są pod 
koniec każdego miesiąca razem z 
najniższą pensją krajową. Firma, 
która podpisuje takie umowy na 
terenie Polski zatrudniając w ten 
sposób tysiące pracowników, za-
rabia krocie. 

przekręt na dużą skalę 
Ozorków

Ozorków

- Tym procederem powinien 
zainteresować się Urząd Skarbowy 
w Polsce a także w Niemczech – 
twierdzi pan Tomasz. - Tu chodzi 
o ewidentny szwindel. 

Nie udało nam się skontakto-
wać z przedstawicielami firmy 
werbującej do pracy w Niem-
czech. Warto jednak wspomnieć, 
że partnerka mieszkańca Ozor-

kowa za miesiąc opieki nad 
osobą starszą zarobi prawie 6 
tysięcy złotych. To niezła kwota. 
Większość bezrobotnych wzię-
łoby taką pracę w ciemno i  na 
pewno kontrowersyjne zapisy w 
umowie nie stanowiłyby więk-
szego problemu. Niektóre firmy 
wykorzystują taką postawę. 

(stop)

Ozorkowianin jest zbulwersowany wykorzystywaniem Polaków 
do pracy w Niemczech

NAJWiĘkSzy PlAC zAbAW 
bEz tOAlEty 

Przy placu zabaw nie ma 
toalety. Czy to się zmieni?

- Nikt wcześniej nie zgłaszał 
mi takiej sprawy. Proponuję, 
aby osoby zainteresowane po-
stawieniem wc przy placu za-
baw, zgłosiły się do spółdzielni. 
Wówczas omówimy ten problem 
– usłyszeliśmy. 

(stop) 

Pozapychane studzienki 
Ozorków Po ostatnich gwał-

townych opadach 
deszczu wiele kratek kanaliza-
cyjnych zostało zapchanych. 
Najwyższy czas udrożnić kratki 
pozapychane liśćmi, trawą i 
błotem. Niedrożne ścieki odpro-
wadzające wodę po większych 
deszczach są główną przyczyną 
zalewania niektórych ulic. 

(stop)
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policjanci łęczyckiej komendy na 
zapisie z monitoringu rozpoznali 
mężczyznę, który przywłaszczył 
znaleziony portfel z dokumenta-
mi i pieniędzmi. 

20 lipca śledczy przyjęli zawiado-
mienie dotyczące przywłaszczenia 
mienia. Policjanci odtwarzając prze-
bieg zdarzenia ustalili, że w jednym 
z miejscowych sklepów na stoisku 
pokrzywdzona zostawiła portfel z 
dokumentami i pieniędzmi. Kiedy 
zorientowała się, co się stało wróciła 
na miejsce, ale jej rzeczy już tam 
nie było. Policjanci, analizując zapis 
monitoringu rozpoznali mężczyznę, 
który chowa portfel do kieszeni 
kurtki. Funkcjonariusze pojechali 
do podejrzewanego. Podczas prze-
szukania mieszkania 52 – latek od-
dał mundurowym portfel i znaczną 
część gotówki. Zguba wróciła do 
właściciela. 

Na terenie jednej z posesji 
w poddębicach policjanci 
zatrzymali czterech męż-
czyzn w wieku 30, 33, 42 
i 43 lat. 

Wszyscy są mieszkańcami 
powiatu poddębickiego. Z 
wstępnych ustaleń wyni-
ka, że mężczyźni działając 
wspólnie i w porozumieniu, 
włamywali się kilkakrotnie 
do niezamieszkałego bu-
dynku, skąd po zdemonto-
waniu elementów instalacji 
centralnego ogrzewania 
kradli elementy miedziane. 
Wszyscy znajdowali się w 
stanie nietrzeźwości mając 
od 1,3 do prawie 4 promila 
alkoholu w organizmie. 
Sprawcy zostali zatrzymani 
i przewiezieni do komendy. 
Teraz za kradzież z wła-
maniem grozi im do 10 lat 
pozbawiania wolności.

policjanci na terenie całej polski 
zaangażowani są w kampanię 
“Nigdy nie jeżdżę po alkoho-
lu”. w podejmowanych dzia-
łaniach prewencyjnych, w tym 
w ramach kontroli drogowych, 
funkcjonariusze upowszech-
niają ideę kampanii (policja 
od 9 czerwca do 9 lipca br. 
przeprowadziła łącznie 505 539 
kontroli drogowych). w inicja-
tywę angażuje się coraz więcej 
podmiotów, które popierając 
ideę kampanii „Nigdy nie jeż-
dżę po alkoholu”, pomagają w 
dystrybucji naklejek.

 Walka z niewiedzą i przyzwo-
leniem społecznym
Od początku czerwca, na te-

renie wszystkich województw 
Policja rozdaje naklejki podczas 

działań prewencyjnych. Zaanga-
żowani w akcję funkcjonariusze 
starają się dotrzeć do jak najwięk-
szej liczby kierowców w Polsce.

- Zmiana postaw i zachowań 
użytkowników dróg leży w 
interesie wszystkich zaintere-
sowanych stron, władz, poli-
cji, organizacji, producentów i 
pracodawców. Stąd tak szeroka 
koalicja w tej inicjatywie. Kie-
rowcy często są nieświadomi 
oddziaływan ia a lkoholu na 
organizm, spożytego nawet 
na długo przed ruszeniem w 
drogę i że nawet po spożyciu 
niewielkiej ilości alkoholu, ich 
zdolności psychomotoryczne 
mogą zostać zaburzone – wy-
jaśnia Danuta Gut, dyrektor 
Związku Browary Polskie oraz 
koordynator akcji. - Brak infor-
macji i właściwej edukacji oraz 
przyzwolenie społeczne na jazdę 
„na podwójnym gazie” to naj-
częstsze przyczyny wypadków 
spowodowanych przez pijanych 
kierowców.

Koalicja rośnie w siłę
W pierwszych tygodniach 

trwania akcji przyłączyły się do 
niej takie podmioty jak Parlamen-
tarny Zespół ds. Bezpieczeństwa 
Ruchu Drogowego, firmy obsłu-
gujące floty samochodowe. Kam-
pania została objęta honorowym 
patronatem Ministra Gospodarki.

16 lipca w Łasku odbyły się wojewódzkie obchody Święta Policji w trakcie 
których Postanowieniem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Srebr-
nym Medalem za Długoletnią Służbę został odznaczony insp. Paweł 
Karolak – Komendant Powiatowy Policji w Łęczycy. Zastępca Starosty 
Powiatowego w Łęczycy Pani Krystyna Pawlak na wniosek insp. Pawła 
Karolaka poparty przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi 
została odznaczona Srebrnym Medalem za Zasługi dla Policji. 

19 lipca o godzinie 3.20 w miej-
scowości Orzeszków w gminie 
Uniejów doszło do wypadku dro-
gowego. Kierujący seatem cordobą 
21-letni mieszkaniec powiatu sie-
radzkiego, nie dostosował prędko-
ści i techniki jazdy do warunków 
panujących na drodze i na łuku 
drogi stracił panowanie nad pojaz-
dem, wjechał do rowu i uderzył w 
skarpę. W wyniku zdarzenia kie-
rujący doznał złamania kości nosa 
i został przewieziony do szpitala 

w Łęczycy, gdzie po udzieleniu 
pomocy ambulatoryjnej został 
wypisany do domu. Czworo pasa-
żerów pojazdu doznało ogólnych 
potłuczeń. Troje z nich po udzie-
leniu pomocy ambulatoryjnej na 
własną prośbę opuściło szpital. 
Czwarta z pasażerów, 19-letnia 
mieszkanka powiatu sieradzkiego 
pozostała na obserwacji. Kierujący 
seatem był trzeźwy. Postępowanie 
w tej sprawie prowadzi poddębic-
ka policja.

Godną naśladowania posta-
wą wykazała się ekspedientka 
jednego ze sklepów na terenie 
Łęczycy, która ujęła sprawczynię 
kradzieży. złodziejka została 
przesłuchana przez policyjnych 
śledczych. Usłyszała zarzut kra-
dzieży zagrożony karą do 5 lat 
pozbawienia wolności.

21 lipca dyżurny łęczyckiej 
komendy odebrał zgłoszenie, 
w którym właściciel jednego 
ze sklepów z terenu miasta in-
formował, że w lokalu doszło 
do przestępstwa. Na miejsce 
skierowano patrol. Policjanci 
odtworzyli przebieg zdarzenia 
ustalając, że jedna z klientek 
pozostawiła bez nadzoru to-
rebkę z zawartością pieniędzy, 
dokumentów oraz telefonu 
komórkowego. Jej nieuwagę 
wykorzystała inna osoba bę-
dąca w tym czasie w sklepie, 
która zabrała rzeczy i wyszła. 
Kiedy pokrzywdzona zorien-
towała się co się stało wraz 
ze sprzedawczynią przejrzała 
monitoring. Kamera zarejestro-
wała moment kradzieży oraz 
złodziejkę. Dysponując taką 
wiedzą sprzedawczyni wyszła 

Sklepowa złodziejka zatrzymana

przed sklep. Niedaleko zauwa-
żyła kobietę odpowiadającą ryso-
pisowi podejrzewanej o kradzież. 
Typowana, miała przy sobie część 

skradzionych przedmiotów, które 
wróciły do właścicielki. 59 – latka 
została dowieziona do komendy 
w Łęczycy i przesłuchana. 

Wypadek w orzeszkowie

cała polska zaangażowana w akcję 

Pierwsze odznaczenia 

kradli elementy miedziane 
od centralnego ogrzewania

Policjanci 
odzyskali 

przywłaszczone 
mienie 
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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 

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

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 

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

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 min. średnie 
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
02-844 Warszawa
tel. 22 858 20 03
e-mail: info@buttimer.pl
Miejsce pracy docelowo w Piątku, 
początkowo – Warszawa

specjalista ds. techniczno-
inwestycyjnych
Wykształcenie średnie 
lub wyższe techniczne, 
kosztorysowanie, znajomość 
przebiegu procesu 
budowlanego, uprawnienia 
budowlane: konstrukcyjno-
budowlane, doświadczenie 
zawodowe min. 5 lat.
Spółdzielnia Mieszkaniowa 
„Łęczycanka”
ul. M. Konopnickiej 11a
99-100 Łęczyca
tel. 24 721 94 30

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

KAFLE 19,3X13,3cm. Sprzedam, 1 zł/
szt. Tel.: 500-336-322

Słupy – rura 2,5mb x 45mm grub. 

Sprzedam, 1,50 zł/kg. 
Tel.: 500-336-322

Sprzedam działkę budowlaną 2400 
m² tanio – prąd, blisko wodociąg, 

ok/ Ozorkowa. 
Tel.:  511-509-716

Sprzedam tanio działkę w Ozorko-
wie - 600 m²; media.

Tel.: 504-973-349

Wynajmę warsztat samochodowy. 
Tel.: 24-721-59-67 lub 695-212-036

sprzedam lub zamienię mieszka-
nie własnościowe 40,12 m²; łazien-
ka, cO w bardzo dobrym punkcie 
– przy pkO, parter, okna od ulicy. 

Łęczyca, ul. Jana pawła ii 15/1, 
budynek po termomodernizacji. 

Mieszkanie można przeznaczyć na 
inny cel. tel.: 24-388-69-77

ogłoszenie

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

zatrUDNię szwaczki. 
kUrtki, pŁaszczE, MaryNarki. 

praca caŁOrOczNa. 
wypŁata cO tyDziEń. 

zGiErz, Ul. przęDzalNiaNa 16 
NUMEr kONtaktOwy: 501-293-034.
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Na posiedzeniu Zarządu Polskie-
go Związku Piłki Siatkowej podjęto 
decyzje dotyczące kształtu rozgry-
wek II ligi mężczyzn w sezonie 
2015/2016. Sezon rozpocznie się 26 
września, szczegółowy terminarz 
poznamy wkrótce.
Bzura Ozorków ponownie zagra w 
grupie III a przeciwnikami będą:
1. LKS Czarni Wirex Rząśnia
2. UKS Mickiewicz Kluczbork
3. LKS Caro Rzeczyca
4. LKPS Borowno
5. LKS LUKS Dobroń
6. MKS Kalisz
7. SMS PZPS II Spała
8. SMS PZPS III Spała
9. KS Lechia Tomaszów Mazowiecki

10. Exact System Norwid Często-
chowa
11. AZS Uniwersytet Łódzki Łódź

info: mksbzura.pl

Na OrlikU przy i lO. im. kazimierza 
wielkiego w Łęczycy odbył się turniej 
tenisa ziemnego o puchar Dyrektora 
i lO. 

W Łęczycy. Impreza została zorga-
nizowana dla dzieci uczestniczących 
w „WAKACJACH z ORLIKIEM”. 
Podczas rywalizacji dzieci mogły 
zaprezentować swoje umiejętności 
i „ tenisowy charakter”. Zawody 
rozpoczęto wspólną rozgrzewką 
następnie przystąpiono do gier singlo-
wych. Młodzi sportowcy rozgrywali 
pojedynki w dwóch grupach. Gry 

turniejowe przebiegały w miłej, lecz 
niepozbawionej sportowych emocji 
atmosferze. Do gier finałowych za-
kwalifikowali się: Ania Żudowska, 
Sara Darmach, Kacper Kostrzewski 
oraz Krystian Darmach. W wyniku 
zaciętej rywalizacji odnotowano na-
stępujące rezultaty: I m-ce i Puchar 
Dyrektora I LO w Łęczycy zdobył 
Krystian Darmach, II m-ce Kacper 
Kostrzewski, III m-ce Sara Darmach. 
Animatorami Orlika są Tomasz Kie-
terling, Jerzy Banasik

info: leczycki.pl

W ubiegły weekend odbyła się II 
edycja Turnieju Przyjaciół Szlachcica 
Boruty w Miejskim Centrum Teniso-
wym w Łęczycy. W rozgrywkach w 
tenisa ziemnego wzięli udział miło-
śnicy i zapaleńcy z całej Polski. Tur-
niej przebiegł w zdrowej, sportowej 
atmosferze dodatkowo na wysokim 
poziomie technicznym, do którego 
niewątpliwie przyczyniło się bardzo 
dobre przygotowanie uczestników. 
Podczas zawodów dało się zaob-
serwować duże zaangażowanie 
zawodników oraz prezentowaną 

przez nich postawę fair-play. W wy-
niku przeprowadzonych rozgrywek 
wyłoniono zwycięzców Turnieju. 
W grze pojedynczej I miejsce zajął 
Artur Gałach z Warszawy. Na II 
uplasował się Zastępca Burmistrza 
Łęczycy - Krzysztof Urbański. Po 
III nagrodę sięgnął Sławomir Bąk 
z Opola, natomiast IV miejsce zajął 
Maciej Boczkowski z Uniejowa. W 
grze podwójnej bezkonkurencyjni 
okazali się Maciej Boczkowski z 
Adrianem Kaczmarkiem. 

info: leczyca.info.pl

Doskonale spisał się w finale Mi-
strzostw Europy Juniorów Dawid 
Wawrzyniak. Wychowanek MKLA Łę-
czyca w bardzo dobrym stylu zdobył 
srebrny medal w skoku wzwyż. Pod-
czas konkursu kilkakrotnie poprawiał 
rekord życiowy doprowadzając go 
ostatecznie do 223 cm. To rezultat 
aż o osiem centymetrów lepszy od 
dotychczasowego najlepszego osią-
gnięcia zawodnika. Wynikiem tym 
dodatkowo wypełnił normę na mi-
strzowską klasę sportową. Mistrzem 
Europy z tym samym wynikiem został 
Duńczyk Jonas Klojgaard. Świetna po-
stawa i świetna skuteczność startowa.

(and)

Wakacyjny turniej tenisa ziemnego na licealnym orLikU

skok dawida 
Wawrzyniaka do elity

znamy przeciwników bzury w sezonie 2015/2016

zWycięzcy ii tUrniejU 
przyjacióŁ szLachcica borUty

ogłoszenie
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Najwięcej prętów zgiętych na głowie Najdłuższe molo w Polsce Nurkowanie w morzu

Ufo wylądowało...

Rekordzista Polski wśród pomostów ma bardzo długą historię, 
bo jego początki sięgają aż dziewiętnastego wieku. W 1827 roku 
Jerzy Haffner zbudował molo, które początkowo miało długość 
31 i pół metra. Mało imponująca długość, prawda? Dlatego pod 
koniec dziewiętnastego wieku zostało pięciokrotnie wydłużo-
ne, osiągając długość 150 metrów. Wtedy też wprowadzono 
opłaty za jego zwiedzanie. Jerzy Haffner nazywany jest ojcem 
Sopotu, przyjechał do niego z Alzacji (Francja) jako lekarz 
armii napoleońskiej. To dość niezwykła postać – był jednym 
z pionierów wykonywania szczepień przeciw ospie i gorącym 
zwolennikiem higieny, co w XIX wieku nie było jeszcze rzeczą 
oczywistą. W 1910 roku 150 metrów molo podwojono do 315, 
co było już dziesięciokrotnością pierwotnej długości. Kolejnym 
skokiem w tej dziedzinie jest rok 1928, kiedy to z okazji 100 – 
lecia budowy pomostu przez Haffnera oraz25 – lecia miasta 
postanowiono rozbudować je o kolejne 196 metrów, osiągając 
tym ostateczną długość 511 i pół metra, dzięki czemu stało się 
rekordzistą Polski. Molo zostało zarejestrowane jako obiekt 
zabytkowy w roku 1982.

Weźcie głęboki oddech… i zanurzcie się pod wodę. Nieza-
leżnie od tego, ile pod nią wytrzymacie, jest ktoś, kto zrobił 
to dłużej. 36 – latek z Egiptu spędził pod wodą 51 godzin i 
20 minut, czyli… ponad dwa dni. Przebywał w wodzie od 4 
do 6 czerwca podczas festiwalu Red Sea Festival. Dzielny 
nurek zanurzył się w Morzu Czerwonym na głębokość 10 
metrów. Wydarzenie odbyło się w Hurghadzie (wschodnie 
wybrzeże Egiptu), a temperatura wody podczas ustana-
wiania rekordu oscylowała wokół 22 stopni. Nad nurkiem 
czuwał 25 osobowy zespół, pilnujący by wszystko toczyło 
się zgodnie z procedurami i sprawdzający stan fizyczny 
ochotnika. Aby dzielnemu nurkowi nie nudziło się pod 
wodą, miał do wykonania szczególne zadanie: musiał 
zrealizować projekt podwodnej konstrukcji, który powstał 
wcześniej na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu w 
Kairze. Oprócz tego musiał na żywo relacjonować swoją 
sytuację pod wodą dla stacji radiowych i telewizyjnych.

Aleksander Muromski to 43 – letni Rosjanin, który już po 
raz drugi udowadnia, że nie ma dla niego rzeczy nie do 
zrobienia. W Centrum Handlowo – Rozrywkowym „Rio” 
w mieście Orzeł przełamał głową 12 żelaznych prętów. I 
zrobił to w zaledwie minutę. Pokonał tym samym swój 
własny rekord (11 prętów), ustanowiony w zeszłym roku, 
Pan Muromski do łamania prętów z twardego metalu 
używa jedynie swojej głowy, bez wspomagania lub 
ochraniaczy. Pręty, które spotkały się z głową sportowca, 
musiały spełnić szereg wymagań – nie mogły być krótsze 
niż jeden metr, musiały ważyć minimum 540 gramów, a 
ich średnica musiała wynosić nie mniej niż dwanaście mi-
limetrów. Samo uderzenie prętem w głowę to jednak nie 
wszystko, co należy zrobić, aby pobić rekord Guinnessa. 
Żeby wyczyn został oficjalnie uznany, pręty musiały zostać 
wygięte pod kątem 90 stopni. Zaznaczmy, że do ich zgina-
nia rekordzista również nie mógł używać żadnej pomocy, 
a jedynie odkształcać je siłą własnych rąk.

żywa kładka

ale apetyt

Będzie duży plusk

cierpliwy tata

Mają się czym pochwalić


