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jako jeden z pierwszych swój udział w wyborach 

parlamentarnych ogłosił Piotr Sęczkowski, bur-

mistrz Poddębic. Startuje z listy PSL, podobnie 

jak michał Pacholski z łęczycy, kiedyś związany z 

ruchem Palikota. jakie plany mają senator Prze-

mysław Błaszczyk z PiS, wojciech Czaplij i Paweł 

kulesza z Po? 

Kto na posła? 
KtO na 

senatora?
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Gm. Grabów

łęczyca 

łęczyca 

julia Pietrzak
We wtorek idę pierwszy raz do 
szkoły, bo mam 6 lat i dopiero 
zaczynam naukę. Chyba sobie 
poradzę, mam nadzieję, że będzie 
bardzo fajnie. Do przedszkola 
lubiłam chodzić, miałam fajne ko-
leżanki, nawet kilka z nich będzie 
chodziło ze mną do klasy. Mama 
na pewno pomoże, jakbym miała 
jakieś trudności.

Patrycja Lutwicka
Teraz będę chodzić do 5 klasy, na-
wet trochę lubię szkołę. Jak mama 
mnie przypilnuje, to mam same 
piętki i szóstki, mam nadzieję, że od 
nowego roku szkolnego również 
będę miała dobre oceny. Mam 
fajne koleżanki w klasie. Najgorsze 
będzie tylko ranne wstawanie, 
spodziewam się też, że będę miała 
dużo nauki. 

anielka mikołajczyk
Mam 7 lat i idę do pierwszej klasy. 
W przedszkolu na początku było 
fajnie, ale później już nudno. W 
szkole chyba będzie ciekawiej, 
mam taką nadzieję. Mam fajne 
koleżanki, z którymi będę też w 
szkole. Jako sześciolatek w zerów-
ce dużo się nauczyłam, więc nie 
powinnam, mieć trudności z nauką. 

magda Banasiak 
Cieszę się, że znowu idę do szkoły. 
Najbardziej lubię uczyć się języka 
angielskiego i matematyki. Niestety, 
nie za bardzo lubię język polski. W po-
przednich klasach miałam same piątki 
i szóstki, zobaczymy, czy teraz też tak 
będzie. W trzeciej klasie może być wię-
cej nauki, ale w wakacje odpoczęłam. 
Byłam m.in. nad morzem w Karwii, w 
Warszawie, Pruszkowie, Łodzi.

karolina Pietrzak
Zdałam do 3 klasy, ale tylko trochę 
się cieszę, że rozpoczyna się rok 
szkolny, choć lubię szkołę. Tam za-
wsze jest co robić i dobrze się uczę. 
Mam prawie same piątki. Szkoda 
tylko, że wakacje tak szybko minęły, 
były za krótkie. Dużo się bawiłam z 
koleżankami, teraz razem będzie-
my się uczyć. Od wtorku wracamy 
do szkoły. 

Reporter pyta: Czy dzieci cieszą się, że idą do szkoły?

mieszkańcy 
j e d n e g o  z 

bloków przy ul. zwm 
mają już dosyć kary-
godnego zachowania 
trudnych lokatorów. 
Bracia wraz z kolegami 
sieją postrach na osie-
dlu. Częste spotkania 
towarzyskie, przesia-
dywanie przed blokiem, 
głośna muzyka i nie-
wyszukane słownictwo 
sprawiają, że granica tolerancji już dawno została przekroczona.

Po zeszłotygodniowej, kolejnej „akcji” Czytelniczka poinformowała 
nas o sąsiadach-łobuzach. 

- Ile można znosić takie zachowanie? Czasami człowiek boi się wyjść 
z domu, bo po kilka osób stoją w klatce. Sprowadzają sobie kolegów z 
ul. Wojska Polskiego, a tam trudnej młodzieży nie brakuje. Jest głośno 
i wulgarnie, nikt z lokatorów nie może zwrócić uwagi, bo się boi. 
Policja też jest bezsilna, bo jak ci chuligani widzą, że jedzie partol to 
chowają się w krzakach lub w piwnicy, jak szczury – usłyszeliśmy. - 
Ostatnio wyżywali się na nowej pergoli śmietnikowej za Biedronką, 
zresztą kopali ją już chyba drugi czy trzeci raz. Co im przeszkadza, że 
w końcu jest porządny śmietnik? To zwykła patologia i brak dobrych 
wzorców, nic więcej.

(mr)

SąSiedzi - łobuzy

już w najbliższą niedzielę od-
będzie się ogólnokrajowe refe-
rendum, w którym Polacy będą 
mogli odpowiedzieć „tak” lub 
„nie” na trzy pytania, w tym jed-
no dotyczące finansowania partii 
politycznych z budżetu państwa.

Udając się do lokalu wyborczego, 
otrzymamy kartę z trzema pyta-
niami:

1. Czy jest Pani/Pan za wpro-
wadzeniem jednomandatowych 
okręgów wyborczych w wyborach 
do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej? 

2. Czy jest Pani/Pan za utrzyma-
niem dotychczasowego sposobu 
finansowania partii politycznych z 
budżetu państwa? 

3. Czy jest Pani/Pan za wprowa-
dzeniem zasady ogólnej rozstrzy-
gania wątpliwości co do wykładni 
przepisów prawa podatkowego na 
korzyść podatnika? 

Prawo do udziału w referendum 
ogólnokrajowym ma obywatel 
polski, który najpóźniej w dniu 
głosowania kończy 18 lat, nie 
został pozbawiony praw publicz-
nych prawomocnym orzeczeniem 
sądu, nie został ubezwłasnowol-
niony prawomocnym orzecze-
niem sądu, nie został pozbawiony 
praw wyborczych prawomocnym 
orzeczeniem Trybunału Stanu. 
Ponadto istnieje możliwość ko-
respondencyjnego głosowania w 
referendum oraz głosowania przez 
pełnomocnika. 

Spodziewana frekwencja, raczej 
wysoka nie będzie, ale jej ostateczny 
wynik zależy od samych mieszkań-
ców. Można oczywiście zastanawiać 
się nad sensem i celowością zada-
nych w referendum pytań, ale warto 
spełnić obywatelski obowiązek.

(mr)

6 września – referendum

wakacje minęły, jak za-
wsze, zdecydowanie za 

szybko. 1 września po raz kolejny 
uczniowie zasiądą w szkolnych ła-
wach, a w tym roku już wszystkie 
sześciolatki rozpoczną naukę w 
klasach pierwszych. jakie zmiany 
czekają na uczniów po wakacjach?

Od nowego roku szkolnego sporą 
zmianą będzie brak możliwości 
całkowitego zwolnienia dziecka z 
zajęć wychowania fizycznego. Od 
września lekarz będzie mógł wypi-
sać zwolnienie tylko na konkretne 
ćwiczenia. Uczeń zwolniony z wf-u 
i tak będzie oceniany, ale za inne, 
zlecone zadania. Poza tym, weszła 
możliwość stosowania oceny opi-
sowej w klasach starszych niż 1-3. 

- Zmieniła się zasada, że stopień 
wystawiony przez nauczyciela za 
pracę pisemną w klasach starszych 
musi być słowie uzasadniony. Moż-
na było również wprowadzić cało-
ściowe oceny opisowe w starszych 
klasach, ale w naszej szkole się na to 
nie zdecydowaliśmy. Oceny opiso-
we pozostaną tylko w klasach 1-3. 
Rodzice i młodsi nauczyciele, mimo 
że zawsze na półrocze i koniec 
roku mają mnóstwo pracy, już się 
przyzwyczaili do takiego sposobu 
oceniania. Ważne jest, aby przez 
cały rok obserwować indywidualne 

osiągnięcia i rozwój ucznia. Zdarza 
się jednak, że rodzice wychowani 
na stopniach, przy ocenie opisowej 
pytają, na ile właściwie ich dziecko 
przyswoiło wiedzę – wyjaśnia Bo-
gumiła Wójtowicz, dyrektor SP4 
w Łęczycy. - Do zmian w zakresie 
zwolnień z zajęć wychowania fi-
zycznego już jesteśmy przygotowani. 
Uczniowie, którzy nie będą wykony-
wać wszystkich ćwiczeń, otrzymają 
inną pracę do wykonania, np. przy-
gotowanie programu ćwiczeń dla 
grupy czy zaprezentowanie referatu 
związanego z tematyką sportu, zdro-
wego trybu życia. Problem zwolnień 
z wf-u dotyczy częściej uczniów w 
gimnazjach i szkołach ponadgim-
nazjalnych. W naszej podstawówce 
w ubiegłym roku tylko jeden uczeń 
korzystał ze zwolnienia. 

Łęczyckie podstawówki będą 
miały znacznie więcej pracy niż 
w latach ubiegłych. Od września 
naukę rozpoczną wszystkie sześcio-
latki oraz obecne siedmiolatki, które 
w ubiegłym roku nie poszły do 
pierwszej klasy. W SP 3 z uwagi na 
wysoką liczbę uczniów konieczne 
jest wprowadzenie drugozmiano-
wości, SP 4 udało się zachować jed-
nozmianowość, mimo że uczniów 
będzie ponad 400. 

(mr)

rozpoczął się 
remont świetli-

cy wiejskiej w nowej Sobótce. 
najważniejszym etapem prac 
jest naprawa dachu, malowa-
nie elewacji i uporządkowanie 
terenu.

Remont świetlicy realizowa-
ny jest z funduszu sołeckiego. 
Wstępnie przeznaczono na ten 
cel 7 tys. zł, ostatecznie jednak 
kwota końcowa będzie o tysiąc zł 
wyższa. Dzięki temu uda się rów-
nież wymienić 3 okna w świe-
tlicy. Bardzo ważne będzie też 
podłączenie instalacji wodnej do 
budynku. Do tej pory świetlica 
wykorzystywana była głównie 
do organizowania zebrań sołec-
kich, w przyszłości jednak, mogą 
być w niej prowadzone zajęcia 
aktywizacyjne dla młodzieży.

W ramach funduszu sołeckie-
go, postanowiono zadbać rów-
nież o inną świetlicę, w sołectwie 
Leszno. W tym przypadku za 
kwotę nieco ponad 7 tys. zł po-
stanowiono doposażyć wnętrze 
budynku, np. zakupić biurka 
czy regały. 

(mr)

Remonty w 
świetlicach

Na zdjęciu Bożena 
Kawczyńska, sołtys Nowej 
Sobótki, z wykonawcą prac 
remontowych

Już JutrO zabrzmi 
PierwSzy dzwOnek

W tym roku w łęczyckich podstawówkach przybędzie maluchów
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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 48 abiturientów z łę-
czyckich szkół ponad-

gimnazjalnych zmierzyło się z 
pisemnymi egzaminami popraw-
kowymi. z egzaminów ustnych 
poprawek nie było.
We wtorek tegoroczni maturzyści 
mieli możliwość po raz drugi zmie-
rzyć się z egzaminem dojrzałości. 
Szansę na zaliczenie matury otrzy-
mali tylko ci, którzy w maju nie zdali 
z jednego przedmiotu. W Łęczycy 
było to 48 osób. 
Najwięcej poprawkowiczów, bo aż 
32 było w ZS im. J. Grodzkiej (27 
osób w liceum i 5 w technikum). W 
Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 
nr 1 w Łęczycy ponownie do egzami-
nu przystąpiło 8 tegorocznych ma-
turzystów, podobnie jak w I Liceum 
Ogólnokształcącym im. Kazimierza 
Wielkiego w Łęczycy. Największym 
problemem w tym roku była mate-
matyka. Zarówno nauczyciele, jak i 
maturzyści liczą, że drugie podejście 
będzie ostatnim. W przeciwnym 
razie, kolejna poprawka odbędzie 
się w przyszłym roku. 
Szansy na ponowne podejście do 
matury nie miało 38 abiturientów, 
którzy nie zaliczyli więcej niż jedne-
go przedmiotu.
Wyniki egzaminów poprawkowych 
znane będą 11 września.

(mr)

Maturzyści 
poprawiali 
egzaminyPo ubiegłorocznych wyborach 

samorządowych, 25 października 
czekają nas wybory parlamen-
tarne. kampania wyborcza za-
powiada się niezwykle ciekawie. 
rywalizować będą ze sobą znane 
twarze, w tym były zastępca bur-
mistrza łęczycy, wojciech Czaplij.

Niektórzy kandydaci są znani 
z poprzednich kadencji polskiego 
rządu, inni z lokalnych samorządów. 
Niektóre kandydatury nie zaska-
kują, inne wręcz przeciwnie. Choć 
dopiero w połowie tygodnia podane 
zostaną oficjalne listy z nazwiskami 
kandydatów, już wiemy, kto wyra-
ził chęć walki o poselski mandat. 
Przedstawiamy sylwetki wybranych 
kandydatów.

Wojciech Czaplij, do grudnia 
ubiegłego roku zastępca burmistrza 
Łęczycy, postanowił wrócić do dzia-
łalności politycznej. Już nie w samo-
rządzie, lecz na wyższym szczeblu. 

- Otrzymałem propozycję od szefa 
regionu partii Platforma Obywatelska, 
aby zgłosić swoją kandydaturę w 
tegorocznych wyborach parlamen-
tarnych, przyjąłem ją. Będzie to dla 
mnie nowe wyzwanie, na pewno 
ciekawe. Mam spore doświadczenie, 
lata przepracowane w samorządzie, 
w tym na stanowisku zastępcy bur-
mistrza Łęczycy, chciałbym dalej się 
realizować. Uważam, że miasto, które 
ma swojego przedstawiciela w sejmie 
może wiele zyskać. Osoba, która idzie 
do parlamentu oczywiście nie po-

winna załatwiać swoich prywatnych 
interesów, ale jej zadaniem jest to, 
aby maksymalnie lobbować dla tego 
środowiska, z którego się wywodzi 
– podkreśla W. Czaplij. - Przez lata 
zdobywałem szerokie kwalifikacje 
zawodowe, obecnie z powrotem 
pracuję w swoim zawodzie. Reali-
zuję się jako nauczyciel i pedagog w 
pracy z dziećmi chorymi na autyzm. 
Kampania może być intensywna, bo 
kontrkandydaci będą czynić wszyst-
ko, aby mieć jak najlepsze wyniki, na 
pewno powalczę o głosy wyborców.

Również z partii PO chęć kandy-
dowania wyraził Paweł Kulesza, 
radny miejski, przewodniczący rady 
miasta poprzedniej kadencji.

- Zajmuję się działalnością spo-
łeczno-polityczną już od wielu lat. 
Również od dawna jestem szefem 
Platformy Obywatelskiej w Łęczycy. 
Po raz pierwszy zdecydowałem się 
ubiegać o mandat posła, ponieważ 
uważam, że należy stawiać sobie 
poprzeczkę coraz wyżej. Wybory 
parlamentarne to dla mnie pew-
nego rodzaju forma sprawdzenia 
siebie, a moja kandydatura będzie 
nową ofertą dla wyborców – mówi 
P. Kulesza, kandydujący do sejmu z 
listy PO. - Polityka mnie interesuje, 
na razie działam tylko lokalnie, od 
wielu lat w naszym lokalnym sa-
morządzie, ale chciałbym zajmować 
się nią znacznie szerzej. Uważam, 
że obecnie prowadzona polityka w 
Polsce wymaga pewnych zmian.

Poseł z Łę-
czycy, Michał 
Pacholski, bę-
dzie po raz ko-
lejny ubiegał 
się o miejsce w 
sejmie, jednak 
z innej partii. 
W grudniu 2014 roku przeszedł z 
Ruchu Palikota do PSL-u. 

- Przez cztery lata mojej dzia-
łalności poselskiej rozpocząłem 
wiele spraw, które chciałbym 
dokończyć. Jako poseł staram się 
pomagać moim wyborcom w bar-
dzo konkretnych i często trudnych 
sprawach, z którymi przychodzą 
do mojego biura. Jestem jednym z 
najmłodszych posłów VII kadencji 
Sejmu RP – mówi M. Pacholski. - 
Uważam, że dobrze odnalazłem 
się w roli posła, a nie było to 
łatwe. Musiałem wiele się na-
uczyć i oddać się bez reszty swojej 
działalności poselskiej, właściwie 
rezygnując z życia prywatnego. 
Jednak jestem człowiekiem czynu 
i taka forma aktywności bardzo 
mi odpowiada. 

O reelekcję, już trzecią powalczy 
poseł Piotr Polak. 

- Starałem się godnie, uczciwie i 
solidnie wypełniać poselskie obo-
wiązki. Aktywnie działałem w re-
gionie, angażowałem się społecznie. 
Kampania na pewno ruszy od 15 
września, ale moim zdaniem działać 
trzeba cały czas i być zauważanym 

p r z e z 
wyborców. W czasie kampanii 
można się tylko przypomnieć – pod-
kreśla poseł P. Polak z partii PiS. - Z 
wykształcenia jestem rolnikiem, ale 
zdobyłem już duże doświadczenie 
zarówno w samorządzie lokalnym, 
jak i w parlamencie, ale o efekty 
mojej działalności trzeba by zapytać 
wyborców.

Również z listy Prawa i Sprawie-
dliwości wystartuje Przemysław 
Błaszczyk, senator RP od 2007r. 

- Zgłosiłem swoją kandydaturę, 
ponieważ działam już wiele lat. 
Uważam, że udało się zrobić na-
prawdę dużo, zwłaszcza dla miesz-
kańców naszego regionu. Chcę kon-
tynuować swoją działalność, mam 
nadzieję, że dostanę taką szansę a to, 
co udało się zrobić do tej pory zostało 
zauważone – komentuje senator P. 
Błaszczyk. - Dla miast czy regionów 
dużym sukcesem jest, jeśli mają swo-
ich przedstawicieli w parlamencie. 

Kampania wyborcza pełną parą 
ruszy po 15 września. Kandydaci 
będą mieli miesiąc na przekonanie 
do siebie wyborców.

(mr)

Kandydują do parlamentu
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ogłoszenie

łęczyca

Gm. łęczyca

 łęczyca

Drewniany dwo-
rek w Prądzewie, 

którego korzenie sięgają począt-
ków XX wieku znów stanie się 
miejscem tętniącym życiem. ma 
nowego, prywatnego właścicie-
la, który powoli przeprowadza 
remont.

Miejsce ma swoją historię. Dwu-
krotny wybuch pożaru na prze-
strzeni lat zniszczył pierwotnie 
zastosowane drewno, budynek 
przeszedł gruntowną odbudo-
wę. Zostało jednak kilka starych 
elementów, które przypominają 

dawne lata. Poprzedni właści-
ciel kilka lat temu prowadził tam 
stadninę. Krzysztof Kubasiewicz, 
łódzki biznesmen, były radny SLD 
w Sejmiku Wojewódzkim został 
oskarżony przez łęczycki sąd o 
znęcanie się nad końmi. Stadnina 
upadła, dworek został wystawiony 
do sprzedaży.

Teraz trwają prace remontowe. 
Na miejscu spotkaliśmy dwóch pra-
cowników, jeden z nich doskonale 
znał historię tego miejsca, opiekuje 
się dworkiem i doradza. 

- To wspaniały budynek, pracuję 

tu z ogromną przyjemnością. Jest 
tutaj kilka pomieszczeń, będzie 
miejsce dla całej rodziny właści-
ciela i dla licznych gości. Wiem, 
że wystrój będzie nawiązywał do 
przeszłości, jak cały dworek. Powoli 
przywożone są meble, jak właścicie-
lowi uda się znaleźć coś odpowied-
niego. Pracy jest jeszcze mnóstwo 
a zaczęliśmy w ubiegłym roku – 
dowiedzieliśmy się na miejscu. - W 
środku sporo się zmieni, ale przede 
wszystkim zupełnie inaczej dworek 
będzie wyglądał z zewnątrz. Planu-
jemy zedrzeć ciemną, brązową farbę 

okres urlopów dla więk-
szości osób już się skoń-

czył, czas na utrwalenie wspomnień. 
od września przybywa klientów w 
punktach fotograficznych. Przodują 
zdjęcia z zagranicznego wypoczyn-
ku. 

Fotografie z wakacji w Polsce nie 
są zbyt popularne. Rzadko zdarza 
się, żeby klienci przynosili zdjęcia 
znad jeziora czy Bałtyku. Te zazwy-
czaj zostawia się w komputerze lub 
tylko zgrywa na płyty. Wczasami 
np. na ciepłych wyspach chce się 
chwalić.

- Po wakacjach jest znacznie wię-
cej klientów, którzy przynoszą płyty 
ze zdjęciami. Zazwyczaj fotografie 
były robione w Grecji, Egipcie, 
na Cyprze. Kierunki są różne, ale 
przeważają chwile utrwalone na 
zdjęciach z zagranicznych wyjaz-
dów – mówi Paweł Pucek,fotograf z 
Łęczycy. - Wydruk zdjęcia z nośnika 
cyfrowego cieszy się największą po-
pularnością. Teraz są dobre aparaty, 
praktycznie każdy ma cyfrówkę, 
zdjęcia wychodzą dobrej jakości. 

W okresie wakacji fotografowie 
też mieli sporo pracy. Latem bardzo 
popularne są bowiem plenerowe 

sesje zdjęciowe, najczęściej ślubne. 
Nie inaczej było i w tym roku.

- Sesje plenerowe można robić 
wszędzie, gdzie tylko młodzi mają 
życzenie. Od łęczyckiego parku 
miejskiego, po zwykłe pola lub ele-
gancją kawiarnię. W tym temacie jest 
niemalże pełna dowolność – wyjaśnia 
P. Pucek. – Moja najtrudniejsza sesja 
w plenerze miała miejsce w parku 
Arkadia, koło Nieborowa. Miejsce 
do robienia zdjęć wspaniałe, proble-
mem były... komary. Zużyliśmy kilka 
buteleczek płynu odstraszającego, 
insekty siadały dosłownie wszędzie, 
a na białej sukni panny młodej było 
to niezwykle uciążliwe. Nie wspomi-
nam już o ukąszeniach. Tę sesję długo 
zapamiętam.

(mr)

5 zł za godzinę pracy, 
żadnego dokumentu, 

rejestracji czy składek emerytal-
nych. niestety takie warunki pracy 
w dalszym ciągu funkcjonują i są 
praktykowane. 

Roznoszenie gazetek reklamo-
wych, bo o tej pracy mowa, dla 
jednych jest sposobem na zaro-
bienie paru groszy w okresie wa-
kacyjnym, dla innych miało być 
chwilowym rozwiązaniem, ale 
zostało na dłużej. 

- Kolega pracuje tylko w wakacje, 
ma wolne i chce dorobić, ja pracuję 
już tutaj 5 lat. Nie sądziłem, że będę 
tak długo, ale wolę pracować za 5 
zł na godzinę, niż nie mieć co do 
garnka włożyć, z pracą jest ciężko, 
każdy o tym wie. Plus jest taki, że 
mamy płacone codziennie po pracy. 
Szkoda tylko, że w te upały nie do-
stajemy nawet wody, którą musimy 
kupować sobie sami. Gazetki lekkie 
nie są i trochę trzeba się nachodzić. 
Na całą Łęczycę jesteśmy w sześć 
osób, mamy podzielone swoje tereny 
– wyjaśniają mężczyźni. - Nie mamy 
krokomierzy, firma nie zaopatrzyła 

nas w takie urządzenia, ale czasa-
mi by się przydały, żeby samemu 
wiedzieć, ile robi się kilometrów. Nie 
wiem też, jak sprawdzają pracowni-
ków, ale muszą mieć swoje sposoby. 
Firma jest z Łodzi, funkcjonuje już 
kilka lat. Wiem, że jeśli gazetki nie 
są odpowiednio rozprowadzone w 
terenie, to zleceniodawcy dzwonią do 
firmy i zgłaszają problem. Poza tym 
szefostwo już wie, którzy pracownicy 
są solidni i nie migają się od pracy.

(mr)

Dworek odzyska dawny blask

do surowej deski i tylko ją zaimpre-
gnować, będzie o wiele jaśniej. Myślę, 
że naprawiona zostanie też fontanna, 
która mieści się na wprost wejścia. 

Dworek w Prądzewie został 
wpisany do rejestru zabytków, 

więc przebudowa nie jest moż-
liwa, ale remont jak najbardziej 
wskazany. Dobrze, że znalazł się 
właściciel, który zechciał zainwe-
stować w niego swoje pieniądze. 

(mr)

Ta praca łatwa nie jest

- Praca ciężka, ale jest – 
mówią roznosiciele gazetek 
reklamowych

Zabytkowy dworek ma 
nowego właściciela

Wakacyjne fotki 
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zygmunt jabłoński w 
obawie o bezpieczeń-

stwo własne i swojego domu, wysłał 
pisma do Powiatowego inspektora 
nadzoru Budowlanego w łęczycy i 
Powiatowej stacji Sanitarno-epide-
miologicznej w łęczycy, w których 
wnosi o pilną kontrolę budynku 
należącego do jego brata.

Budynek – szopa znajduje się w 
odległości 5 metrów od domu Z. Ja-
błońskiego. Drewniana konstrukcja 
dachu wspierana jest na spróch-
niałych i poluzowanych belach, 

murowane ściany są popękane. Po 
nawałnicy, która przeszła przez Łę-
czycę w lipcu, dach budynku jeszcze 
bardziej zaczął się ruszać.

- Już nie raz prosiłem brata, aby roze-
brał tę szopę, bez odzewu. Jeżeli ona się 
zawali, co jest bardzo prawdopodobne, 
mój dom zostanie uszkodzony. Nie 
zamierzam do tego dopuścić. Dach się 
chwieje, ściany pękają, tam nawet nie 
ma porządnych fundamentów. Poza 
tym, w murowanej części jest siedli-
sko szczurów i składowisko śmieci. 
To skandal, żeby coś takiego stało w 
tak bliskiej odległości od budynku 
mieszkalnego – mówi zdenerwowany 
Zygmunt Jabłoński. - Oczekuję, że 
nadzór budowlany poważnie zajmie 
się tą sprawą, chcę, żeby szopa została 
rozebrana. Sanepid też powinien prze-
prowadzić kontrolę, bo do niedawna 
tuż obok była restauracja, niedługo 
ma powstać bar. Jeżeli złożone przeze 
mnie pisma nie przyniosą rezultatu, 
sprawę przekażę do Komendy Woje-
wódzkiej Straży Pożarnej w Łodzi. Z 
uwagi na składowane tam śmieci, na 

pewno okaże się, że istnieje bardzo 
duże zagrożenie pożarem. W przy-
padku pożaru budynku drewnianego, 
z papą na dachu, żywioł jest praktycz-
nie nie do ugaszenia. Wówczas mój 
dom również by spłonął. Po kilku 
dniach od zgłoszenia do nadzoru 
budowlanego problemu, brat zaczął 
poprawiać konstrukcję dachu, jest 
jeszcze gorzej, niż było. 

Pan Zygmunt jako architekt ma 
również szeroką wiedzę z zakresu 
budowlanki, niejednokrotnie sam 
studiował książki i przepisy, opiera 
się również na opiniach fachow-
ców. Jest zdania, że opinia osoby 
uprawnionej z inspektoratu nadzoru 
budowlanego, którą kilka lat temu 
otrzymał jego brat nie jest zgodna 
ze stanem faktycznym. Pismo sta-
nowi bowiem, że szopa to budynek 
murowany w dobrym stanie tech-
nicznym, a nawet laik powiedziałby, 
że lada moment konstrukcja może 
runąć.

Z. Jabłoński przyznaje, że z bra-
tem konfliktuje się od ponad 20 

Do niecodziennej sytu-
acji doszło w łęczyckim 

schronisku dla zwierząt. karetką 
pogotowia przywieziono czarnego 
labradora. jak to się stało? wskoczył 
do ambulansu i nawet nie myślał z 
niego wyjść. 

Pracownicy schroniska z uśmie-
chem na twarzach wspominają całą 
sytuację. Pierwszy raz karetka przy-
wiozła do nich psa.

- Kiedy zobaczyliśmy pogotowie, 
myśleliśmy, że coś się stało, że może 
ktoś zasłabł w pobliżu. Kiedy wyszli 
ratownicy medyczni powiedzieli, że 
przywieźli do nas labradora. Wskoczył 
im do karetki przez otwarte drzwi gdy 
byli przy lesie. Nie chciał wyjść więc 
podjęli decyzję, żeby przywieźć go do 
nas. Z tego, co mówili, to chyba nawet 
wskoczył na łóżko w ambulansie, 
może udawał chorego – opowiada z 
uśmiechem Jacek Łuczak, kierownik 
schroniska. - Żartobliwie mówimy na 
labradora „Erka”, bo w końcu przyje-
chał do nas w karetce. Jest bardzo ru-

Karetką do schroniska
łęczyca

łęczyca

Karetka przywiozła do 
schroniska czarnego labradora

Ogromny bernardyn jest 
mocno zabiedzony. Pracownicy 
schroniska uważają, że 
niedługo jego stan będzie 
zdecydowanie lepszy

chliwy, skacze na ludzi, ale jest łagodny, 
być może komuś uciekł. 

Tego samego dnia do schroniska tra-
fił inny, ciekawy zwierzak. Przywiózł 
go pracownik gminy Łęczyca. Pies to 
ogromny bernardyn, jest w kiepskiej 
kondycji. Pracownicy uważają, że 
nie jest stary, ale na pewno bardzo 
zabiedzony. Musiał być trzymany w 
kiepskich warunkach. Bernardyn w 
schronisku został nazwany „Bethoven”, 
przypomina bowiem psa z popularne-
go filmu. 

Obecnie w schronisku jest 78 psów. 
W okresie wakacji liczba zwierząt się 
nie zwiększyła, nowi podopieczni 
zastępowali adoptowane psiaki. Może 
niedługo „Erka” i „Bethoven” również 
znajdą nowe domy, lub zgłoszą się po 
nich właściciele. Obecnie psy muszą 
przejść 2-tygodniowy okres kwaran-
tanny.

(mr)

miał dosyć, doniósł na brata

Zygmunt Jabłoński pokazuje, w którym miejscu znalazł zdechłego szczura

Konstrukcja budynku nie jest 

stabilna

lat, w wielu sprawach nie mogą 
dojść do porozumienia. Szkoda, bo 
rodzina zawsze powinna stać za 

sobą murem, niestety nie zawsze 
tak jest. 

(mr)
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Poddębice 

Gm. Poddębice 

Gm. Poddębice 

17-letni marcin D. 
(nazwisko do wia-

domości red.), uczeń poddębic-
kiego liceum, walczy o powrót 
do pełni sił w jednym z łódzkich 
szpitali. ma szczęście, że żyje. 

Tragedia licealisty jest wstrząsają-
ca z tego powodu, że nastolatek jest 
ofiarą pijanego kierowcy. 

- Nie możemy dojść do siebie 
– mówi pani Małgorzata, mama 
Marcina. - Mój syn przebywał 
na wakacjach u dziadków w 
Kozankach. W piątek wyjechał 
po godz. 13 swoim skuterem na 
polną drogę. Pech sprawił, że 
jechał tamtędy pijany kierowca. 

Samochód wjechał w skuter a 
Marcin został dosłownie zma-
sakrowany. 

Na miejscu wypadku 17-latek 
stracił mnóstwo krwi. Jego mied-
nica została zmiażdżona. Lekarze 
walczyli o uratowanie nóg nasto-
latka.

- Syn przeszedł już jedną operację 
miednicy. Czeka go następna i kolej-
ne operacje. Lekarze mówią, że być 
może Marcin będzie mógł spędzić 
święta Bożego Narodzenia w domu. 

W Poddębicach i ościennych miej-
scowościach odbyło się już kilka 
zbiórek krwi dla licealisty. W ich 
organizacji pomagał m.in. ksiądz 

Krzysztof z poddębickiej parafii. 
- Włączyłem się w akcję i jestem 

pełen uznania dla wszystkich, któ-
rzy oddali krew dla tego chłopca. Z 
tego co wiem, to krwi już wystarczy. 
Mam nadzieję, że Marcin dojdzie do 
pełni zdrowia – mówi duchowny. 

Wraz z rozpoczęciem roku szkol-
nego licealiści planują zorganizo-
wanie kolejnej akcji pomocowej dla 
Marcina. Kierowca, który spowodo-
wał wypadek – po złożeniu zeznań 
na policji, czeka na rozprawę sądo-
wą. Grozi mu do 10 lat pozbawienia 
wolności i dożywotnia utrata prawa 
jazdy. 

(stop)

Chwila nie-
uwagi i mogło 

dojść do tragedii. w miejscowości 
niewiesz dachował matiz którym 
jechała trzyosobowa rodzina z 
małym dzieckiem. 

- Moja mama, która siedziała z 
tyłu, chciała się napić. Odwróciłam 
głowę i wtedy straciłam kontrolę 
nad samochodem – powiedziała 

chwilę po 
wypadku 
kierują-
ca au-
tem. 

Ma-
t i z 
ś c i ą ł 
słupki 
p o d -
trzymują-
ce tablicę 
z nazwą 
m ie jsco -
wości a następnie uderzył w drze-
wo. 

Na miejsce – oprócz policji i po-
gotowia - przyjechali strażacy. Mu-
sieli postawić matiza z powrotem 
na kołach i zneutralizować płyny. 
Poszkodowana została matka kie-
rującej. Kilkuletniemu dziecku na 
szczęście nic się nie stało. 

tekst i fot. (stop)

Ko n f l i k t  o 
chwasty, po-

między radnym Andrzejem Lo-
dzińskim a burmistrzem Piotrem 
Sęczkowskim, przybiera na sile. 
Sprawa tylko z pozoru jest błaha. 
Bierna postawa burmistrza  wzmaga 
negatywne nastroje rolników. 
- Jeśli będzie trzeba, to 
pojedziemy do urzędu 
wojewódzkiego. Już kil-
ka razy rozmawiałem z 
burmistrzem o ogrom-
nych chwastach rosną-
cych na poboczach 
dróg w naszej gminie. 
I nic – mówi rozżalony 
radny i jednocześnie 
sołtys Gibaszewa A. Lo-
dziński. - Spotkamy się 
z wojewodą i powiemy o 
braku reakcji burmistrza 
na nasze postulaty. To 
zaskakująca postawa. Przecież bur-
mistrz jest z PSL. Gospodarze na nie-
go głosowali a teraz jak o coś proszą, 
to pokazuje im się figę. 
Samorządowiec poprosił naszego re-
portera o przyjazd do kilku wsi przez 
które przechodzą zachwaszczo-
ne drogi. Widok zielska faktycznie 
może wywołać skrajne emocje. Na 
łukach drogi widoczność jest bardzo 
ograniczona. Chwasty zajmują także 

znaczną część poboczy, przez co 
drogi są wąskie. 
- Tu nie chodzi o jakąś polityczną 
walkę. Jestem radnym niezależnym 
i wcale nie w opozycji do burmistrza. 
Ale jak widzę, że coś jest nie tak, to 
nie boję się o tym głośno mówić – 
słyszymy. 

Burmistrz Piotr Sęcz-
kowski twierdzi, że w 
tym roku chwasty na 
pewno nie zostaną wy-
cięte. 
- Samorząd nigdy nie 
zlecał prac związanych 
z wycinaniem zielska z 
poboczy. Zresztą takie 
prace nie są wcale takie 
tanie. Moim zdaniem 
trzeba by przeznaczyć 
na taką wycinkę ponad 
100 tysięcy zł na rok – 
mówi P. Sęczkowski. 

- Nie ignoruję postulatów rolników. 
Ale takie zadanie należy zaplanować 
przy omawianiu nowego budżetu. 
Teraz jest na to za późno. 
Odpowiedź burmistrza na pewno nie 
satysfakcjonuje radnego, który repre-
zentuje dużą rzeszę niezadowolonych 
mieszkańców okolicznych wsi. Można 
się spodziewać, że burmistrz może 
wiele stracić wśród swoich wyborców. 

(stop)

marcin spędzi w szpitalu kilka miesięcy 

Uczeń liceum w Poddębicach uległ poważnemu wypadkowi 
drogowemu. 

To cud, że nikt nie zginął 

Dziecko, na szczęście, w 
wypadku nie ucierpiało 

Matiz dachował. 
Poszkodowana 
została matka 

kierującej autem

zdradził swoich wyborców 
– twierdzi radny

Samorządowiec 
walczy o to, aby 

chwasty na poboczach 
dróg zostały wycięte
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- Przyjąłem pro-
pozycję startu w 

wyborach parlamentarnych, 
którą otrzymałem od PSL i z 
tego jestem dumny – mówi Piotr 
Sęczkowski, burmistrz Poddębic. 

Czy to niespodzianka? Wielu 
mieszkańców przewidywało taki 
ruch. 

- To nie jest dla mnie zaskoczenie. 
Burmistrz czuje, że w następnych 
wyborach samorządowych już by 
nie został wybrany na włodarza 
miasta. Dlatego szuka miejsca w 
Sejmie – usłyszeliśmy od jednego 
z lokalnych samorządowców. 

Powtórzyliśmy burmistrzowi 
opinię, która – bądź co bądź – nie 
stawia go w korzystnym świetle. 

- Uważam, że zrobiłem dużo 
dla Poddębic. Nie mam się czego 
wstydzić, choć oczywiście zdaje 
sobie sprawę z tego, że to głównie 
mieszkańcy oceniają moje działa-
nia. Trzeba jednak zauważyć, że 
miasto zmieniło się nie do pozna-
nia. Wykonane zostały wielomilio-
nowe inwestycje. Na pewno mogę 
to zaliczyć do swoich sukcesów 
– usłyszeliśmy od burmistrza.

P. Sęczkowski podkreśla swoje 
zasługi dla Poddębic i liczy, że 
zostanie posłem. Kto oprócz niego 
znalazł się na liście wyborczej?

Listę sieradzką PSL do Sejmu 
otworzy Paweł Bejda, członek zarzą-

du województwa, były wicewojewo-
da łódzki. Bejda wygrał głosowanie 
z posłanką Elżbietą Nawrocką. 
Trzecie miejsce otrzyma radny 
powiatowy z Łasku i jednocześnie 
wiceminister Skarbu Państwa Ce-
zary Gabryjączyk. Czwarte miejsce 
przypadnie Michałowi Pacholskie-
mu, byłemu posłowi Ruchu Palikota. 
W okręgu sieradzkim na listę PSL 
trafią także radni łódzkiego sejmi-

ku: Jolanta Zięba-Gzik, Andrzej 
Chowis i Andrzej Górczyński, oraz 
burmistrz Szadku Artur Ławniczak 
(były wiceminister rolnictwa).

Wybory parlamentarne odbędą 
się 25 października. Komitety 
wyborcze mają czas do północy 15 
września na zgłoszenie list kandy-
datów na posłów oraz kandydatur 
do Senatu. 

(stop)

takiej reklamy może po-
zazdrościć niejedno mia-

sto. na imprezę Lato zet i dwójki 
przyjechały pod termy tłumy. oprócz 
gwiazd na scenie pojawił się też mar-
szałek witold Stępień, który mówił 
o dobrodziejstwach związanych z 
kąpielą w termalnej wodzie. 

- W Uniejowie lato trwa przez cały 
rok – żartował marszałek.

Ogólnopolska transmisja telewi-
zyjna była okazją do megareklamy 
Uniejowa. 

- Nasz włodarz powinien się 
uczyć tego, w jaki sposób można 

znalezienie oferty w 
Powiatowym urzę-

dzie Pracy dla bezrobotnego z 
wyższym wykształceniem graniczy 
z cudem. niestety, nie szybko się 
to zmieni. rynek pracy jest spe-
cyficzny. Specjaliści ze smutkiem 
podkreślają, że właściwie nie ma w 
powiecie poddębickim większych 
możliwości dla osób po ukończo-
nych studiach. 

Monika Chmielecka postanowiła 
nie czekać dłużej na ofertę pracy z 
pośredniaka. 

- Skończyłam studia o kierunku 
włókienniczym. W urzędzie byłam 
zarejestrowana przez ponad 2 lata. 
Przez ten okres nie było dla mnie 
ani jednej oferty pracy. Dlatego za-
ryzykowałam. Wzięłam dotację na 
uruchomienie własnej działalności 
gospodarczej. Oczywiście wyko-

rzystam swoje doświadczenie ze 
studiów. Moja firma specjalizować 
się będzie w projektowaniu – sły-
szymy.

Takich osób, jak pani Monika, w 
PUP w Poddębicach nie ma dużo. 
Dowiedzieliśmy się, że bezrobotni 
rzadko decydują się na skorzystanie 
z dotacji na własny biznes. W tym 
roku, jak do tej pory, zaledwie ośmiu 
bezrobotnych skorzystało z podobnej 
pomocy. 

Urszula Patora, kierownik Cen-
trum Aktywizacji Zawodowej, nie 
kryje rozczarowania z powodu braku 
aktywności ze strony bezrobotnych.

- Mamy pieniądze m.in. dla osób, 
które chcą sprawdzić się w roli przed-
siębiorcy. Jednak chętnych jest mało. 
A przecież założenie przez bezrobot-
nego własnego biznesu urząd pracy 
finansuje kwotą 15 tysięcy złotych. 

Warunek jest tylko jeden. Trzeba 
utrzymać się z biznesem przez okres 
roku. 

Kierownik CAZ przyznaje, że zare-
jestrowani w poddębickim pośrednia-
ku to w większości osoby długotrwale 
bezrobotne. Dominują bezrobotni 
z wykształceniem gimnazjalnym i 
niższym. 

- Dla takich bezrobotnych ofert 
pracy jest najwięcej – mówi U. Patora. 
- Boleję nad tym, że zarejestrowani 
w urzędzie z wyższym wykształ-
ceniem mają tak duże problemy ze 
znalezieniem dla siebie oferty pracy. 
To przykre, ale my wiele zrobić nie 
możemy. Brakuje na naszym terenie 
zakładów pracy. 

W powiecie poddębickim bez 
pracy jest w tej chwili ponad 2 tysiące 
mieszkańców. 

tekst i fot. (stop)
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praca głównie dla „fizycznych”

burmistrz chce być posłem 

Burmistrz Sęczkowski wystartuje w wyborach parlamentarnych 

Pani Monika zdecydowała się na własny biznes

Na zdjęciu kierownik Urszula 
Patora 

zareklamować miejscowość w całej 
Polsce – usłyszeliśmy od jednego z 
mieszkańców Poddębic.

Trzeba przyznać, że koncert był 
widowiskowy. Na scenie pojawiły 
się znane zespoły – Lady Pank, 
Blue Cafe, LemOn. Halina Młyn-
kowa wystąpiła w podwójnej roli, 
prowadziła imprezę z Tomaszem 
Kammelem i śpiewała. Wśród 
wokalistek można było również 
usłyszeć Patrycję Markowską, Ewę 
Farnę, Ewelinę Lisowską, Margaret 
i Marię Sadowską. 

(stop)
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Oryginalne potrawy 
i porady kulinarne

Rozwiązanie krzyżówki z numeru 151: Jakie struny, taka gra.
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* Tańczy student na dyskotece z 
dziewczyną. Nagle osłabł. Mdleje. 
Dziewczyna krzyczy: 
- Wody! Dajcie mu wody! 
Student otwiera oczy i szepcze: 
- I kawałek chleba... 

***
* - Panie dyrektorze, czy mógłbym otrzymać dzień urlo-
pu, by pomoc teściowej przy przeprowadzce? 
- Wykluczone! 
- Bardzo dziękuję, wiedziałem że mogę na pana liczyć... 

***
* - Dziwne - mówi mąż do żony - ty masz niebieskie 
oczy, ja mam niebieskie oczy, a nasza córeczka ma piw-
ne. Ciekawe po kim... 
- A co, może powiesz, że piwa nie pijesz?! 

***
* Jaś do nauczycielki: 
- Ja to nie chcę nikogo straszyć, ale mój tata powiedział, 
że jeśli jeszcze jedna uwaga znajdzie się w dzienniczku, 
to się komuś zdrowo oberwie. 

***
* Pani do szkoły przyszła w sukience z dużym dekoltem i 
nowym wisiorkiem w kształcie samolotu. Jasio przez całą 
lekcję patrzył się na nauczycielkę.  
Nauczycielka, spostrzegłszy to, mówi do Jasia: 
- Co Jasiu podoba ci się mój nowy wisiorek w kształcie 
samolotu? 
A Jasiu: 
- Nie, te dwie bomby pod skrzydłami. 

***
* O czym powinni pamiętać nauczyciele wychowania 
seksualnego? 
- Aby nie zadawać prac domowych! 

zuPa z PieCzonej PaPryki z Serem 
feta i BazyLią
Składniki:
•  4 duże czerwone papryki, pokrojone na 

połowy, bez gniazd nasiennych, albo 
450 g pieczonej czerwonej papryki 
odsączonej i wypłukanej

•  2 łyżki oliwy z oliwek
•   1 grubo posiekana duża czerwona 

cebula
•  2 grubo posiekane ząbki czosnku
•  1 puszka (400 g) krojonych pomidorów
•  900 ml wywaru z warzyw
•  sól i pieprz do smaku
•  2 łyżki porwanych świeżych liści bazylii
•  100 g pokruszonego sera feta
•  świeże liście bazylii do przybrania
etapy przygotowania: Rozgrzej piekar-
nik do temperatury 200°C. Połówki pa-

pryki ułóż na blasze, przekrojoną stroną 
do dołu, a następnie piecz, aż skórka zro-
bi się czarna. Odstaw do przestygnięcia, 
a potem włóż na 10 minut do plastikowej 
torebki, aż skórka będzie łatwo schodzić. 
Usuń skórkę, miąższ posiekaj i odstaw. 
Oliwę rozgrzej w dużym rondlu, smaż 
czosnek i cebulę przez 5 minut, aż zmięk-
ną. Dodaj posiekana paprykę, pomidory, 
wywar i przyprawy. Zagotuj, przykryj i 
gotuj na wolnym ogniu przez 20 minut. 
Zdejmij z ognia z zmiksuj za pomocą 
blendera albo w malakserze (jeśli trzeba 
– dzieląc na kilka porcji). Wlej z powrotem 
do garnka, dodaj porwane liście bazylii i 
rozgrzej. Wlej zupę do miseczek. Przed 
podaniem posyp pokruszony serem 
feta, przybierz liśćmi bazylii i mielonym 
pieprzem.

PieroGi ze śLiwkami
Składniki:
Farsz:
•  400 g suszonych śliwek
•  50 g powideł śliwkowych
•  4 kostki gorzkiej czekolady
•  200 ml wody
•  150 g cukru
•  1 laska cynamonu
•  1 gwiazdka anyżu
•  1 laska wanilii

•  skórka z 1 cytryny
Ciasto:
•  350 g mąki
•  200 ml ciepłej wody
•  sól 
etapy przygotowania: Farsz: Śliwki po-
krój, zalej wodą i gotuj je na małym ogniu 
z cukrem, anyżem, cynamonem, skórką 
z cytryny i rozkrojoną laską wanilii przez 
mniej więcej 30 minut. Po tym czasie 
odcedź owoce, przyprawy wyrzuć, dodaj 
powidła i drobno pokrojoną czekoladę. 
Ciasto: Do mąki dodaj szczyptę soli, usyp 
kopczyk z zagłębieniem, wlej wodę i 
zagniataj ciasto, aż będzie elastyczne. 
Przełóż je do miski i przykryj ściereczką. 
Odrywaj po kawałku ciasta i wałkuj cien-
ko. Używając szklanki, wykrawaj małe 
koła, na środku każdego z nich kładź 

łyżkę farszu i dokładnie zlepiaj brzegi. 
Pierogi gotuj we wrzącej, osolonej wo-
dzie przez mniej więcej 5 minut. Podawaj 
z kwaśną śmietaną i cukrem. 

CiaSto DrożDżowe z maLinami i 
z kruSzonką
Składniki:
Ciasto:
•  4 szklanki mąki
•  pół kostki drożdży(50 g)
•  2 jaja
•  6 łyżek cukru trzcinowego
•  1 szklanka mleka
•  pół paczki rodzynek
•  4 łyżki margaryny, np. Palmy
•  szczypta soli
•  białko do posmarowania ciasta
Na kruszonkę:
•  4 łyżki margaryny 
•  3 łyżki cukru trzcinowego
•  ok. pół szklanki mąki
Owoce:
300-400 g malin świeżych lub mrożonych
Etapy przygotowania: Podgrzewamy pół 
szklanki mleka, dodajemy drożdże, 1 łyżkę 
cukru, 1 łyżkę mąki i dokładnie ucieramy 
wszystkie składniki. Nakrywamy czystą 
ściereczką i odkładamy do wyrośnięcia w 
ciepłe miejsce na ok. 15 minut. W tym cza-
sie ucieramy jaja z 5 łyżkami cukru. Marga-

rynę topimy w pozostałym gorącym mleku 
i zostawiamy do przestygnięcia. Mąkę 
przesiewamy do dużej miski, mieszamy 
z solą i rodzynkami. Następnie robimy w 
niej dołek i dodajemy rozczyn, utarte jajka, 
mleko z margaryną i dobrze wyrabiamy, 
aby ciasto się napowietrzyło – nawet 20 
minut. Wyrobioną masę zostawiamy w 
ciepłym miejscu, aż podwoi swą objętość. 
Aby zrobić kruszonkę, ucieramy margarynę 
z cukrem i mąką, do momentu, aż zrobią 
się grudki. Wyrośnięte ciasto wyciągamy 
na stolnicę i jeszcze kilka razy zagniatamy. 
Następnie ciasto przekładamy na blaszkę 
(ok. 35x25 cm) wyłożoną papierem do pie-
czenia, smarujemy białkiem i nakłuwamy 
widelcem. Układamy owoce, posypujemy 
kruszonką i wkładamy do piekarnika na-
grzanego do 180 st. na ok. 40 min.
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mieszkańcy łęczycy i ozorkowa mogli na własne oczy zobaczyć m.in. lwy, białe wielbłądy czy wytre-
sowane pudle. artyści z cyrku arena, którzy odwiedzili nasz region zadbali o ciekawy program i moc 
atrakcji dla najmłodszych. Pod cyrkowym namiotem nie zabrakło akrobatów, żonglera, zabawnego 
klauna czy egzotycznych zwierząt. ogromne zainteresowanie i respekt za razem wzbudził pokaz tre-
sury lwów afrykańskich w wykonaniu Czecha tomasa ringela. interesujący program przypadł do gustu 
widzom, co potwierdzały szczere uśmiechy na twarzach.

sporo uśmiechu od cyrkowców

Zabawa z tresowanym 
pudlem

Wspanała akrobacja 
na linie

Afrykańska lwica

Za spektakl najlepiej 
dziękować gromkimi 
brawami

Z dużym futrzanym 
przyjacielem

Grupa akrobatówRzadko spotykane 
białe wielbłądy

Klaun z królikiem 

z kapelusza

Piękny i wytresowany wierzchowiec

Coś słodkiego dla najmłodszych
Kolorowo i ciekawie
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ozorków
ozorków

ozorków

reklama

reklama

jacy oni młodzi. Czy 
znają się na swojej 

robocie? - pytają mieszkańcy 
ulicy Brzozowej na której wła-
śnie rozpoczęły się prace re-
montowe. wiele emocji wzbu-
dza kładzenie krawężników. 

- Moim zdaniem krawężniki 
są źle układane – mówi Wioletta 
Gajda. - Przy niektórych wjaz-
dach na posesje po prostu zbyt 
wysoko wystają. Trzeba będzie 
samemu robić poprawki, tak 
aby nie uszkodzić samo-
chodu. 

O wjazdy martwi 
się też kolejna miesz-
kanka.

- Oczywiście cie-
szę się, że nareszcie 
rozpoczął się tak 
długo wyczekiwa-
ny remont. Jednak 
jak patrzę na kra-
wężniki, które wy-
stają sporo nad poziom 
wjazdów, to jestem tym 
zaniepokojona. 

Na ulicy pojawiają się 
także opinie, że robotni-
cy są zbyt młodzi.

- To jeszcze chłopcy – usłyszeli-
śmy. - Aż nie chce mi się wierzyć, 
że wykonują te prace. Powinni się 
jeszcze uczyć. 

Marcin Felczyński, kierownik 
robót, uspokaja.

- Wszystkie prace są wykony-
wane według wcześniejszego pla-
nu i na pewno fachowo. Krawęż-

niki po-
łożymy 

do końca 
tygodnia a 

od nowego 
na ulice wkro-

czą drogowcy. 
Przyznaję, że 
docierają do 

mnie od niektórych mieszkań-
ców głosy niezadowolenia, ale to 
normalne. Przy każdych takich 
robotach znajdą się ludzie, któ-
rym coś nie odpowiada – mówi 
kierownik. 

Dowiedzieliśmy się, że oprócz 
Brzozowej wyasfaltowane rów-
nież zostaną ul. Klonowa, Świer-
kowa i Dębowa. Prace mają po-

trwać do końca września. Ich 
koszt, to ponad 400 tysięcy zł. 

Inwestycja realizowana jest w 
ramach rozpoczętego w tamtym 
roku programu modernizacji dróg 
gruntowych.

tekst i fot. (stop)

ireneusz a., zgłosił 
redakcji nietypowe – 

jego zdaniem – zachowanie jed-
nego z lokalnych fryzjerów, który 
odmówił ścięcia włosów.

- Jestem bardzo zaskoczony takim 
zachowaniem fryzjera. Poszedłem 
do zakładu się ostrzyc, a fryzjer 
powiedział mi, że mam umyć gło-
wę. Odpowiedziałem, że niedawno 
myłem włosy. Fryzjer nie dawał 
za wygraną. Stwierdził, że jak nie 
umyję włosów, to ich nie zetnie. 
Poczułem się obrażony i wyszedłem 
z zakładu – mówi nasz Czytelnik, 
który twierdzi, że włosy umył trzy 
dni przed wizytą u fryzjera. 

Pan Ireneusz dodaje, że fryzjer nie 
tylko jemu odmówił ścięcia włosów 
z powodu odmowy umycia głowy 
w jego salonie. 

- Takich sytuacji jest bardzo dużo. 
Moi znajomi również nie mieli 

ściętych włosów tylko dlatego, że 
nie chcieli na miejscu myć głowy. 
Przecież to jakiś absurd. Ten kto nie 
chce umyć głowy przed ścinaniem 
włosów nie powinien być do tego 
zmuszany.

Co na to fryzjer?
- Ja nikogo nie zmuszam do tego, 

aby w zakładzie fryzjerskim umyć 
głowę. Jedynie proponuję taką 
usługę. Przyjemniej się pracuje, 
gdy włosy klienta są świeżo umyte 
– usłyszeliśmy od fryzjera.

Zapytaliśmy, czy faktycznie klient 
który nie godzi się na mycie nie jest 
obsługiwany.

- Tak, wtedy raczej odmawiam 
ścięcia – przyznaje fryzjer. - Mam ta-
kie zasady. Nie każdy musi chodzić 
do mojego zakładu. Zresztą mycie 
jest gratisowe. Nie wiem czemu 
niektórzy się oburzają.

(stop)

jeden z mieszkań-
ców ulicy Granicznej 

zadzwonił do redakcji zaniepo-
kojony planami związanymi z 
powstaniem na osiedlu składu 
węgla. - widzę przygotowane 
płytki pod utwardzenie terenu. 
jest już nawet waga do ważenia 
opału – usłyszeliśmy. 

Teren przy ul. Granicznej, 
przygotowany pod inwestycję, 
znajduje się blisko domów jedno-
rodzinnych. W sprawie zadzwo-
niliśmy do właścicieli działki.

- Faktycznie, mieliśmy w planach 
stworzenie przy Granicznej składu 
węgla – mówi Wioletta Banasz-
kiewicz, współwłaścicielka firmy. 
- Chodziło o to, aby główna siedziba 
przedsiębiorstwa mieściła się w 
Ozorkowie, bo tam mieszkamy. 
Mamy skład węgla w Parzęczewie 
i chcieliśmy rozszerzyć naszą dzia-

nie umyjesz głowy... to do widzenia

Nasz Czytelnik jest oburzony zachowaniem fryzjera  
Czy przy Granicznej powstanie skład węgla?

łalność. Pragnę jednak uspokoić, że 
z tych planów już zrezygnowaliśmy. 

(stop)

Teren jest przygotowany pod 
inwestycję. Właściciele działki 
zapewniają jednak, że składu 
węgla na osiedlu nie będzie.

Chłopcy robią remont. Mieszkańcy pytają

Pani Wioletta zwraca uwagę na – jej 
zdaniem – źle położone krawężniki 

Mieszkańcy czekają na 

zakończenie prac 

Dyskusji z młodymi 
robotnikami jest sporo 
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Promocja „Przytul odsetki” jest dostępna dla Klientów, którzy nie mają lub nie mieli kredytu gotówkowego, konsolidacyjnego lub pożyczki gotówkowej w Banku BPH w dniu wnioskowania lub w okresie 180 dni 
poprzedzających ten dzień. Promocja trwa od 1.06 do 31.08.2015 r. i dotyczy umów o kredyt gotówkowy (z wyłączeniem kredytu konsolidacyjnego) od 12 do 24 miesięcy na kwotę netto od 1000 zł do 20 000 zł 
(tj. bez kwoty prowizji i ewentualnego kosztu ubezpieczenia). Klientom, którzy terminowo spłacą pierwsze 12 rat kredytu, Bank zwróci odsetki za ten okres. Przyznanie i wysokość kredytu zależy od zdolności 
kredytowej Klienta. Promocja nie jest dostępna u Agentów współpracujących z Bankiem. Regulamin promocji, Taryfa Opłat i Prowizji są dostępne w Placówkach Banku oraz na bph.pl. Pośrednik kredytowy jest 
upoważniony do zawierania w imieniu Banku BPH SA umów o kredyt konsumencki oferowany przez Bank BPH SA oraz umów niezbędnych do ustanowienia prawnego zabezpieczenia, a także do dokonywania 
czynności faktycznych związanych z zawarciem tych umów. W powyższym zakresie pośrednik kredytowy jest upoważniony do udzielania dalszych pełnomocnictw osobom pozostającym z nim w stosunku pracy.
Bank BPH SA, ul. płk. J. Pałubickiego 2, 80-175 Gdańsk.

Weź kredyt gotówkowy,  
spłacaj go terminowo,  
a po roku zwrócimy Ci  
wszystkie zapłacone odsetki. 
Sprawdź, czy możesz wziąć udział w promocji.

Zapraszamy do Placówki Partnerskiej Banku BPH: 

Ozorków, ul. Starzyńskiego 32, tel. 42 716 53 99
(koszt połączenia wg taryfy operatora)

reklama

Promocja „Przytul odsetki” jest dostępna dla Klientów, którzy nie mają lub nie mieli kredytu gotówkowego, konsolidacyjnego lub pożyczki gotówkowej w Banku BPH w dniu wnioskowania lub w okresie 180 dni 
poprzedzających ten dzień. Promocja trwa od 1.06 do 31.08.2015 r. i dotyczy umów o kredyt gotówkowy (z wyłączeniem kredytu konsolidacyjnego) od 12 do 24 miesięcy na kwotę netto od 1000 zł do 20 000 zł 
(tj. bez kwoty prowizji i ewentualnego kosztu ubezpieczenia). Klientom, którzy terminowo spłacą pierwsze 12 rat kredytu, Bank zwróci odsetki za ten okres. Przyznanie i wysokość kredytu zależy od zdolności 
kredytowej Klienta. Promocja nie jest dostępna u Agentów współpracujących z Bankiem. Regulamin promocji, Taryfa Opłat i Prowizji są dostępne w Placówkach Banku oraz na bph.pl. Pośrednik kredytowy jest 
upoważniony do zawierania w imieniu Banku BPH SA umów o kredyt konsumencki oferowany przez Bank BPH SA oraz umów niezbędnych do ustanowienia prawnego zabezpieczenia, a także do dokonywania 
czynności faktycznych związanych z zawarciem tych umów. W powyższym zakresie pośrednik kredytowy jest upoważniony do udzielania dalszych pełnomocnictw osobom pozostającym z nim w stosunku pracy.
Bank BPH SA, ul. płk. J. Pałubickiego 2, 80-175 Gdańsk.

Weź kredyt gotówkowy,  
spłacaj go terminowo,  
a po roku zwrócimy Ci  
wszystkie zapłacone odsetki. 
Sprawdź, czy możesz wziąć udział w promocji.

Zapraszamy do Placówki Partnerskiej Banku BPH: 
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Co To za aNTeNa?
ozorków

ozorków

Czy antena, która 
od niedawna góruje 

nad domami jednorodzinnymi 
na obrzeżach miasta, emituje 
szkodliwe promieniowanie? w 
tej sprawie o interwencję popro-
sił redakcję Czytelnik. 

Pojechaliśmy na miejsce, aby 
z bliska przyjrzeć się masztowi. 
Z całą pewnością antena nie jest 
własnością telefonii komórkowej. 
Jak na antenę telewizyjną jest za 
duża. Do czego więc służy?

- To antena dzięki której mogę 
zajmować się krótkofalarstwem 
– usłyszeliśmy od właściciela 
masztu. - Nie można mówić o 
szkodliwości. Zresztą posiadam 
wszystkie niezbędne pozwolenia. 

Krótkofalarstwo, to termin 
który dla niektórych brzmi dość 
tajemniczo. Jest to hobby polega-
jące na nawiązywaniu łączności 
radiowych między krótkofalowca-
mi. Krótkofalowcy lubią osobistą, 
dwukierunkową komunikację z 
przyjaciółmi, członkami rodzin i 
zupełnie obcymi ludźmi, którzy 
również muszą być licencjonowa-
nymi nadawcami. Wspierają spo-
łeczeństwo zapewniając łączność 
w nagłych wypadkach. 

Czy promieniowanie z anteny 
może być szkodliwe? Z całą pew-
nością trzeba zadbać o to, aby 
minimalizować wpływ pól elek-
tromagnetycznych na zdrowie. 

(stop)

Policjanci wraz z pro-
kuratorem po raz ko-

lejny zapukali do drzwi jed-
nego z mieszkań w bloku 
przy ul. Bema. matka 
pijanego krzysztofa S. 
(nazwisko do wiadomo-
ści redakcji) zadzwo-
niła do funkcjona-
riuszy z prośbą o 
pomoc. 

- Nie chce o 
tym mówić, ale 
to nie jest wina 
mojego syna – 
usłyszeliśmy od 
matki agresywne-
go mężczyzny.

Sąsiedzi wiedzą 
o dramacie, który 
praktycznie codzien-
nie rozgrywa się w 
mieszkaniu. 

- Co my mamy z tym 
pijakiem – skarży się jed-
na z sąsiadek. - Wiadomo, 
że matka zawsze będzie 
bronić syna. Jednak on 
powinien się leczyć. Gdy 
wypije staje się nieobli-
czalny. 

Osiedle przy ul. Bema 
nie ma dobrej opinii. 
Często dochodzi 
t u  do  pi -
j a c k i c h 
rozrób. Nie 
brakuje me-

syn terroryzuje matkę

lin. W jednej z 
n i c h  c z ę s t y m 
g o ś c i e m  j e s t 
pan Krzysztof. 
Spotkaliśmy go 

pod budynkiem, 
w którym okoliczni 

amatorzy procentów 
zaopatrują się w niele-
galny trunek.

- Odejdź stąd – po-
wiedział do reportera 
mężczyzna, który dzień 
wcześniej groził matce, 
że ją zabije. 

W bloku lokatorzy nie 
mają złudzeń, że będzie 
coraz gorzej.
- To alkoholik i nie-

stety ze skłonnością do 
burd – mówi kolejna mieszkanka. 

- Chodzi w samych majtkach po 
klatce, grozi ludziom. Pamiętam, 
jak podpalił drzwi do jednego z 
mieszkań. 

Pan Krzysztof w Ozorkowie jest 
dobrze znany wśród bywalców 
melin.

- Krzysiu jest niezniszczalny – 
śmieje się mężczyzna, popijając z 
plastikowej butelki „chrzczony” 
alkohol. - Spadł z czwartego piętra 
i nic mu nie było. Fakt, że matka 
ma z nim utrapienie. Ale on już się 
nie zmieni. 

Warto, aby odpowiednie służby 
i instytucje w porę zainteresowały 
się sytuacją rodzinną w bloku przy 
Bema, w którym dochodzi do kłótni 
między matką a synem. Nie można 
dopuścić do tragedii. 

tekst i fot. (stop)

W tym bloku pijany jak bela syn często terroryzuje 
matkę 

Krzysztof S. nie 

chciał z nami 

rozmawiać 
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Regionalny Młyn przy łęczyckiej odŻył 

materiał sponsorowany

Parzęczew z prawdziwą pom-
pą otwarto odre-

staurowany młyn. Przy wejściu 
aktorzy z krakowskiego teatru, 
w strojach z dawnej epoki, wita-
li gości kłaniając się dostojnie. 
Dziewczyny w zwiewnych stro-
jach muskały delikatnie pawimi 
piórami. 

Do Pa rz ę c z ewa z j e c h a ło 
wielu włók ien n i ków i  w y-
kładowców z tej dziedziny z 
Politechniki Łódzkiej. To nie 
dziwi, bowiem gospodarz i 
przedsiębiorca w jednej osobie, 
odrestaurował młyn z myślą 
o organ izowan iu szkoleń i 

konferencji z branży włókien-
niczej. 

- Jestem włókiennikiem i to jest 
moja praca a także pasja – mówi 
Bogdan Deka. - Chciałbym, aby 
młyn stał się mekką dla włókien-
ników z regionu. To tu będziemy 
organizować spotkania i oma-
wiać najnowsze technologie. 

Oferta odmienionego młyna 
jest nie tylko dla ludzi z branży. 
Mieszkańcy będą mogli przyjem-
nie spędzić czas w odnowionych 
piwnicach, gdzie mieści się nie-
typowy pub.

- Jest urządzony w klimacie sta-
rego młyna – mówi Joanna Deka, 

Pawie Pióra dLa włókienników 

Bogdan Deka zaprasza do odrestaurowanego młyna 

Bociany do afryki odleciały w 
tym roku wcześniej niż zwykle. 
Dlaczego?

Ornitolodzy wyjaśniają, że bocia-
ny wylatują w ciepłe, słoneczne dni, 
przy wstępujących masach nagrza-
nego powietrza, a tegoroczne upały 
sprzyjały wcześniejszym decyzjom. 
Ptaki mogą przemieszczać się lotem 
szybowcowym. Dzięki temu tracą 
mniej energii, która jest tak potrze-
ba w czasie migracji. Pokonują też 
większe odległości. Do miejsca swo-
jego zimowania dotrą najpóźniej w 
listopadzie. 

(stop)

PuSTe gNiazdo 
W PaRzĘCzeWie 

23 sierpnia 2015 r. na boisku LkS 
„orzeł” w Parzęczewie w mię-
dzygminnych zawodach Sporto-
wo-Pożarniczych ochotniczych 
Straży Pożarnych stanęło jede-
naście drużyn z miasta ozorków, 
Gminy ozorków oraz Gminy 
Parzęczew. Gościnnie wystąpiła 
drużyna z oSP żelechlinek. 

Podczas uroczystości gościli-
śmy Panią Agnieszkę Hanajczyk 
– Posłankę na Sejm RP, Pana 

Artura Dunina- Posła na Sejm 
RP oraz Panią Ilonę Rafalską – 
Radną Sejmiku Wojewódzkiego. 
Zawody są pokazem sprawności 
fizycznej i wyszkolenia bojowego. 
Nad boiskiem od porannych go-
dzin unosił się duch rywalizacji. 
Strażacy z zaangażowaniem i 
oddaniem ćwiczyli, sprawdzali 
sprzęt i powtarzali komendy aby 
o godz. 10.00 rozpocząć zawody. 
Pierwszą konkurencją była szta-

feta, w której szybkość i zwinność 
miały znaczenie. Przebiegała ona 
sprawnie, a czasy drużyn były 
przybliżone. Następnie rozpoczęto 
część bojową, w której również 
szybkość miała znaczenie ale do 

tego potrzebna była jeszcze precy-
zja oraz sprawny sprzęt, który jak 
się okazało miał duży wpływ na 
wysokość punktacji. Zawodnicy 
wykonali konkurencje przy du-
żym dopingu licznie zgromadzo-
nych kibiców. Ostatecznie drużyny 
zajęły następujące miejsca:

Gmina Parzęczew
I miejsce – OSP OPOLE z wyni-

kiem 93,19 pkt
II miejsce – OSP PARZĘCZEW z 

wynikiem 108,23 pkt.
III miejsce – OSP ORŁA z wyni-

kiem 174,05 pkt.
IV miejsce – OSP CHOCISZEW 

z wynikiem 184,85 pkt.
I miejsce – OSP OPOLE KOBIE-

TY z wynikiem 101,37 pkt.
Miasto Ozorków
I miejsce - OSP OZORKÓW z 

wynikiem 124,50 pkt.

Gmina Ozorków
I miejsce – OSP CZERCHÓW z 

wynikiem 103,84 pkt.
II miejsce – OSP SOLCA WIEL-

KA z wynikiem 106,71 pkt.
III miejsce – OSP MODLNA z 

wynikiem 116,86 pkt.
IV miejsce – OSP LEŚMIERZ z 

wynikiem 128,35 pkt.
Szczególne uznania należą się 

naszej żeńskiej drużynie. Kobiety 
pokazały swoją siłę i wolę walki. 
W ogólnej klasyfikacji za-
wodów prześcignę-
ły wiele drużyn.” 
Jestem dumny 
z was, życzę 
wam samych 
sukcesów na 
szczeblu po-
wiatowym i 
wojewódzkim 

w zawodach sportowo-pożarni-
czych.” – mówi Ryszard Nowa-
kowski Prezes Zarządu Oddziału 
Gminnego ZOSP w Parzęczewie.

Zawodnicy odebrali nagrody 
oraz puchary i udali się na po-
częstunek przygotowany przez 
Organizatora Zawodów Ryszarda 
Nowakowskiego Wójta Gminy 
Parzęczew.

Międzygminne zawody sportoWo – poŻarnICZe 
osp w parzęczewie

małżonka pana Bogdana. - 
Schodząc do piwnic 
można zobaczyć 
n a  śc ia n ac h 
m a l u n k i 
o d z w i e r -
ciedlające 
pracę w 
młynar-
s t w i e . 
Nie kła-
d l i ś m y 
tynku, a 
w ięc  od-
s ł o n i ę t e 
cegły nadają 
specyficznej at-
mosfery. Będzie-
my organizować w 

pubie koncerty. Myślę, że w tym 
miejscu doskonale spraw-

dziłby się blues. 
Ten, kto chciał-
by po koncercie 

zostać w mły-
nie, nie musi 
mart wić się 
o  n o c l e g . 
Właśc ic ie le 
p o m y ś l e l i 
o miejscach 
noclegowych. 

Młyn jest przy-
gotowany pod 

każdym wzglę-
dem. Powinien od-

nieść sukces. 
tekst i fot. (stop)
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łęczyca

łęczyca

Gm. Grabów

zgierz

łęczyca

Pow. poddębicki

mundurowi łęczyckiej 
komendy zatrzymali 

22 – latka, który zakłócał spokój 
w miejscu publicznym. Podczas 
legitymowania okazało się, że 
jest poszukiwany w celu odbycia 
kary pozbawienia wolności. Przed 
osadzeniem, policjanci ujawnili w 
jego odzieży amfetaminę.

23 sierpnia policjanci z ogniwa 
patrolowo – interwencyjnego łę-
czyckiej komendy zwrócili uwagę 
na grupkę osób, która swoim 
zachowaniem zakłócała spokój 
w miejscu publicznym. W trakcie 
legitymowania mężczyzn okazało 
się, że jeden z nich 22 – latek jest 
poszukiwany w celu odbycia kary 
pozbawienia wolności. Dowiezio-
ny do miejscowej komendy został 
przeszukany przed osadzeniem 

w policyjnym areszcie. Funkcjo-
nariusze w jego odzieży ujawnili 
biały proszek. Tester wskazał, że 
zabezpieczona substancja to amfe-
tamina. W związku z powyższym 
łęczycanin usłyszał zarzut posia-
dania środka psychotropowego w 
ilości blisko 2 gramów. Przestęp-
stwo jest zagrożone karą do 3 lat 
pozbawienia wolności. 

już we wtorek rozpocznie się 
nowy rok szkolny, a wraz z nim 
policyjne działania pn. „Bez-
PieCzna DroGa Do Szkoły”, 
w ramach których policjanci 
będą zwracać uwagę na bezpie-
czeństwo najmłodszych. mun-
durowi przypominać będą także 
kierowcom o obowiązku zacho-
wania szczególnej ostrożności 
w rejonach szkół i przedszkoli.

Do ogólnopolskich działań 
„Bezpieczna droga do szkoły” 
włączają się także poddębiccy 
policjanci, którzy podczas patroli 
w okolicach szkół i przedszkoli 
będą zwracać uwagę na bezpie-
czeństwo najmłodszych. Funk-
cjonariusze przypominać będą 
także kierowcom poruszającym 
się w pobliżu placówek oświa-
towych o obowiązku przestrze-
gania przepisów drogowych, 
zwłaszcza dotyczących jazdy z 
dozwoloną prędkością i parko-
wania. Szczególnym nadzorem 
objęte zostaną pojazdy przewo-
żące dzieci i młodzież. Ważnym 
elementem działań będą także 
cykliczne spotkania stróżów 
prawa z uczniami szkół podsta-
wowych, szczególnie klas pierw-
szych, którzy rozpoczynają edu-
kację szkolną. Wizyty w szkołach 
będą stanowiły dobrą okazję do 
przekazania dzieciom wiedzy 
dotyczącej zasad bezpiecznego 
poruszania się po drodze. 

Aby każde dziecko bezpiecznie 
dotarło do szkoły i wróciło z niej 
do domu przypominamy kilka 
podstawowych zasad:

Rodzicu,
•W miarę możliwości przez jakiś 

czas towarzysz dziecku w drodze. 
•Zadbaj o podstawową eduka-
cję dziecka z zakresu bezpie-
czeństwa w ruchu drogowym. 
•Nie  zapom n i j  o  e lemen-
t a c h  o d b l a s k o w y c h  n p . 
w  u b i o r z e ,  t o r n i s t r z e . 
•Pokaż dziecku drogę do szko-
ły. Wskaż przejścia, po których 
może przejść na drugą stronę 
ulicy i pokaż jak należy się wtedy 
zachować. 

•Jeżeli zauważysz nieprawidło-
wości w oznakowaniu poziomym 
lub pionowym dróg w pobliżu 

szkoły zgłoś to zarządcy drogi lub 
w najbliższej jednostce Policji.

Kierowco,
•Korzystaj z auta w sposób 

odpowiedzialny. Pamiętaj, że 
zachowanie dziecka często 
bywa trudne do przewidzenia. 
•Gdy zbliżasz się do miejsca, 
w którym znajduje się szkoła, 
zachowaj szczególną ostrożność. 
•Dowożąc dziecko do szkoły na-
leży zatrzymać się w miejscu do-
zwolonym, tak aby nie ograniczyć 
widoczności innym kierującym 
i pieszym przechodzącym przez 
jezdnię. 

okradał groby na cmen-
tarzu przy ul. konstanty-

nowskiej w zgierzu. wpadł dzięki 
szybkiej reakcji pracowników 
ochrony, którzy ujętego złodzie-
ja przekazali funkcjonariuszom 
policji. 

25 sierpnia kilkanaście minut po 
godz. 6 dyżurny zgierskiej jednostki 
policji przyjął zgłoszenie, z którego 
wynikało, że pracownicy jednej z 
firm ochroniarskich złapali męż-
czyznę, który kradł sztuczne kwiaty 
z grobów cmentarza przy ul. Kon-
stantynowskiej. Policjanci, którzy 
pojawili się na miejscu sprawdzili 
jego tożsamość i okazało się, że 
schwytany mężczyzna ma 52 lata i 
mieszka w Łodzi. Z relacji ochronia-
rzy wynikało, że rano gdy otwierali 
bramę cmentarza zauważyli dwóch 
mężczyzn pakujących do wielkich 

toreb kwiaty z nagrobków. Gdy 
złodzieje dostrzegli zbliżających się 
w ich stronę mężczyzn rzucili się do 
ucieczki. Po krótkim pościgu dogo-
nili jednego z ich. Wtedy też złapany 
52-latek zaproponował jednemu z 
ochroniarzy pieniądze za puszcze-
nie go i nie wzywanie policji. Na 
nic się zdały próby wpłynięcia na 
pracowników ochrony. Mężczyzna 
został zatrzymany i osadzony w 
policyjnej celi. Policjanci przewieźli 
wszystkie łupy do budynku ko-
mendy. Po przeliczeniu okazało 
się, że w torbach znajdowało się 750 
sztuk sztucznych kwiatów. W dniu 
dzisiejszym policjanci przedstawią 
mężczyźnie zarzut ograbiania 
miejsc spoczynku zmarłych. Grozi 
mu kara do 8 lat pozbawienia wol-
ności. Zatrzymanie drugiego ze 
sprawców jest tylko kwestią czasu. 

Śledczy łęczyc-
kiej komendy 

przedstawili zarzut uprawy ko-
nopi 45 – latce z gminy Grabów.  
Kryminalni realizując działania 
skierowane przeciwko przestęp-
czości narkotykowej ustalili, że 
na terenie posesji w gminie Gra-
bów prowadzona jest uprawa 
konopi. Podczas przeszukania 
pomieszczeń zajmowanych 
przez 45 – latkę policjanci ujaw-
nili uprawę. Zabezpieczony 
towar został sprawdzony teste-
rem. Kobieta usłyszała zarzut 
z ustawy o przeciwdziałaniu 
narkomanii, który stanowi, że 
uprawa konopi innej niż włókni-
sta jest zagrożona karą do 3 lat 
pozbawienia wolności.

śledczy łęczyckiej ko-
mendy przedstawili 

zarzuty dwóm mężczyznom 
za kradzież, zniszczenie mienia 
i zmuszanie do określonego 
zachowania, którego dopuścili 
się w jednym ze sklepów na 
terenie miasta. 

21 sierpnia około 1.00 w nocy 
do jednego ze sklepów spożyw-
czych na terenie miasta weszło 
trzech młodych mężczyzn, którzy 
zażądali od sprzedawcy wydania 
im alkoholu na tzw. „kreskę”. 
Kiedy mężczyzna odmówił został 
zaatakowany przez jednego z 
nich, drugi w tym czasie zaczął 
demolować sklep. Wychodząc 
agresorzy ukradli pieniądze i 
skrzynkę z piwem. Podczas roz-
mowy ze sprzedawcą policjanci 
odtworzyli przebieg zdarze-
nia ustalając jednocześnie dane 
personale wandali. Kilkanaście 
godzin po zdarzeniu mundu-
rowi zatrzymali pierwszego 
podejrzewanego. 30 – latek został 

osadzony w policyjnym areszcie. 
Miał w organizmie 0,7 promila 
alkohol. Drugi, 27 – latek został 
zatrzymany i dowieziony do 
komendy 24 sierpnia. Policjanci 
ustalili ich udział w zdarzeniu 
i przedstawili im stosowne za-
rzuty. Młodszy odpowiedział za 
stosowanie przemocy, groźbę 
bezprawną, zniszczenia mienia 
oraz zmuszanie do określonego 
zachowania. O trzy lata starszy 
kompan usłyszał zarzut kradzie-
ży oraz zniszczenia mienia. Prze-
stępstwo jest zagrożone karą do 5 
lat pozbawienia wolności. 

25 sierpnia policjanci Wydziału kryminalnego poddę-
bickiej jednostki zatrzymali 36-letniego mieszkańca 

powiatu, który posiadał przy sobie środki odurzające. Po godzinie 19.00 
w miejscowości Stary Gostków, policjanci zatrzymali do kontroli drogowej 
kierującego vw golfem. W trakcie kontroli policjanci ujawnili środki odurza-
jące, które były ukryte we wnętrzu pojazdu. W trzech torebkach z zapięciem 
strunowym znajdowały się środki w postaci suszu roślinnego w ilości około 
3 gramów a w kolejnej torebce biały proszek w ilości 1,66 gramów. 36-latek 
został zatrzymany i osadzony w areszcie. Zgodnie z art.62 ustawy o prze-
ciwdziałaniu narkomanii za przestępstwo posiadania narkotyków grozi mu 
kara pozbawienia wolności do lat 3.

Policjanci ustalili i zatrzymali mężczyznę odpowiedzialnego 
za włamanie i kradzież do altany na terenie ogródków dział-

kowych w Łęczycy. Pracując nad sprawą włamania do altany działkowej, 
policjanci ustalili i zatrzymali 35 – latka podejrzewanego o to przestęp-
stwo. Typowany mężczyzna, w nocy na początku lipca br. wyważył drzwi 
wejściowe do domku skąd skradł przede wszystkim artykuły spożywcze. 
Dowieziony do miejscowej komendy usłyszał stosowny zarzut, przyznał 
się do kradzieży z włamaniem. Przestępstwo jest zagrożone karą do 10 
lat pozbawienia wolności. 

bezPiecznie dO SzkOły zatrzymany z „prochami”

włamał Się dO aLtanki działkOweJ 

Poszukiwany i z amfetaminą 

zarzuty za kradzież 
i zniszczenie mienia 

zarzut za 
uprawę konopi 

złodziej z cmentarza
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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

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

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

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

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

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

operator koparki
Uprawnienia na koparkę łyżka 0,8
G.P. KASZTELAN Sp. z o.o.
Łubno 63B
99-107 Daszyna
tel. 601 235 171

inżynier rolnictwa
Wykształcenie wyższe lub 
średnie rolnicze lub osoba po 
ukończonym stażu w AR i MR, 
ODR lub ukończone technikum w 
Powierciu 
G.P. KASZTELAN Sp. z o.o.
Łubno 63B
99-107 Daszyna
tel. 601 235 171

Spawacz
Czytanie dokumentacji 
technicznej, znajomość procesu 
produkcyjnego, spawanie 
metodą 135, 111, 141, spawanie 
spoin (pachwinowe, doczołowe), 
minimum 2 lata doświadczenia na 
podobnym stanowisku.
ŁZG Łęczyca S.A.
ul. Kopalniana 9
99-100 Łęczyca
tel. 24 721 34 41 w. 342

ślusarz
Wykształcenie zasadnicze 
zawodowe lub średnie zawodowe, 
czytanie dokumentacji technicznej, 
min 2 lata doświadczenia na 
podobnym stanowisku.
ŁZG Łęczyca S.A.
ul. Kopalniana 9
99-100 Łęczyca
tel. 24 721 34 41 w. 342

kierowca
Prawo jazdy kat. B i C+E, 
orzeczenie lekarskie 
psychologiczne, kurs na przewóz 
rzeczy.
PHU MC-TRANS
ul. Jęczmienna 16 lok.24
95-054 Ksawerów
tel. 601 361 482
Miejsce pracy: Kopalnia Skrzynki

operator maszyn
Wykształcenie podstawowe, 
książeczka sanepid
Job Impulse Polska Sp. z o.o.
ul. Ptasia 10
60-319 Poznań
tel. 505 195 872
e-mail: astasinowska@job-
impulse.pl 
Miejsce pracy: Aleksandria – 
Ozorków

operator wózków widłowych
Wykształcenie podstawowe, 
książeczka sanepid, uprawnienie 
na wózki widłowe UDT, 
doświadczenie w pracy na 

wózkach widłowych.
Job Impulse Polska Sp. z o.o.
ul. Ptasia 10
60-319 Poznań
tel. 505 195 872
e-mail: astasinowska@job-impulse.pl
Miejsce pracy: Aleksandria – 
Ozorków

Spawacz maG
Umiejętność czytania dokumentacji 
technicznej,  uprawnienia 
spawalnicze metodą 135 lub 
136, min. 1 rok doświadczenia w 
zawodzie.
Adecco Poland Sp. z o.o.
ul. Wólczańska 128 m. 134
90-527 Łódź
tel. 609 083 000
e-mail: dorota.kalwas@adecco.com 
Miejsce pracy: Łęczyca

ślusarz
Wykształcenie zasadnicze 
zawodowe mechanik lub ślusarz, 
umiejętność obsługi tokarek, 
frezarek – mile widziane tokarz, 
doświadczenie zawodowe jako 
ślusarz , monter ok. 1-2 lata.
Adecco Poland Sp. z o.o.
ul. Wólczańska 128 m. 134
90-527 Łódź
tel. 609 083 000
e-mail: dorota.kalwas@adecco.com 
Miejsce pracy: Łęczyca

Pracownik fizyczny
Wykształcenie podstawowe, mile 
widziane prawo jazdy kat. B.
WA TRANS
Wiesław Wacławski
ul. Kutnowska 82
99-120 Piątek
tel. 601 075 778

Pakowacz
Wykształcenie podstawowe, 
umiejętności manualne.
„Progres Sp. z o.o.” Sp. K.
ul. Grunwaldzka 411
80-309 Gdańsk
tel. 603 625 532

Miejsce pracy: Łódź, ul. Nowy 
Józefów

wózkowy
Uprawnienia do obsługi wózków 
widłowych.
FROZEN FOODS Sp. z o.o.
ul. Lawinowa 64
92-010 Łódź
Miejsce pracy: Grabów, ul. 
Reymonta 7a
tel. 603 077 769

Specjalista ds. technicznych
Wykształcenie wyższe techniczne 
lub w trakcie studiów, znajomość 
obsługi programów typu CAD 
i CAM, znajomość rysunku 
technicznego, znajomość języka 
angielskiego, samodzielność, 
kreatywność i inicjatywa w 
działaniu.
Schraner Polska Sp. z o.o.
ul. Lotnicza 21G
99-100 Łęczyca
tel. 24 721 02 27

Sprzedawca
Wykształcenie zasadnicze 
zawodowe w zawodzie 
sprzedawca, umiejętność obsługi 
kasy fiskalnej. doświadczenie w 
branży mięsnej  
Rzeźnictwo-Wędliniarstwo  
Franciszek Niciak
Leźnica Mała 54A
99-100 Łęczyca
tel. 24 721 18 66
Miejsce pracy: Łęczyca, Leźnica 
Mała

Sortowaczka na linii sortowniczej
Chęć do pracy, umiejętność pracy 
na linii sortowniczej – mile widziana.
MG recykling s.c.
Grzegorz Wąchocki, Marcin 
Wyderka
ul. Kasprowicza 88 m. 60
01-949 Warszawa
Miejsce pracy: Grabów, ul. 
Ogrodowa 56

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

Sprzedam działkę budowlaną 
2200 m² tanio – prąd, blisko 

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

Wynajmę warsztat samocho-
dowy. Tel.: 24-721-59-67 lub 

695-212-036

Sprzedam Renault Clio 1,4, 
2000r., przebieg 109 tys. km. 

Tel.: 604-55-41-88

KAFLE 19,3x13,3cm. Sprzedam, 
1 zł/szt. Tel.: 500-336-322

Słupki – rura 2,5mb x 45mm. 
Sprzedam, 1,50 zł/kg. Tel.: 500-

336-322

Pompa wodna głębinowa 50 l. 
Tel.: 911-997-458

Sprzedam wiśnie – zbiór we 
własnym zakresie. Cedrowice 
Parcele 32. Tel.: 883-284-136

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 1 IX – 17 X 2015
Dodatkowe informacje o pociągach znajdują się na szczegółowym rozkładzie jazdy „Odjazdy”

Aktualizacja wg stanu na 21 VIII 2015

Kierunek
Direction

Odjazdy
Departures

IC-TLK

12:51
II
1)a)

Bielsko-Biała 
Główna

IC-TLK

12:15
II
1)

IC-TLK

16:14
II
1)

IC-TLK

18:13
II
2)

Bydgoszcz 
Główna

IC-TLK

12:51
II
1)a)

Czechowice- 
Dziedzice

IC-TLK

12:51
II
1)a)

IC-TLK

16:16
III
1)

IC-TLK

18:44
II
2)

Częstochowa

IC-TLK

12:15
II
1)

IC-TLK

16:14
II
1)

IC-TLK

18:13
II
2)

Gdańsk Główny

IC-TLK

12:15
II
1)

IC-TLK

16:14
II
1)

IC-TLK

18:13
II
2)

Gdynia Główna

IC-TLK

12:51
II
1)a)

IC-TLK

18:44
II
2)

Katowice

IC-TLK

11:54
II
1)

IC-TLK

20:31
II
3)

Konin

IC-TLK

07:44
II
4)

IC-TLK

16:16
III
1)

IC-TLK

19:12
II
2)

Kraków Główny

IC-TLK

16:16
III
1)

Kraków Płaszów

ŁKA-Os

00:03
II
5)

ŁKA-Os

06:42
II
2)

ŁKA-Os

06:57
II
6)

ŁKA-Os

07:04
II
7)

ŁKA-Os

07:22
I
8)

ŁKA-Os

08:08
II
1)

ŁKA-Os

08:12
II
9)

ŁKA-Os

08:22
II
6)

ŁKA-Os

08:25
II
10)

ŁKA-Os

08:34
II
8)

ŁKA-Os

09:14
II
1)

ŁKA-Os

09:31
II
11)

ŁKA-Os

09:48
II
12)

PR-R

10:34
II
13)

PR-R

10:48
III
14)

PR-R

10:55
III
10)

PR-R

11:07
II
8)

IC-TLK

11:54
II
1)

IC-TLK

12:15
II
1)

ŁKA-Os

13:36
II
6)

ŁKA-Os

13:40
II
1)

ŁKA-Os

13:47
II
15)

ŁKA-Os

14:05
II
8)

ŁKA-Os

14:49
II
1)

ŁKA-Os

15:00
II
6)

ŁKA-Os

15:08
II
10)

ŁKA-Os

15:30
II
8)

ŁKA-Os

15:37
I
9)

IC-TLK

16:14
II
1)

ŁKA-Os

16:40
II
16)

ŁKA-Os

16:55
II
17)

ŁKA-Os

17:04
II
8)

ŁKA-Os

17:44
III
2)

ŁKA-Os

18:01
II
11)

ŁKA-Os

18:12
II
18)

IC-TLK

18:13
II
2)

ŁKA-Os

18:20
II
8)

ŁKA-Os

19:53
II
19)

ŁKA-Os

20:01
II
7)

ŁKA-Os

20:15
II
8)

IC-TLK

20:31
II
3)

ŁKA-Os

21:00
II
2)

ŁKA-Os

21:15
II
6)

ŁKA-Os

21:22
II
18)

ŁKA-Os

21:50
II
10)

ŁKA-Os

21:56
II
8)

ŁKA-Os

23:24
II
2)

ŁKA-Os

23:39
II
6)

ŁKA-Os

23:46
II
7)

Kutno

IC-TLK

12:15
II
1)

IC-TLK

16:14
II
1)

IC-TLK

18:13
II
2)

Laskowice 
Pomorskie
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Dodatkowe informacje o pociągach znajdują się na szczegółowym rozkładzie jazdy „Odjazdy”
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Kierunek
Direction

Odjazdy
Departures

ŁKA-Os

04:35
II
8)

ŁKA-Os

04:52
II
10)

ŁKA-Os

04:59
II
6)

ŁKA-ZKA

05:00
BUS
18)

ŁKA-Os

05:13
II
2)

ŁKA-Os

05:26
II
8)

ŁKA-Os

05:41
II
10)

ŁKA-ZKA

05:46
BUS
18)

ŁKA-Os

05:50
II
6)

ŁKA-Os

05:59
II
2)

ŁKA-Os

07:24
II
8)

ŁKA-Os

07:36
II
10)

ŁKA-Os

07:50
II
6)

ŁKA-ZKA

07:56
BUS
9)

ŁKA-Os

08:10
I
1)

ŁKA-Os

09:50
III
8)

ŁKA-ZKA

09:55
BUS
9)

ŁKA-Os

10:02
II
11)

ŁKA-Os

10:08
II
1)

ŁKA-Os

10:42
I
8)

ŁKA-Os

10:59
II
10)

ŁKA-Os

11:19
II
6)

ŁKA-ZKA

11:23
BUS
9)

ŁKA-Os

11:29
II
1)

ŁKA-Os

12:54
II
20)

ŁKA-ZKA

12:54
BUS
9)

ŁKA-Os

13:00
II
6)

ŁKA-Os

13:15
II
1)

ŁKA-Os

14:07
III
8)

ŁKA-Os

14:19
II
10)

ŁKA-ZKA

14:23
BUS
9)

ŁKA-Os

14:32
II
6)

ŁKA-Os

14:46
I
1)

ŁKA-Os

15:05
II
8)

ŁKA-Os

15:11
III
10)

ŁKA-Os

15:31
II
6)

ŁKA-ZKA

15:35
BUS
9)

ŁKA-Os

15:49
II
1)

PR-R

17:35
II
21)

PR-R

17:40
BUS
18)

PR-R

17:42
II
3)

IC-TLK

18:44
II
22)

ŁKA-Os

18:54
II
8)

IC-TLK

19:12
II
1)

ŁKA-Os

19:12
II
23)

ŁKA-Os

19:19
II
6)

ŁKA-ZKA

19:19
BUS
18)

ŁKA-Os

19:28
II
24)

ŁKA-Os

20:46
II
8)

ŁKA-Os

21:03
II
10)

ŁKA-Os

21:18
III
6)

ŁKA-ZKA

21:19
BUS
18)

ŁKA-Os

21:33
II
2)

Łódź Kaliska

IC-TLK

07:44
II
4)

IC-TLK

12:51
II
1)a)

IC-TLK

16:16
III
1)

IC-TLK

18:44
II
2)

IC-TLK

19:12
II
2)

Łódź Widzew

IC-TLK

11:54
II
1)

IC-TLK

20:31
II
3)

Poznań Główny

IC-TLK

12:15
II
1)

IC-TLK

16:14
II
1)

IC-TLK

18:13
II
2)

Sopot

IC-TLK

12:51
II
1)a)

IC-TLK

18:44
II
2)

Sosnowiec 
Główny

IC-TLK

11:54
II
1)

Stargard 
Szczeciński

IC-TLK

11:54
II
1)

Szczecin Główny

IC-TLK

12:15
II
1)

IC-TLK

16:14
II
1)

IC-TLK

18:13
II
2)

Tczew

PR-R

10:34
II
13)

PR-R

10:48
III
14)

PR-R

10:55
III
10)

PR-R

11:07
II
8)

IC-TLK

12:15
II
1)

IC-TLK

16:14
II
1)

IC-TLK

18:13
II
2)

Toruń Główny

PR-R

10:34
II
13)

PR-R

10:48
III
14)

PR-R

10:55
III
10)

PR-R

11:07
II
8)

Toruń Wschodni

PR-R

10:34
II
13)

PR-R

10:48
III
14)

PR-R

10:55
III
10)

PR-R

11:07
II
8)

IC-TLK

12:15
II
1)

IC-TLK

16:14
II
1)

IC-TLK

18:13
II
2)

Włocławek

IC-TLK

12:51
II
1)a)

IC-TLK

16:16
III
1)

IC-TLK

18:44
II
2)

Zawiercie

objaśnienia znaków / symbols
1) kursuje 1-3 IX; 18 IX-17 X; 
2) kursuje 1-6 IX; 18 IX-17 X; 
3) kursuje 1-4 IX; 6 IX; 18 IX-16 X 1

-57; 
4) kursuje 1-3 IX; 18 IX-17 X 1-6; 
5) kursuje 17-18 IX; 
6) kursuje 9-12 IX; 
7) kursuje 7-15 IX 127; 
8) kursuje 16-17 IX; 

objaśnienia znaków / symbols
9) kursuje 4-8 IX; 

10) kursuje 13-15 IX; 
11) kursuje 9-15 IX; 
12) kursuje 4-8 IX; 16-17 IX; 
13) kursuje 1-3 IX; 18 IX-16 X 1-57;
14) kursuje 4 IX; 6-11 IX; 
15) kursuje 6-15 IX 127 + 4-5 IX; 

objaśnienia znaków / symbols
16) kursuje 1-6 / 4-5 IX, 7-8 IX, 

14-17 IX; 
17) kursuje 4-5 IX; 7-15 IX 12; 
18) kursuje 7-8 IX; 
19) kursuje 1-7 / 7-8 IX, 13-17 IX; 
20) kursuje 13-17 IX; 
21) kursuje 9-17 IX 1-57; 
22) kursuje 1-4 IX; 18 IX-17 X; 
23) kursuje 14-15 IX; 
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Kierunek
Direction

Odjazdy
Departures

ŁKA-Os

04:35
II
8)

ŁKA-Os

04:52
II
10)

ŁKA-Os

04:59
II
6)

ŁKA-ZKA

05:00
BUS
18)

ŁKA-Os

05:13
II
2)

ŁKA-Os

05:26
II
8)

ŁKA-Os

05:41
II
10)

ŁKA-ZKA

05:46
BUS
18)

ŁKA-Os

05:50
II
6)

ŁKA-Os

05:59
II
2)

ŁKA-Os

07:24
II
8)

ŁKA-Os

07:36
II
10)

ŁKA-Os

07:50
II
6)

ŁKA-ZKA

07:56
BUS
9)

ŁKA-Os

08:10
I
1)

ŁKA-Os

09:50
III
8)

ŁKA-ZKA

09:55
BUS
9)

ŁKA-Os

10:02
II
11)

ŁKA-Os

10:08
II
1)

ŁKA-Os

10:42
I
8)

ŁKA-Os

10:59
II
10)

ŁKA-Os

11:19
II
6)

ŁKA-ZKA

11:23
BUS
9)

ŁKA-Os

11:29
II
1)

ŁKA-Os

12:54
II
20)

ŁKA-ZKA

12:54
BUS
9)

ŁKA-Os

13:00
II
6)

ŁKA-Os

13:15
II
1)

ŁKA-Os

14:07
III
8)

ŁKA-Os

14:19
II
10)

ŁKA-ZKA

14:23
BUS
9)

ŁKA-Os

14:32
II
6)

ŁKA-Os

14:46
I
1)

ŁKA-Os

15:05
II
8)

ŁKA-Os

15:11
III
10)

ŁKA-Os

15:31
II
6)

ŁKA-ZKA

15:35
BUS
9)

ŁKA-Os

15:49
II
1)

PR-R

17:35
II
21)

PR-R

17:40
BUS
18)

PR-R

17:42
II
3)

IC-TLK

18:44
II
22)

ŁKA-Os

18:54
II
8)

IC-TLK

19:12
II
1)

ŁKA-Os

19:12
II
23)

ŁKA-Os

19:19
II
6)

ŁKA-ZKA

19:19
BUS
18)

ŁKA-Os

19:28
II
24)

ŁKA-Os

20:46
II
8)

ŁKA-Os

21:03
II
10)

ŁKA-Os

21:18
III
6)

ŁKA-ZKA

21:19
BUS
18)

ŁKA-Os

21:33
II
2)

Łódź Kaliska

IC-TLK

07:44
II
4)

IC-TLK

12:51
II
1)a)

IC-TLK

16:16
III
1)

IC-TLK

18:44
II
2)

IC-TLK

19:12
II
2)

Łódź Widzew

IC-TLK

11:54
II
1)

IC-TLK

20:31
II
3)

Poznań Główny

IC-TLK

12:15
II
1)

IC-TLK

16:14
II
1)

IC-TLK

18:13
II
2)

Sopot

IC-TLK

12:51
II
1)a)

IC-TLK

18:44
II
2)

Sosnowiec 
Główny

IC-TLK

11:54
II
1)

Stargard 
Szczeciński

IC-TLK

11:54
II
1)

Szczecin Główny

IC-TLK

12:15
II
1)

IC-TLK

16:14
II
1)

IC-TLK

18:13
II
2)

Tczew

PR-R

10:34
II
13)

PR-R

10:48
III
14)

PR-R

10:55
III
10)

PR-R

11:07
II
8)

IC-TLK

12:15
II
1)

IC-TLK

16:14
II
1)

IC-TLK

18:13
II
2)

Toruń Główny

PR-R

10:34
II
13)

PR-R

10:48
III
14)

PR-R

10:55
III
10)

PR-R

11:07
II
8)

Toruń Wschodni

PR-R

10:34
II
13)

PR-R

10:48
III
14)

PR-R

10:55
III
10)

PR-R

11:07
II
8)

IC-TLK

12:15
II
1)

IC-TLK

16:14
II
1)

IC-TLK

18:13
II
2)

Włocławek

IC-TLK

12:51
II
1)a)

IC-TLK

16:16
III
1)

IC-TLK

18:44
II
2)

Zawiercie

objaśnienia znaków / symbols
1) kursuje 1-3 IX; 18 IX-17 X; 
2) kursuje 1-6 IX; 18 IX-17 X; 
3) kursuje 1-4 IX; 6 IX; 18 IX-16 X 1

-57; 
4) kursuje 1-3 IX; 18 IX-17 X 1-6; 
5) kursuje 17-18 IX; 
6) kursuje 9-12 IX; 
7) kursuje 7-15 IX 127; 
8) kursuje 16-17 IX; 

objaśnienia znaków / symbols
9) kursuje 4-8 IX; 

10) kursuje 13-15 IX; 
11) kursuje 9-15 IX; 
12) kursuje 4-8 IX; 16-17 IX; 
13) kursuje 1-3 IX; 18 IX-16 X 1-57;
14) kursuje 4 IX; 6-11 IX; 
15) kursuje 6-15 IX 127 + 4-5 IX; 

objaśnienia znaków / symbols
16) kursuje 1-6 / 4-5 IX, 7-8 IX, 

14-17 IX; 
17) kursuje 4-5 IX; 7-15 IX 12; 
18) kursuje 7-8 IX; 
19) kursuje 1-7 / 7-8 IX, 13-17 IX; 
20) kursuje 13-17 IX; 
21) kursuje 9-17 IX 1-57; 
22) kursuje 1-4 IX; 18 IX-17 X; 
23) kursuje 14-15 IX; 
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Aktualizacja wg stanu na 21 VIII 2015

objaśnienia znaków / symbols
24) kursuje 1-5 IX; 18 IX-17 X 1-6; 

a) Przewóz p na odc. Gdynia Gł. - 
Katowice

p przewóz przesyłek konduktorskich

objaśnienia znaków / symbols
/ oprócz

+ oraz

1w poniedziałki

2we wtorki

objaśnienia znaków / symbols
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. - 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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W sobotę 22 sierpnia 2015 na Orliku 
w Piątku odbyła się II edycja waka-
cyjnego turnieju “Night Cup”. Zawo-
dy rozpoczęły sie o godzinie 19:00, a 
do rywalizacji przystąpiło 7 drużyn 
- Orenice, Oldboye, Iskra Góra Św. 
Małgorzaty, Struga Goślub, Święci 
Piątek, OSP Janków, Drinkersi, które 
zostały podzielone na dwie grupy. 
Pierwszego miejsca broniła drużyna 
Orenice, która także i teraz okaza-
ła się bezkonkurencyjna. Drugie 
miejsca zajął zespół Oldboye, a na 
najniższym stopniu podium uplaso-
wała się Iskra Góra Św. Małgorzaty. 
Końcowa klasyfikacja turnieju:
1.Orenice
2.Oldboye
3.Iskra Góra Św. Małgorzaty
4.OSP Janków
5.Święci Piątek
6.Struga Goślub
7.Drinkersi

info: UG Piątek

W dniu 19 sierpnia 2015 roku 
pełnowymiarowe boisko 
trawiaste do piłki nożnej wraz 
z infrastrukturą w Świnicach 
Warckich zostało pozytywnie 
zweryfikowane przez Łódzki 
Związek Piłki Nożnej.
W tym samym dniu o go-
dzinie 1830 odbył się mecz 
towarzyski między drużynami: MGLKS Termy Uniejów i LKS Świnice.
Wynik: 7:2 dla gości.

Info: UG Świnice Warckie

zwycięstwo 
Orenic w

ii turnieju night 
cup w Piątku 

Pierwszy mecz na nowo 
wybudowanym boisku 

uczniowie klas mundurowych ze-
społu Szkół im. jadwigi Grodzkiej 
w łęczycy wzięli udział w mistrzo-
stwach Sportowo- obronnych o 
Puchar ministra obrony narodowej. 

Zawody odbyły się na te-
renach Jednostki Wojskowej 
Komandosów w Lublińcu. Za-
wody zakończył się sukcesem, 

uczeń Szymon Gąsiorowski 
zajął 3 miejsce w klasyfikacji 
indywidualnej. Szkołę repre-
zentowali: Szymon Gąsiorow-
ski,  Piot r Florczak, Bartosz 
Grabarczyk, Mateusz Matusiak, 
Mateusz Kaczmarek. 

Info: ZS im. J. Grodzkiej

MIstrZostWa sportoWo 
- oBronne W LUBLIŃCU

nowy rozkłaD jazDy PkP 

Polska ma już dorobek sześciu medali – dwa złote, srebrny i trzy 
brązowe.
złoto wywalczyli w rzucie młotem anita włodarczyk i Paweł fajdek. 
Srebro zdobył w biegu na 800 m adam kszczot, brązowy medal 
przywiozą do kraju wojciech nowicki za rzut młotem oraz Paweł 
wojciechowski i Piotr Lisek za start w skoku o tyczce.
Po sześciu dniach rywalizacji nasi zawodnicy awansowali z ósmego 
na piąte miejsce w tabeli medalowej 15. Lekkoatletycznych mi-
strzostw świata w Pekinie. Prowadzi kenia z 11 krążkami, w tym 
sześcioma złotymi. 

PolaCy W PeKiNie z MedalaMi
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26-letni SztruksWyczynowy popis Nissanem Pocałunek romantyczny, 
czy wszędzie?

Z przyjacielem niedoli

Jest bardzo wielu ludzi, którzy interesują się motoryzacją. 
Spośród nich wielu to zawodowi kierowcy. Część z tych 
kierowców potrafi jeździć wyczynowo. Ale tylko jeden z 
nich był w stanie pobić taki rekord. Terry Grant to kierow-
ca – kaskader, któremu udało się najdłużej przejechać na 
dwóch kołach. Wiele razy widzieliśmy taką sztuczkę w 
filmach akcji i pewnie nie byłoby w tym nic zadziwiającego, 
gdyby nie dodatkowe utrudnienie – chodzi o dwa boczne 
koła. Na festiwalu prędkości, który odbywa się na słynnym 
torze rajdowym w mieście Goodwood (Wielka Brytania) 
kierowcy udało się przejechać na bocznych kołach po-
nad milę (dokładnie 1,16 mili) w dwie minuty i dziesięć 
sekund, poprawiając tym samym poprzedni rekord o 
35 sekund. Maszyna, którą dokonano tego niezwykłego 
wyczynu, to Nissan Juke Nismo RS, który posiada 215 
koni mechanicznych, napędzany jest turbo doładowaną 
jednostką o pojemności 1,6 litra, a jego moment obrotowy 
wynosi 280 Nm. Te parametry trochę odróżniają go od 
wcześniejszego modelu, Juke Nismo, pozwalając mu na 
lepsze osiągi na drodze.

W sierpniu swoje urodziny obchodził najstarszy kot świata. 
26-letni kocur, pomimo zaawansowanego wieku ma się 
nad wyraz dobrze, a swoje święto i jednocześnie ustano-
wienie rekordu Guinnessa, obchodził wraz z uradowaną 
właścicielką, panią Ashley Reed Okura.
Czworonożny rekordzista wabi się Corduroy, co po angiel-
sku oznacza „sztruks”. Jego ulubionym przysmakiem nie 
są tradycyjne myszki, lecz ser typu cheddar. Pani Ashley 
jest właścicielką kocura odkąd skończyła 7 lat. W chwili, 
gdy go przygarnęła „Sztruks” był zaledwie kilkutygodnio-
wym kociakiem. Przypomnijmy, że średnia długość życia 
domowych kotów wynosi 15 lat, natomiast tych żyjących 
na wolności nawet połowę krócej. W przeliczeniu na 
wiek ludzi, nowy amerykański rekordzista ma aż 120 lat. 
Najstarszym kotem w Polsce był Mruczek należący do 
pani Basi Poloczek z Rudy Śląskiej. Mruczek miał 24 lata 
i 6 miesięcy.

Pocałunek romantyczny (czy mający podtekst seksualny) 
wcale nie jest tak uniwersalny, jak mogłoby się wydawać. 
W niektórych kulturach jest wręcz postrzegany jako 
odpychający.
By sprawdzić, gdzie całowanie występuje, a gdzie nie, 
naukowcy przyglądali się 168 kulturom z całego świata. 
Okazało się, że pocałunek romantyczny, definiowany jako 
przedłużone lub nie zetknięcie warg z wargami, występuje w 
zaledwie 46% kultur. Pocałunki romantyczne były najbardziej 
rozpowszechnione na Środkowym Wschodzie. W Ameryce 
Północnej, Europie i Azji stwierdzono je w, odpowiednio, 55, 
70 i 73% kultur. Nie było dowodów na romantyczne poca-
łunki z Ameryki Środkowej. Nie wspomina o nich również 
żaden etnograf pracujący z mieszkańcami subsaharyjskiej 
Afryki lub zbieraczami/
rolnikami z Nowej Gwinei 
czy Amazonii. Podkreśla 
się, że ostatnimi czasy 
ponownie wzrosło zain-
teresowanie rolą bliskie-
go kontaktu i całowania 
w życiu uczuciowym i 
seksualnym, i niektórzy 
naukowcy postulowali 
uniwersalność pocałunku 
erotycznego.

Wakacyjny lans 
na wodzie

Prawie jak Alicja 
z krainy czarów

Mama kazała 
pobawić się na 
podwórku Komandos w akcji


