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zdewastowana skrzyn-
ka energetyczna leżąca 

w centrum miasta na nieogrodzo-
nym placu może doprowadzić 
do tragedii. Wystające przewody 
stwarzają ogromne zagrożenie, 
zwłaszcza dla dzieci. Nieświa-
dome niebezpieczeństwa mogą 
złapać za kable pod napięciem.

Jak się okazuje, przewrócona 
skrzynka znajduje się na prywatnej 
działce. Właściciel terenu skrzynki 
jeszcze nie usunął. Może to zrobić 
zakład energetyczny, ale tylko po 
zgłoszeniu, że zniszczona skrzynka 
stwarza zagrożenie dla życia lub 
zdrowia mieszkańców. Takie nie-
wątpliwie jest. Sprawę nadzoruje 
straż miejska.

- Właściciel działki budowlanej 
przy skrzyżowaniu ulic M. Ko-
nopnickiej i Kaliskiej nie zadbał 
o bezpieczeństwo innych osób. 
Pomimo informacji jaką otrzymał 
od służb miejskich dotyczącej 
uszkodzonej budowlanej skrzyn-
ki energetycznej nie zareagował 
właściwie na zgłoszony problem. 
Nie poczynił stosownych sta-

rań w celu zabezpieczenia w/w 
nieruchomości. W każdej chwili 
osobom przebywającym w tym 
miejscu grozi niebezpieczeństwo 
porażenia prądem, zwłaszcza, że 
działka nie jest ogrodzona – infor-
muje Tomasz Olczyk, komendant 
straży miejskiej. -  SM poinformuje 
o tym zdarzeniu zakład energe-
tyczny, który zamontował skrzyn-
kę na działce. W piśmie zostanie 
wskazane m.in. duże zagrożenie 
wynikające z pozostawienia zde-
wastowanej skrzynki na działce. 

(ms)

Działka pod prądem 

Gdy mieszkający samotnie mężczyzna nie dawał oznak życia 
przez kilka dni, sąsiedzi zawiadomili odpowiednie służby. 

Do zamkniętego od środka mieszkania przy ul. Konopnickiej próbowali 
dostać się strażacy i policjanci. Po otwarciu drzwi okazało się, że na 
łóżku leży martwy mężczyzna. 
- 18 października około godziny 14.00 dyżurny PPSP w Łęczycy popro-
sił o pomoc przy wejściu do mieszkania. Po wejściu ujawniono ciało 
65 – letniego mężczyzny – informuje podkom. Agnieszka Ciniewicz 
z KPP w Łęczycy. - Decyzją prokuratora z Prokuratury Rejonowej w 
Łęczycy ciało przekazano rodzinie a śledczy na miejscu nie wykonywali 
czynności procesowych. 

(ms)

- Codziennie przecho-
dzę przez pl. T. Ko-

ściuszki i widzę, że ubywa ławek. 
Ostatnio zaczęłam je liczyć i wiem, 
że ktoś je kradnie – usłyszeliśmy 
od jednej z naszych Czytelniczek. 
- Trzeba na to zwrócić uwagę, 
przecież miasto za nie zapłaciło.

Na pl. T. Kościuszki raczej trudno 
określić, czy ławek rzeczywiście 
ubywa. W jednym miejscu ławek 
brakuje, w innym stoją trzy obok 
siebie. Zapytaliśmy w urzędzie 
miejskim, czy nie było przypadków 
kradzieży ławek z placu, co podej-
rzewa jedna z mieszkanek. Urząd 
zlecił ich przeliczenie.

- Żadna z ławek nie zginęła ani nie 
została skradziona, ale w związku 
z waszym zgłoszeniem pracownik 
Zieleni Miejskiej przeliczył ławki. 
Zdarza się, że pojedyncze ławki są 
zabierane z placu przez pracowni-
ków Zieleni Miejskiej. Dzieje się to 
wówczas gdy wymagają naprawy 
lub konserwacji. Po wykonaniu 
konserwacji i napraw wracają na 
swoje miejsce. Czasem ławki są 
przenoszone w inne od pierwotnie 
ustalonych miejsc przez osoby z 

Gdzie są ławki? Przeliczyli i uspokajają

nich korzystające. Zdarza się wtedy, 
że ławki są wyrywane z podłoża, do 
którego są przytwierdzane kotwa-
mi. Staramy się by jak najszybciej 
wracały na swoje miejsca – infor-
muje Jakub Pietkiewicz z UM w 
Łęczycy. - Podczas rewitalizacji 
było zakupione 30 ławek. Obecnie 

stoją przy ul. Zamkowej - 17 sztuk i 
przy fontannie na pl. Kościuszki - 13 
sztuk. Poza tym na placu ustawione 
są jeszcze 23 ławki, które pozostały 
sprzed rewitalizacji - 17 w okolicy 
Ratusza i 6 w okolicy budynku 
starostwa.

(ms)

Zwłoki w mieszkaniu

Tak uroczego szcze-
niaka dawno nie było 

w łęczyckim schronisku. Tydzień 
temu zamieszkała w nim Kulecz-
ka, około 2-miesięczna sunia. 

- Długo u nas nie zostanie, 
szczenięta zawsze szybko znajdują 
nowy dom. Kuleczka nie będzie 
duża, to raczej mała rasa, choć 
nie mamy o niej zbyt wielu infor-
macji. Przywiozła ją pani, która 
wyjeżdżała do Anglii. Po okresie 
kwarantanny, czyli jeszcze ty-
dzień, sunia będzie mogła zostać 

adoptowana – usłyszeliśmy od To-
masza Zacharskiego, pracownika 
schroniska dla psów w Łęczycy. 
- Jest bardzo ruchliwa, nie usiedzi 
w miejscu, jak to szczeniak.

Sunia na pewno będzie mia-
ła znacznie więcej szczęścia w 
znalezieniu nowych właścicieli, 
niż najstarszy pies w schronisku. 
Czaruś, bo tak się wabi, mieszka 
w schronisku od 2008 r., ma 12 lat 
i praktycznie żadnych szans na 
inny dom. 

(ms)

za nami wybory parlamentarne. 
Mieszkańcy Łęczycy i okolic zde-
cydowali wczoraj kto z naszego 
regionu zasłużył na mandat w 
Sejmie i kto zasiądzie w Senacie 
rp. 

Lokale wyborcze czynne było 
od godziny 7 rano do 21. Od rana 
zbyt wielu chętnych do zakre-
ślenia wybranego nazwiska na 
kartach do głosowania nie było. 
Więcej osób przyszło na wybory 
po południu. 

W lokalu wyborczym otrzyma-
liśmy dwie karty do głosowania 
- do Sejmu w formie książeczki, do 
Senatu - pojedynczej kartki. By od-
dać ważny głos, stawialiśmy znak 
“X” tylko przy jednym nazwisku 
kandydata do Sejmu i przy jednym 
- do Senatu.

W całym województwie łódzkim 
do obsadzenia było 31 miejsc w 
Sejmie i 7 miejsc w Senacie. 

- Zastanawiałam się, czy w ogóle 
pójść na te wybory, ale uznałam, 
że to mój obywatelski obowiązek – 
usłyszeliśmy od pani Anny z Łęczy-
cy. - Nie miałam swoich faworytów 
jeśli chodzi o kandydatów. 

Rzeczywiście nie wszyscy, z któ-
rymi rozmawialiśmy szli na wybo-
ry, żeby zagłosować na konkretnego 
kandydata. Raczej wybierali partię 
polityczną niż osobę. 

(ms)

Najmłodsza Kuleczka

Kuleczka na pewno długo nie będzie czekać na nowego 
właściciela

Wybieraliśmy posłów i senatorów

25- letni Jakub z Łęczycy 
podjął najtrudniejszą z 

możliwych decyzji. We wtorkowe 
popołudnie odebrał sobie życie. 
Tragedia wydarzyła się na torach 
kolejowych pod Łęczycą.

To, co czuje rodzina młodego męż-
czyzny zrozumieją tylko osoby, któ-
re doświadczyły podobnej straty. 
Wszystko wskazuje na to, że 25-latek 
popełnił samobójstwo, tym bardziej 
ciężko pogodzić się z losem. Młody 
człowiek zaczekał na nadjeżdżający 
pociąg, założył kaptur na głowę i 
tyłem wszedł na tory. Maszynista nie 
miał szans wyhamować.

- Policjanci z KPP w Łęczycy 
wyjaśniają okoliczności wypadku 
w wyniku którego śmierć poniósł 
25 – latek. 20 października około 

godziny 17.36 na terenie gminy Łę-
czyca na torach kolejowych doszło 
do zdarzenia w wyniku którego 25 
– latek potrącony przez pociąg relacji 
Toruń –Łódź Kaliska poniósł śmierć. 
Na miejscu policjanci zabezpieczyli 
ślady kryminalistyczne oraz prze-
prowadzili oględziny – informuje 
podkom. Agnieszka Ciniewicz z 
KPP w Łęczycy. - Analiza zebranego 
materiału pozwoli wyjaśnić wszyst-
kie okoliczności tego zdarzenia. Po-
stępowanie w tej sprawie prowadzą 
śledczy łęczyckiej komendy pod 
nadzorem miejscowej prokuratury. 

Sekcja zwłok została przeprowa-
dzona w piątek, jej wyniki nie są 
jeszcze znane. To, co do tej pory udało 
się ustalić w toku prowadzonego po-
stępowania, to fakt samobójstwa oraz 

prawdopodobny motyw odebrania 
sobie życia przez młodego człowieka. 

- Z poczynionych ustaleń wynika, 
że 25-letni mężczyzna nagle wtargnął 
pod nadjeżdżający pociąg. Najpraw-
dopodobniej powodem popełnienia 
samobójstwa mógł być zawód miło-
sny – wyjaśnia prokurator Monika 
Piłat. 

Jak udało nam się dowiedzieć, 25-la-
tek mógł już wcześniej myśleć o samo-
bójstwie. Około 2 miesięcy temu został 
wylegitymowany przez policjantów 
w pobliżu torów kolejowych. Zgłosze-
nie dotyczyło osoby zachowującej się 
w podejrzany sposób, która wchodzi 
na tory, schodzi z nich, siada.  Młody 
mężczyzna tłumaczył wówczas, że 
przyszedł sobie coś przemyśleć. 

(ms)

Nieszczęśliwa miłość powodem tragedii?
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Poznańska 
z opóźnieniem 

Wykonawca inwestycji 
poinformował o przesu-

nięciu o kilka dni pierwotnie dekla-
rowanego terminu otwarcia części 
drogi dla ruchu na odcinku od stacji 
benzynowej do wylotu na drogę 
krajową nr 91. Prawdopodobny ter-
min umożliwienia przejazdu został 
zadeklarowany na 31 października. 
Prace remontowe objęły nawierzch-
nię jezdni, chodniki, zjazdy, zatoki 
postojowe i autobusowe a także 
kanalizację deszczową, sanitarną 
oraz wodociągi. Wartość inwestycji 
to ponad 2 mln zł. Na realizację 
zadania pozyskana została dotacja 
z Narodowego Programu Przebu-
dowy Dróg Lokalnych w kwocie 
888 640 zł. 

(ms)

- To skandal! – mówią 
nasi Czytelnicy. Czy to 

możliwe, żeby lekarz zapomniał, 
że ma przyjść do pracy? Okazuje 
się, że tak. Jeden z najbardziej 
godnych zaufania zawodów w 
takich sytuacjach zyskuje zupeł-
nie inne znaczenie. 

Od godziny 18, gdy kończy się 
jedna zmiana, na SOR-ze powinno 
być dwóch lekarzy w ramach noc-
nej i świątecznej pomocy. Nie było 
żadnego. Jeden z lekarzy spóźnił 
się na dyżur o godzinę, drugi zapo-
mniał, że ma przyjechać do pracy. 

- Mąż zawiózł mnie na SOR, bo 
mocno skoczyło mi ciśnienie na 
198/112. Po zarejestrowaniu się 
zostałam wysłana pod salę, było 
kilku pacjentów. Po dość długim 
siedzeniu i czekaniu na przyjście 
lekarza poszliśmy z mężem do 
pielęgniarek zapytać, kiedy ktoś 
się pojawi. Zadzwoniły do pani 
doktor, która miała wyznaczony 
dyżur. Co usłyszałam? Pani doktor 
zapomniała, że ma dyżur! Drugie-
go lekarza też nie było. Gdyby mój 
mąż nie zrobił awantury, to nikt 
nawet by się nie zainteresował, że 
lekarze nie przyjechali do pracy 
a pacjenci siedzą i czekają – usły-
szeliśmy od Marii M. (nazwisko 
do wiadomości redakcji). - Na 
oddziale był lekarz, przyjmował 
pacjentów przywożonych karetką. 

Szło mu całkiem sprawnie, ale nie 
zajął się innymi pacjentami. Gdy 
w końcu przyjechał spóźnialski 
lekarz miałam ciśnienie 212/121. A 
pani, która zapomniała o dyżurze 
w naszym szpitalu, przyjechała 
około godziny 21. Nie było żad-
nego przepraszam. Powiedziała 
tylko, że była na bezpłatnym 
dyżurze w innej pracy. To się w 
głowie nie mieści. Napiszę skargi 
na tych dwóch lekarzy do dyrekcji 
szpitala, Rzecznika Praw Pacjen-
tów i NFZ-u.

W sprawie czwartkowych wy-
darzeń w szpitalu odebraliśmy 
kilka telefonów. Czy-
telnicy za każdym 
razem mówili, że 
tak lekceważą-
cego podejścia 
do pacjentów 
dawno nie wi-
dzieli. Kilka 
osób nawet zre-
zygnowało z cze-
kania za lekarzem i 
wróciło do domów. 

Dyrekcja łęczyckiego ZOZ-u 
na drugi dzień po zdarzeniu nie 
została o niczym poinformowana 
przez pracowników. Nasz telefon 
z prośbą o komentarz do spra-
wy był sporym zaskoczeniem a 
odpowiedź wymagała czasu na 
wyjaśnienie sytuacji. 

- Rzeczywiście 
od godziny 18 nie 

było lekarza z nocnej 
i świątecznej pomo-

cy. Pani doktor zwyczaj-
nie, po ludzku zapomniała o 

dyżurze. Drugi lekarz również 
powinien być od godziny 18 w 
pracy, przyjechał około godziny 
19. Z naszymi lekarzami, nie 
tylko tymi dwoma, ale wszyst-
kimi zostanie przeprowadzona 
rozmowa dyscyplinująca. Mam 
nadzieję, że z tej sytuacji wycią-

gniemy właściwe wnioski i nasi 
lekarze będą na czas przyjeżdżać 
do pracy – komentuje Andrzej 
Pietruszka, dyrektor łęczyckiego 
ZOZ-u. - Chcę podkreślić, że gdyby 
stan zdrowia pacjentki wymagał 
natychmiastowej pomocy, to lekarz 
z SOR-u udzieliłby jej w pierwszej 
kolejności poza innymi pacjentami 
niewymagającymi pilniejszej opie-
ki. Do przyjazdu lekarza pacjentce 
podano odpowiednie leki. Pomoc 
została udzielona. 

(ms)

Pani doktor zapomniała o dyżurze
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Skandalicznie wy-
sokie rachunki, od 

których wszystko się zaczęło to 
jeszcze nic w porównaniu z kolej-
nym posunięciem firmy energe-
tycznej. Tym razem Energa wzy-
wa swoich klientów do zapłaty 
błędnie wystawionych faktur na 
kwoty nieraz nawet 5 tys. zł pod 
groźbą odcięcia prądu. Zdezo-
rientowani mieszkańcy Łęczycy 
i okolic masowo wysyłają firmie 
pisma z żądaniem wyjaśnienia.

Przypomnijmy, że w połowie 
sierpnia cała masa klientów za-
kładu energetycznego otrzymała 
mocno zawyżone rachunki za 
prąd. Tysiąc, dwa a nawet ponad 
cztery tysiące zł na fakturze były 
wynikiem błędu w systemie. 
Energa informowała wówczas, 
żeby klienci nie brali pod uwagę 
błędnych rozliczeń. Mieszkańcy 
odetchnęli z ulgą... do zeszłego ty-
godnia. Otrzymaliśmy informacje 
od kilku osób, że Energa przesyła 
wezwania do zapłaty zawyżonych 
faktur.

- Dostałam 14 dni na zapłatę pra-
wie 2,5 tys. zł. jeśli tego nie zrobię, 
to Energa odetnie mi prąd i wpisze 
mnie do krajowego rejestru dłuż-
ników. O co chodzi? Wystawili złe 
rachunki, wiedzą o tym i jeszcze 
przesyłają pismo windykacyjne? 
- pyta ze zdenerwowaniem Zdzi-
sława Baranowska. - Mieszkamy 
pod Łęczycą, sprawa dotyczy 
większości z moich sąsiadów, ale 
na pewno nie tylko nas. 

Rzeczywiście, problem się po-
wtarza. Jeden z łęczyckich listono-
szy powiedział nam, że dziennie 
dostarcza około 150 listów poleco-
nych od zakładu energetycznego, 
w większości przypadków są to 
wezwania do zapłaty. 

- Ja też otrzymałem wezwanie 
do zapłaty tego zawyżonego ra-
chunku. W moim przypadku na 
kwotę 778,50. Rocznie nie płacę 
tyle za prąd, bo jestem sam. Zaraz 
po otrzymaniu w sierpniu tego 
błędnego rachunku odesłałem 
rachunek do Energii z informacją 
jakie jest prawidłowe wskazanie 

licznika – wyjaśnia Mie-
czysław Łukaszewski. - 
Mój sąsiad, który ma 90 lat 
jest wzywany do zapłaty 
1,5 tys. zł. To się w głowie 
nie mieści. 

Odpowiedź firmy za-
skakująca nie jest. Ener-
ga po raz kolejny prze-
prasza swoich klientów. 
Ciekawe, że wiedząc o 
błędach w fakturach, 
firma mimo to wysłała 
klientom wezwania do 
ich zapłat. 

- Znamy sytuację, we-
wnętrznie już zdiagnozowali-
śmy ten problem i podjęliśmy 
pilne działania. Wezwania do 
zapłaty są w tych przypadkach 
bezzasadne, a firma z każdym 
klientem skontaktuje się oddziel-
nie (jeśli mamy nr telefonu, wy-
ślemy sms, w innym wypadku 
osobne pismo pocztą). Pisma są 
bezzasadne i na ich podstawie 
nie będą podejmowane żadne 
działania windykacyjne. Treść 

informacji dla klientów poniżej. 
Klienci powinni ją otrzymać w 
najbliższych dniach:

„Informujemy, że z powodu 
błędu systemu informatycznego 
omyłkowo wysłaliśmy do Państwa 
wezwanie do zapłaty za nieure-
gulowane rozliczenie. Prosimy je 

traktować, jako nieuzasadnione. 
Przyczyna błędu została usunię-
ta” - informuje Jakub Dusza z 
biura prasowego grupy Energa. 
-  Za zaistniałą sytuację serdecznie 
przepraszamy.

(ms)

Żarty sobie z nas robią! 
- móWią klienci energii

Mieczysław Łukaszewski, 
jak większość mieszkańców, 
otrzymał wezwanie do zapłaty 
błędnie wystawionej faktury

Kwiaty, znicze, wkłady 
do zniczy, czyli obo-

wiązkowe pozycje na liście zaku-
pów przed Świętem Zmarłych. 
Ceny są zróżnicowane. Wszystko 
zależy od tego, co wybierzemy.

Póki co, sprzedawcy spod łęczyc-
kiego cmentarza o tłumach kupują-
cych klientów nie mówią. Na razie 
więcej osób ogląda, robi rozeznanie 
cenowe i zamawia wiązanki.

 
- Jeszcze nie ma tak dużego zain-
teresowania, jakiego można by się 
spodziewać. Na pewno wzmożony 
ruch zacznie się 2, 3 dni przed 1 
listopada. Ceny są porównywalne 
z zeszłym rokiem. Wiązanki od 

25 zł nawet do 
180 zł, w zależności od 

wielkości i rodzaju kwiatów. Wią-
zanki z kwiatów ciętych są droższe. 
Klienci wybierają jednak kwiaty 
sztuczne – mówi Teresa Pawelczyk. 
- Zauważyłam, że w tym roku wiele 
osób wybierało nietypowe kolory 
kwiatów, np. szare, buraczkowe, 
cieniowane z brzegów.

Z zakupem kwiatów na 
pewno wiele osób czeka do 
ostatniej chwili. Na łęczyc-
kim cmentarzu zdarzają 
się częste kradzieże. 

- Praktycznie co-
dziennie w rozmowach 
z klientami słyszę, że 
komuś ukradli znicz 
lub kwiaty. Zdarzają 
się też przypadki, że 
znicze są podmienia-
ne na mniejsze lub gor-
sze – mówi Jacek Pawlak 
sprzedający znicze. - U mnie 
klienci najczęściej kupują zni-
cze bezbarwne w umiarkowanej 

cenie, 4 – 5 zł/szt. W Święto Zmar-
łych dokupią już sam wkład, będzie 
taniej.

Jeśli zaś chodzi o doniczkowe 
chryzantemy, również sprawdza się 
zasada, że najlepiej sprzedają się te, 
w średniej cenie, czyli po 10 – 12 zł.

(ms)

Ile Wydamy Na 1 lIstoPada?

Chryzantemy cięte 3 zł/szt.
Chryzantemy w donicy 5 zł – 18 zł

Wiązanki z kwiatów sztucznych 25 zł – 180 zł

Znicze 1,5 zł – 23 zł
Wkłady do zniczy 0,7 zł – 9 zł 
Płyn do mycia nagrobków 6,50 zł – 16 zł

- W DOMU KLIENTA
- DOGODNY SYSTEM SP£AT
- BRAK UKRYTYCH OP£AT

reklama

postawione w ubie-
głym tygodniu przez 

SM „Łęczycanka” cztery słupki 
mają tyle samo zwolenników, co 
przeciwników. Ideą ich postawie-
nia miała być ochrona trawnika za 
blokiem, teraz mieszkańcy muszą 
uważać na swoje samochody.

O problemie poinformowała 
nas Czytelniczka mieszkają-
ca w bloku przy 
ul. ZWM 1a. Jej 
zdaniem słup-
ki ustawione za 
blokiem, w któ-
rym mieszka nie 
były dobrym roz-
wiązaniem.

- Jest mało miej-
sca do parkowa-
nia, dlatego nieraz 
mieszkańcy par-
kowali samochody wzdłuż bloku 
75a a czasem i na trawniku. To 
drugie rozwiązanie nie podobało 
się miłośnikom zieleni, oraz pewnie 
osobom z niższych pięter. Pierwsze 
z kolei lokatorom z sąsiedniego 
bloku – usłyszeliśmy. - Kiedyś, gdy 
mój mąż postawił samochód przy 
bloku 75a, ktoś nakleił nam wul-

garną nalepkę. Dziś słyszałam, że 
mojej sąsiadce na tamtym parkingu 
w nocy zarysowali samochód. Już 
lepiej było parkować na trawniku, 
niż bać się, że ktoś zniszczy nam 
auto. A parkować nie ma gdzie i 
taka jest prawda.

O problemach z liczbą miejsc 
parkingowych wie zarząd „Łęczy-

canki”. 
- Słupki zosta-

ły ustawione po 
informacjach od 
mieszkańców, że 
na trawniku pod 
oknami bardzo 
często są parkowa-
ne samochody. Był 
to jeden z punk-
tów wpisanych do 
protokołu komisji 

po jesiennych przeglądach – wyja-
śnia Arkadiusz Podawczyk, zastęp-
ca prezesa „Łęczycanki”. - General-
nie chodzi o to, że mieszkańcy chcą, 
aby przy blokach było więcej miejsc 
parkingowych. Niestety, nie am 
możliwości technicznej, ponieważ 
parking można zlokalizować min. 
10 metrów od okien mieszkańców.

(ms)

Słupki podzieliły lokatorów 
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Łęczyca
5,8 mln zł przypad-
nie gminie na uzbro-

jenie terenów dla inwestora. 
- Wartość całego zadania to 

kwota 7,3 mln zł. W ramach tego 
projektu mamy do przygotowa-
nia 3 ha gruntu dla inwestora. 
Wniosek o przyznanie dotacji na 
uzbrojenie terenów złożyliśmy 
27 sierpnia. W ramach tego pro-
jektu do terenów inwestycyjnych 
pociągniemy gazociąg, wodo-
ciąg, kanalizację, utwardzimy 
część działek i zrobimy wjazd z 
drogi krajowej nr 91 – wyjaśnia 
Zbigniew Wojtera, wójt gminy 
Daszyna. - Jednym z warunków 
przy składaniu wniosku, było to, 
żeby znaleźć inwestora w prze-
ciągu dwóch lat od uzbrojenia 

działek. My mamy to szczęście, 
że jest inwestor zainteresowany 
rozpoczęciem działalności w 
naszej gminie. Ma już niezbędne 
pozwolenia, w tym pozwolenie 
na budowę. 

Inwestor, który zadeklarował 
prowadzenie działalności w 
gminie Daszyna, wybuduje tam 
chłodnię. Zakres artykułów spo-
żywczych to warzywa, owoce, 
mięso, które sprzedawane są 
również poza granice Polski. W 
zakładzie pracę znajdzie około 30 
osób. Uzbrajanie terenów rozpocz-
nie się w przyszłym roku. Teraz 
gminę czeka opracowanie szeregu 
dokumentów przetargowych. 

(ms)

Jeszcze przez ponad 
dwa tygodnie patrol 

straży miejskiej wyposażony w 
fotoradar będzie kontrolował 
prędkość aut, mimo że pier-
wotnie urządzenie firmy Zurad 
miało zniknąć z łęczyckich ulic z 
końcem poprzedniego miesiąca. 
Dlaczego termin pomiarów zo-
stał wydłużony?

- Początkowo umowa zawarta 
na dzierżawę fotoradaru miała się 
skończyć z ostatnim dniem wrze-
śnia. Jednak ze względu na awarię 
urządzenia (zniszczenie fotoradaru 
przez zaczep od plandeki prze-
jeżdżającej ciężarówki) i trwającą 
naprawę sprzętu zawarto aneks do 
umowy w celu przedłużenia jego 
dzierżawy – wyjaśnia Tomasz Ol-
czyk, komendant SM w Łęczycy. - 
Zaplanowane wpływy z fotoradaru 
to 250.000 zł. Do końca ub. tygodnia 
suma nałożonych mandatów kar-
nych wyniosła 220.000 zł. Pomiary 
skończą się z dniem 11 listopada.

Wydłużenie okresu z fotora-
darem w Łęczycy na pewno 
przyczyni się do wykonania planu 
budżetu postawionego straży 
miejskiej przez radę miasta i 
burmistrza. Na szczęście dla 

kierowców, to ostatni sezon z 
nielubianym przez wszystkich 
urządzeniem. 

Póki co, trzeba jeszcze uważać 
zwłaszcza na ulicach: H. Sienkie-
wicza, Ozorkowskie Przedmieście 
i Kaliskiej, gdzie wystawiana jest 
foto pułapka. 

(ms)

Mieszkają pod jed-
nym dachem i od lat 

nie mogą ze sobą wytrzymać. 
Zwaśnione strony niemalże co-
dziennie obrzucają się obelgami, 
chodzą po sądach i spierają się o 
wszystko. 

W domu przy ul. Lotniczej nie ma 
spokoju, to pewne. 

- Zapisałam im swój dom w 
darowiźnie za dożywotnią opiekę. 
Nie mogę liczyć na nic! - skarży się 
Maria Pisarkiewicz. - Wyzywają 
mnie, ubliżają, dzwonią po policję.

Pani Maria zapisała część domu 
synowi sąsiadów w zamian za opie-
kę. Teraz żałuje aktu darowizny jak 
niczego innego. 7 lat temu założyła 
pierwszą sprawę o cofnięcie daro-
wizny, łącznie spraw było już kilka, 
każda oddalona. 

- Boję się ich, śpię niespokojnie. 
Do czego to doszło, żeby człowiek 
bał się mieszkać we własnym domu. 
Kiedyś byli zupełnie innymi ludź-
mi. Próbuję cofnąć darowiznę, 
ale sądy ciągle odrzucają sprawę. 
Jestem bezsilna. Teraz jeszcze sobie 
radzę, a co będzie jak będę jeszcze 
starsza?

Na unormowanie relacji do-
mowników nic się nie zanosi. Syn 
sąsiadów, który otrzymał dom od 
pani Marii, również mówi, że już 
nie ma siły.

- Próbowałem dojść do porozu-

mienia z tą panią, ale się nie dało. 
To, co ona robi przechodzi ludzkie 
pojęcie. Kilka razy zakręcała wodę, 
gdy szliśmy się myć, zrezygnowała 
z prądu, który był na nią i w święta 
wielkanocne zostaliśmy bez świa-
tła, spaliła nam dobre buty, chyba na 
złość. Pojawiają się ciągłe wyzwiska 
i obelgi, słuchają tego moje dzieci. 
Nie mamy przez nią normalnego 
życia – odpowiada Mariusz J. 
- Przed tą darowizną, była zupeł-
nie inną osobą. Ciepłą, pomocną, 

serdeczną. Teraz jest nie do wy-
trzymania. Oskarża nas, że się nią 
nie opiekujemy, ale gdy pytam jak 
się czuje, kiedy się nią zainteresuje, 
odmawia jakiejkolwiek pomocy. Na 
siłę opiekować się kimś nie można. 

Strony w jednym się zgadzają. 
Twierdzą, że po zapisaniu domu 
każdy się zmienił. Może warto i 
teraz się zmienić, by normalnie i po 
ludzku funkcjonować pod jednym 
dachem.

(ms)

Przepisała dom. teraz tego żałuje

Pani Maria z aktem darowizny

Coraz większe rozża-
lenie przemawia przez 

pracowników ZM. W pomiesz-
czeniach socjalnych w bazie nie 
ma nawet ciepłej wody. To mało 
komfortowa sytuacja, tym bardziej, 
gdy zbliża się zima. 

- Warunki socjalne są fatalne. To 
się w głowie nie mieści, żeby tak 
traktować ludzi. Nie możemy się 
doprosić nawet o zamontowanie 
termy grzewczej do wody. Zimą 
pompa zamarza i wody nie ma 
w ogóle. Jak się umyć po pracy? 
Zwierzęta mają lepsze warunki niż 
my – usłyszeliśmy od pracowników 
fizycznych ZM. - Poza tym, w całym 
mieście już ruszył sezon grzewczy a 
nam kierownictwo nie kupiło węgla, 
żeby w bazie było ciepło. Czeka nas 
kolejna zima z takimi warunkami? 
Nie dość, że marzniemy w 
pracy, bo pracujemy na 
powietrzu, to nawet w 
przerwie śniadaniowej 
się nie ugrzejemy.

O komentarz po-
prosiliśmy w magi-
stracie. 

- Za organizację 
i stworzenie odpo-
wiednich warun-
ków pracy w Zieleni 
Miejskiej odpowiada 
dyrekcja jednostki. 
Nowy dyrektor zo-
stanie wybrany naj-
prawdopodobniej w 
ciągu najbliższego ty-
godnia. Jednym z jego 
obowiązków będzie 
zapewnienie godnych warunków 
pracy swoim pracownikom. Niezależ-
nie od tego, problemy budynku bazy 

są nam znane – odpowiada Jakub 
Pietkiewicz, doradca burmistrza ds 
komunikacji społecznej. - Na wniosek 
burmistrza Krzysztofa Lipińskiego 
PGKiM jeszcze na początku roku 
wskazał pomieszczenia, w których 

mogłaby zostać urządzona 
nowa baza dla pracowni-

ków Zieleni Miejskiej. 
Brana obecnie pod 

uwagę nowa lokali-
zacja bazy Zieleni 
Miejskiej, gdzie 
warunki socjalne 
są zdecydowanie 
lepsze, wymaga 
poniesienia kosz-
tów na remont 
i adaptację. Już 
wiadomo, że cho-
ciażby ze wzglę-
du na ograniczo-
ny w tym roku 
budżet Zieleni 
Miejskiej, prace 

nie zakończyłyby 
się przed sezonem zimowym. Pani 
dyrektor Sylwia Doniak poinformo-
wała, że w październiku br. Zieleń 

Miejska dokonała zakupu opału w po-
staci Eko-groszku oraz podgrzewacza 
wody, które będą wykorzystywane 
jeszcze w starej lokalizacji do czasu 
przeprowadzki. 

Pracowników brak konkretów nie 
zadowala, krytycznie podchodzą do 
kierownictwa i nie sądzą, aby nowy 
dyrektor wiele poprawił. 

- A dlaczego dopiero nowy dyrek-
tor ma zmienić warunki w bazie? 
Problemów jest całe mnóstwo. Nie 
można było tego wyegzekwować 
od poprzedniego szefa? Na samym 
początku kadencji poinformowaliśmy 
burmistrza jaka jest sytuacja. A pani 
zastępca dyrektora, to od czego jest 
jak nie od zapewnienia nam lepszych 
warunków? Jedyne co zapewniła, to 
w wakacje klimatyzator we własnym 
gabinecie, a my nie możemy się do-
prosić nawet termy do ciepłej wody. 
Skoro jest zakupiona, to dlaczego nie 
została zamontowana? – komentują 
pracownicy jednostki. - Jest jeszcze 
wiele spraw, które będziemy poruszać. 
Niech w tym zakładzie w końcu za-
czną traktować nas po ludzku. 

(ms)

sKarGI PłyNą Z ZIeleNI mIejsKIej 
Łęczyca

Łęczyca

daszyna 

Pracownicy ZM skarżą się na fatalne warunki socjalne

W bazie jednostki nie ma 

nawet osobnych toalet dla 

kobiet i mężczyzn

miliony z Unii

Fotoradar zostaje

reklama

Pranie DyWanóW, 
WyPoczynkóW, 

taPicerek.
PiaskoWanie Felg.
( 795-470-843

W sobotę odbyły się X Zawody Strzeleckie 
Powiatu Łęczyckiego. Ich celem była integracja 
samorządów z powiatu łęczyckiego oraz miasta 
i gminy Uniejów, miasta i gminy Dąbie n/Nerem.
W zawodach zorganizowanych na strzelnicy 
LOK w Świnicach Warckich wzięły udział dru-
żyny 3-5 osobowe, w których obowiązkowo 
znajdowała się jedna kobieta. Uczestnicy 
zabawy strzelali do tarczy z różnej odległości 
karabinkami sportowymi. 

(ms)

strzelali w Świnicach Warckich
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ogłoszenie

Na ponad 100 mln 
zł wyceniona jest in-

westycja przy „Zagrodzie mły-
narskiej”. Ponadto na terenie 
gminy może powstać około 120 
dodatkowych miejsc pracy.

Pierwsze w Polsce uzdrowisko 
oparte na wodach geotermal-
nych w Uniejowie już niebawem 
poszerzy swoją ofertę. Inwestor 
Meme Tech Sp. z o.o. wraz z 
łódzkim oddziałem Stowarzy-
szenia Architektów Polskich 
(SARP) ogłosił konkurs na przy-
gotowanie planu zagospodaro-
wania terenu, który liczy prawie 
6 hektarów. Dla miasta i gminy 
to olbrzymia szansa na wyróż-
nienie się na mapie polskich 
uzdrowisk i  przyciągnięcia 
nowych inwestorów.

Na zlecenie inwestora organi-
zatorem konkursu urbanistyczno
-architektonicznego dla Zespołu 

Uzdrowiskowego – Uniejów jest 
łódzki oddział SARP. Uczestnicy 
konkursu mają za zadanie przy-
gotować koncepcję zagospodaro-
wania terenu wraz z określeniem 
programu funkcjonalnego pod 
budowę kompleksu budynków o 
przeznaczeniu uzdrowiskowym, 
hotelowym, gastronomicznym 
oraz sportowo-rekreacyjnym.

W obrębie Uniejowa inwestor 
planuje przygotować tereny in-
westycyjne z przeznaczeniem na  
dom uzdrowiskowy z szerokim 
wachlarzem usług leczniczych i 
rehabilitacyjnych wraz z usługami 
uzupełniającymi, w tym handlo-
wymi i gastronomicznymi, dwa 
zespoły hotelowe (***) i (****) z 
zapleczem rekreacyjnym, medical 
SPA & wellness, zespół budynków 
z apartamentami na wynajem 
dla kuracjuszy i funkcjami oraz 
pomieszczeniami pozwalającymi 

na prowadzenie tam np. Domu 
Seniora czy Pensjonatu, a także to-
warzyszące temu tereny sportowe 
na potrzeby rehabilitacji.

Uniejów uzyskał status uzdro-
wiska w 2012 roku. Uniejowskie 
wody termalne zawierają bogac-
two składników mineralnych, 
takich jak: siarka, fluor, jod, kwas 
metakrzemowy i radon, których 
stężenie jest większe niż w wo-
dzie morskiej. Minerały popra-
wiają ukrwienie skóry, regulują 
krążenie krwi, zwiększają od-
porność organizmu. Uniejowska 
solanka ma dobroczynny wpływ 
na leczenie chorób skóry, stawów 
oraz pomaga w rehabilitacji po za-
biegach operacyjnych narządów 
ruchu. Już dziś odwiedzający to 
miejsce mają do dyspozycji kom-
pleks termalno-basenowy „Termy 
Uniejów”.

(stop)

zmotoryzowani pe-
tenci bardzo często 

mają problem z zaparkowaniem 
auta przed urzędem miejskim i 
starostwem. Czy to się zmieni?

- Nie mamy w planach ustawiania 
na parkingu magistratu parkoma-
tów – mówi burmistrz Piotr Sęcz-
kowski. - Wiem, że samochodów 
jest sporo. Jednak płatne miejsca 
parkingowe na pewno spotkałyby 
się z dużą krytyką. Kilka lat temu 
dyskutowaliśmy nad pomysłem dot. 

Dzierżawca te-
renu na którym 

działa myjnia przy ul. Łódzkiej 
nie robi większych inwestycji, 
bo – jak usłyszeliśmy - nie 
ma szans na kupno działki 
należącej do Gminnej 
Spółdzielni. Dener-
wują się właścicie-
le aut, którzy po 
ich umyciu wjeż-
dżają w ogrom-
ne dziury.

-  Jak długo 
jeszcze ten teren 
będzie tak wyglą-
dał? - pyta się jeden 
z naszych Czytelni-
ków, który w sprawie 
zadzwonił do redakcji. - Naj-
lepiej przyjeżdżać tam samocho-
dami terenowymi. Zastanawiam 
się jaki jest sens prowadzenia ta-
kiego biznesu. Przecież do myjni 
przyjeżdża się, aby umyć pojazd a 
nie jeszcze bardziej go pobrudzić. 

Pracownik myjni unika odpo-
wiedzi na pytanie o niezbędne 
inwestycje związane z utwardze-
niem terenu. Odsyła nas do swojego 
szefa, dzierżawiącego działkę.

-  N i e  b ę d ę 
utwardzał placu, 
bo jedynie dzier-
żawię teren. Kie-
dyś starałem się 

o kupno tej dział-
ki, ale poprzedni 

prezes GS dał mi od-
powiedź odmowną – 

usłyszeliśmy. - Zdaję sobie 
sprawę z tego, że klienci mogą 
być niezadowoleni. Jednak nic na 
to nie poradzę.

Czy ówczesny prezes GS „S.Ch.” 
w Poddębicach skłonny byłby do 
sprzedaży placu?

- Nie mamy planów, aby ten 
teren sprzedać – słyszymy od 
Krzysztofa Kuleszy. 

Jak widać sytuacja jest patowa. 
(stop) 

Wybudują dom uzdrowiskowy i hotele 
Uniejów 

Poddębice 

Poddębice 

Przy „Zagrodzie młynarskiej” planowana jest wielomilionowa 
inwestycja

Ciasno przed urzędami 

parkomatów. Ostatecznie odeszli-
śmy od tej koncepcji. Myślę, że kie-
rowcy powinni być z tego powodu 
zadowoleni. 

Wokół budynku starostwa rów-
nież nie ma zbyt dużo miejsc par-
kingowych. Większy parking nie 
jest w stanie pomieścić wszystkich 
aut. Niektórzy parkują przed bu-
dynkiem. Problem jest jednak taki, 
że wyjeżdżając na ulice trzeba prze-
jechać przez przejście dla pieszych.

(stop)

Po myjni wprost do dziury
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Piotr Sowiński 
wraz ze swoją 

partnerką Marią Więckowską 
postanowili przerobić przyczepę 
na mieszkalny całoroczny dom. 

- Mamy nadzieję, że zima będzie 
ostra – mówi z uśmiechem pan 
Piotr. - Chcemy przetestować nasz 
domek na kółkach. Modernizacja 
przyczepy, a właściwie domku 
holenderskiego, trwała niespełna 
pół roku. 

W Panaszewie nie ma drugiego 
takiego domu na kółkach. Jadąc tra-
są z daleka rzuca się w oczy komin 
wystający z dachu przyczepy. 

- Wstawiliśmy do większej sypial-
ni piecyk. Gdy się napali, to w środ-
ku jest tak ciepło, że trzeba uchylać 
okna – słyszymy od P. Sowińskiego. 

Pani Maria zdradza, że już od 
dawna myślała nad przerobieniem 
domku holenderskiego.

- Pomysł przyszedł mi do głowy 
jakieś 2 lata temu. Nawet pojecha-
łam wtedy do Złotnik, aby zobaczyć 
jak wygląda taki domek na kółkach. 
Spodobał mi się. Cieszę się, że udało 
nam się zrealizować ten pomysł. 
Nie ukrywam, że wolę mieszkać 

w takiej przyczepie niż w domu z 
prawdziwego zdarzenia – twierdzi 
M. Więckowska. - Po prostu stwier-
dziliśmy, że zostawimy dom mło-
dym. Nie mamy do niego daleko, bo 
zaledwie kilka metrów. Zawsze, jak 
nam się znudzi, to możemy zajrzeć 
do córki, zięcia i wnuczków. 

Pan Piotr powiedział nam, że 

również czuje się w domku na kół-
kach bardzo dobrze. 

- Wakacje trwają u nas przez cały 
rok – żartuje. - W takiej przyczepie 
jest naprawdę fajnie. Mamy dwie 
sypialnie, jadalnię, aneks kuchenny, 
łazienkę. Nic więcej nam nie potrze-
ba. Zrobiłem jeszcze werandę przy 
wejściu. Jesteśmy zadowoleni. 

tekst i fot. (stop)

nietypoWy pomysł na dom

materiał promocyjny

Poddębice 

Gm. Poddębice 

Uniejów 

Poddębice 

Zarząd Powiatu w Poddębicach 
zaprasza wszystkie organizacje 
pozarządowe do udziału w kon-
sultacjach projektu „Programu 
współpracy Powiatu Poddębic-
kiego z organizacjami pozarzą-
dowymi na 2016 r.”.
Projekt programu konsultowany 
jest w terminie od 23 października 
do 13 listopada 2015 r. Konsul-

tacje przeprowadzone zostaną w 
formie bezpośredniego spotkania 
z przedstawicielami organizacji 
pozarządowych działających na 
terenie Powiatu w dniu 10 listo-
pada 2015 r. o godz. 15.00 w Sali 
konferencyjnej Starostwa Powi-
atowego w Poddębicach oraz w 
formie pisemnej opinii zgodnie z 
formularzem konsultacyjnym.

Projekt „Programu współpracy 
Powiatu Poddębickiego z orga-
nizacjami pozarządowymi na 
rok 2016” wraz z formularzem 
konsultacyjnym dostępny jest 
na stronie internetowej po-
wiatu www.poddebicki.pl oraz 
Biuletynie Informacji Publicznej 
Starostwa Powiatowego w Pod-
dębicach.

rozpoczęto konsultacje „Programu 
współpracy Powiatu Poddębickiego z 

organizacjami pozarządowymi na 2016r.” 

Czy lokatorzy budyn-
ków, które do tej pory 

nie zostały podłączone do miejskiej 
sieci geotermalnej, mają szansę 
na takie ciepło? Chęć przyłączenia 
wyrazili m.in. niektórzy mieszkańcy 
ul. Polnej i Tureckiej. 
- Mamy nadzieję, że ciepło z 
wnętrza ziemi popłynie również 
do naszych mieszkań – mówi 
Roman Boniecki. - Złożyliśmy 
w urzędzie miasta prośbę dot. 
przyłączenia budynków pod którą 
podpisało się ponad 20 rodzin. Liczymy, że burmistrz przychyli się 
do naszej petycji.
Burmistrz Józef Kaczmarek rozumie mieszkańców, którzy pragną ko-
rzystać z nowoczesnego CO i zlikwidować stare piece grzewcze. Niestety, 
szansa na przyłączenie jest niewielka. 
- Mieszkańcy powinni złożyć swoją petycję kilka lat wcześniej, gdy kładziona 
była w Uniejowie sieć. Był czas na to, że można było się wpisać na listę i 
zostać podłączonym do sieci geotermalnej. Teraz na przyłączenie jest za 
późno. Trzeba by kłaść nową instalację, a inwestycja jest bardzo kosztowna 
– tłumaczy burmistrz. - Ja również kilka lat temu zdecydowałem o tym, 
aby korzystać z ciepła płynącego z wnętrza ziemi, pomimo, że miałem w 
domu piec i byłem z niego zadowolony. Trzeba po prostu patrzeć na pewne 
sprawy z pewnym wyprzedzeniem i planować przyszłość. 

(stop) 

Po wielu tygodniach 
śledztwa prowadzo-

nego przez policję akta sprawy 
dot. wypadku podczas ćwiczeń z 
karate ekstremalnego trafiły do 
miejscowej prokuratury. 

Funkcjonariusze przesłuchali 
m.in. świadków wypadku do któ-
rego doszło w Księżych Młynach 
a także organizatora szkolenia, 
Macieja Grubskiego. Policjanci 
chcieli się jak najwięcej dowiedzieć 
o przyczynach dramatu 17-letniej 

dziewczyny, która pozostała bez 
opieki i nadzoru. Nastolatka spadła 
ze znacznej wysokości zjeżdżając 
po linie i do tej pory przebywa w 
łódzkim szpitalu. Jest sparaliżowa-
na. Sprawa jest niezwykle bulwer-
sująca. Dziewczyna może do końca 
życia pozostać kaleką. Najbliższa 
rodzina nastolatki nie chce póki co 
wypowiadać się w prasie. Czeka 
na wyniki dochodzenia prokura-
torskiego. 

(stop)

Karate combat w prokuraturze

to będzie ich pierwsza zima w... przyczepie 

Pani Maria i pan Piotr przed swoim wymarzonym, oryginalnym 
domkiem 

W większej sypialni ustawiony został piecyk

Komin trzeba jeszcze 
otynkować

Chcą ciepła z ziemi

Widok pijących wód-
kę mężczyzn tuż przy 

kościele pw. św. Katarzyny wzbudza 
negatywne komentarze mieszkań-
ców, którzy w tej sprawie zadzwonili 
do redakcji. 
- Nic sobie nie robią z tego, że w takim 
miejscu alkoholu nie można spoży-
wać. Upodobali sobie ławkę przed 
kościołem i piją w najlepsze. Wódkę 
kupują w pobliskim sklepie, mają nawet popitkę. Widać ich z daleka. 
Dziwię się, że policja nie reaguje – usłyszeliśmy.
W dniu w którym przyjechaliśmy na miejsce, ławka faktycznie była za-
jęta przez spożywających alkohol mężczyzn. Amatorzy procentów pod 
chmurką wcale nie przejmują się miejskim monitoringiem. Wydaje się, że 
jedynie ostra zima może skutecznie utrudnić picie alkoholu na świeżym 
powietrzu. 

(stop) 

Piją Przed kośCiołem
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Oryginalne potrawy 
i porady kulinarne

•

Rozwiązanie krzyżówki z numeru 159: Nauka nie idzie w las.
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* Blondynka do męża: 
- Kochanie! Jakiś złodziej właśnie 
ukradł nam samochód! 
Mąż na to: 
- Zapamiętałaś jego twarz?! 
- Nie, ale spisałam numer rejestracyj-
ny! 

* Student szuka pomocy u swojego kolegi: 
- Weź mi pomóż, muszę napisać rodzicom, że znowu 
oblałem egzamin. Wymyśl coś, żeby dobrze zabrzmiało. 
- To pisz: „Jestem już po egzaminie, u mnie nic nowego”. 

* Mama pyta syna: 
- Jasiu, jakiś czas temu były w szafce dwa ciasteczka, a 
teraz widzę tylko jedno. Możesz mi powiedzieć, czemu? 
- No bo było ciemno i nie zauważyłem tego drugiego! 

* - Królowie nie zdejmują kapeluszy przed nikim - mówi 
nauczycielka. 
- Nieprawda! - krzyczy Jasiu. 
- To powiedz nam, Jasiu, przed kim niby zdejmują? 
- Przed fryzjerem. 

* Komendant rozmawia z podwładnymi: 
- Panowie, przestępstwo zostało prawdopodobnie 
dokonane w nocy z 10 na 11 czerwca. 
Nagle przerywa jeden z policjantów: 
- Przepraszam, nie dosłyszałem, w nocy z 10 na które-
go? 

* Jasiu mówi do kolegi: 
- Wiesz co? Teraz moja mama codziennie jeździ konno 
żeby zrzucić trochę kilogramów. 
- I co? Pomaga? 
- Pewnie. Koń schudł już 10 kilo. 

ZuPA POMIDOROWA W SŁO-
ICZKu NA ZIMę
Składniki:
• 5 kg dojrzałych pomidorów
• 1/2 kg cebuli
• 5–6 ząbków czosnku
• 4 listki laurowe
• pęczek bazylii
• 1/2 szklanki oliwy
• świeżo zmielony pieprz
• sól, cukier

Etapy przygotowania:
Pomidory sparz, zdejmij skórę, 

pokrój na ćwiartki. Cebule i czosnek 
posiekaj. Warzywa włóż do rondla, 
zalej niewielką ilością wody, duś 
pod przykryciem, aż pomidory się 
rozpadną. Często mieszaj. Przetrzyj 
przez sito. Listki laurowe pokrusz, 
bazylię posiekaj, włóż do pomido-
rów, wlej oliwę, przypraw do smaku. 
Mocno podgrzej, przełóż do słoi.

WOŁOWINA PO BuRGuNDZKu
Składniki:
• 600 g udźca lub zrazowej z wo-
łowiny
• 4 średniej wielkości ziemniaki
• 1 cebula cukrowa
• 2 marchewki
• garść pokrojonych borowików
• suszone czarne oliwki
• 200 ml wywaru drobiowego
• 150 ml czerwonego półwytraw-
nego wina
• 5 łyżek oleju
• 30 g masła
• tymianek, liście laurowe, ziele 
angielskie
• sól, pieprz, papryka słodka

Etapy przygotowania:
Wołowinę kroimy w dużą kostkę, 
doprawiamy solą, pieprzem i pa-
pryką. Smażymy na rozgrzanym 
oleju, następnie dodajemy cebu-
lę cukrową, marchew, tymianek, 
liście laurowe i ziele angielskie. 
Dodajemy czerwone wino, od-
parowujemy i podlewamy wywa-
rem drobiowym. Dusimy całość 
pod przykryciem do miękkości. 
Pod koniec podsmażamy na 
maśle borowiki i dodajemy do 
wołowiny, chwilę dusimy razem. 

Ziemniaki obieramy i gotujemy, 
przecieramy przez sito, miesza-
my z masłem i doprawiamy solą 
i pieprzem. 

MuffINy Z SuSZONą BRZO-
SKWINIą I MIGDAŁAMI
Składniki:
• 2 szklanki mąki
• 0,5 szklanki cukru
• łyżka proszku do pieczenia
• łyżeczka soli
• duże jajko
• szklanka mleka, jogurtu natural-
nego lub kefiru
• 0,5 szklanki oleju roślinnego lub 
oliwy
• 100 g suszonych brzoskwiń
• 100 g migdałów

Etapy przygotowania:
Piekarnik nagrzewamy do tempe-
ratury 180°C i przygotowujemy 
wyłożone papilotkami foremki. 
Przygotowujemy dwie miski. W 
pierwszej misce: przesiewamy 
mąkę przez sito, dodajemy cu-

kier, proszek do pieczenia i sól. 
W drugiej misce: roztrzepujemy 
jajka i dodajemy pozostałe skład-
niki mokre. Wymieszane składniki 
mokre przelewamy do miseczki 
ze składnikami suchymi. Całość 
delikatnie mieszamy dodając 
do tego paczkę pokruszonych 
suszonych brzoskwiń oraz 100 
migdałów. Ciasto nakładamy 
do foremek na 3/4 ich wysoko-
ści. Wstawiamy do nagrzanego 
piekarnika i pieczemy około 20 
minut. 
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W Łęczycy po raz 7 odbył się Bieg Papieski. uczniowie szkół z Łęczycy oraz powiatu łęczyckiego pobiegli, 
by uczcić rocznicę wyboru Karola Wojtyły na papieża. Oprócz uczniów w wydarzeniu wzięli też udział 
słuchacze Łęczyckiego uniwersytetu Trzeciego Wieku z sekcji nordic walking. Biegacze startowali w 
trzech kategoriach: szkoły podstawowe klasy 4-6, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalne oraz kategoria 
open - otwarta dla każdego chętnego. Punktualnie o 10:00 bieg rozpoczęły dziewczynki z podstawówek, 
wykonując jedno okrążenie nas zalewem miejskim a następnie kolejne grupy. Start i meta biegu były 
zlokalizowane przy świetlicy łęczyckiego oddziału Polskiego Związku Wędkarskiego.

info: UM w Łęczycy

Pobiegli dla papieża
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ogłoszenie

Karolina S. (nazwisko 
do wiadomości redak-

cji) nie pozostawia suchej nitki 
na Miejskim Ośrodku Pomocy 
Społecznej. 

- Ośrodek odmówił mamie wy-
płaty alimentów na mojego brata. 
Zarobek przekroczył zaledwie 11 
złotych – pisze do redakcji pani 
Karolina, prosząc o interwencję. 

Dzwonimy do MOPS w Ozor-
kowie. 

- Nic na to nie poradzimy, że 
ustawodawca tak sztywno określił 
przepisy. Nawet, gdyby dochód był 
wyższy o 1 grosz, to też nie mogli-
byśmy świadczyć pomocy. Kryteria 

są jasne. Dochód nie może być 
wyższy niż 725 złotych na osobę – 
mówi Katarzyna Nowicka z działu 
świadczeń rodzinnych i funduszu 
alimentacyjnego. 

Zapytaliśmy, czy dużo jest takich 
spraw, gdy pomoc nie może być 
świadczona w sytuacji minimalne-
go przekroczenia dochodu.

- Nie pamiętam, aby były takie 
sytuacje, że dochód był wyższy o ten 
1 grosz i wówczas odmawialiśmy 
wypłaty świadczeń - słyszymy. - Nie 
mogę powiedzieć dokładnie jaki jest 
procent odmów, bo cały czas przyj-
mowane są wnioski alimentacyjne. 

(stop)

Wójt Tomasz Ko-
morowski chce, 

aby to mieszkańcy Leśmierza 
sami zdecydowali o tym, jak bę-
dzie wyglądał miejscowy park. 

- Rolą samorządu jest, aby wy-
pełniać wolę lokalnej społeczności. 
Mieszkańcy wiedzą najlepiej, jak 
ma wyglądać park i jakie inwestycje 
należy wykonać – mówi wójt. - 
Oczywiście mamy już ogólny zarys 

remontu. Trzeba będzie utwardzić 
alejki, zrobić oświetlenie, uporząd-
kować zielone obszary. W planach 
mamy też renowację zbiorników 
wodnych. Jeśli radni się zgodzą, to 
za kilka miesięcy przyjęty zostanie 
projekt techniczny. Wówczas będzie 
wiadomo, ile pieniędzy przezna-
czymy na modernizację parku w 
Leśmierzu. 

(stop)

Bezduszne przepisy 

czytelniczka skarży się na moPs
ozorków

gm. ozorków 

mIesZKańCy ZdeCydUją o ParKU 

Tego jeszcze nie było! ozorków został bez policji
Na jaw wyszły prawdziwe oko-
liczności odwołania ze stanowiska 
komendanta komisariatu policji 
w Ozorkowie, Wiesława Rząc-
kiego. Okazuje się, że policjanci 
ostro skonfliktowali się ze swoim 
szefem. Doszło do sytuacji, że 
policjanci masowo brali zwol-
nienia L-4. W mieście brakowało 
funkcjonariuszy do patroli. Co 
więcej, w okresie letnim wcale nie 
było uwzględnionych wcześniej 
pomiędzy miejscową władzą a po-
licją patroli ponadnormatywnych. 

- Powiem krótko. Sytuacja była 
katastrofalna – słyszymy od bur-
mistrza Jacka Sochy. - Oby już nie 
dochodziło do podobnych zdarzeń. 
Brakowało policjantów. Oczywiście 
komendant Rzącki nie przyznawał 
się do problemów, jakie miał w 
komisariacie. Wspomniał jedynie o 
brakach kadrowych i z tego powodu 
musieliśmy aneksować umowę o 
służbach ponadnormatywnych.

Dodatkowe patrole policji w 
Ozorkowie – jak się dowiedzieliśmy 
– mają wystartować jeszcze w tym 
miesiącu. Zwiększone patrolowanie 
miasta zaplanowano na okres 2 

miesięcy. Ozorkowianie zauważyli, 
że brakuje policji – choć negatywne 
komentarze o braku poczucia bez-
pieczeństwa wpływają do redakcji 
już od dawna.

Co wydarzyło się w komisariacie 
policji i dlaczego doszło do buntu? 

- Komendant Rzącki praktycznie 
od samego początku nie był ak-
ceptowany przez środowisko poli-
cjantów – usłyszeliśmy od naszego 
informatora. - Był arogancki, nie 
potrafił docenić pracy starszych i 
doświadczonych już policjantów. 
Jego system nagradzania za pracę 
był niezrozumiały i krytykowany. 
Policjanci zaczęli się buntować. 
Chcieli odchodzić do innych jed-
nostek w Łodzi i Zgierzu. Jak nie 
było to możliwe, to postanowili 
masowo brać zwolnienia lekarskie. 
W pewnym momencie w komisa-
riacie nie było prawie 80 procent 
policjantów. 

O komentarz poprosiliśmy Li-
lianę Garczyńską, rzecznik policji 
w Zgierzu.

- Potwierdzam, że w ozorkow-
skim komisariacie dochodziło do 
sytuacji konfliktowych pomiędzy 
policjantami a komendantem Rząc-
kim. Policjanci rzeczywiście brali 
zwolnienia lekarskie i w związku z 
tym nie pełnili służby. Nie chciała-
bym jednak mówić o podłożu tych 
konfliktów. To wewnętrzna sprawa 
policji. W Ozorkowie jest już nowy 
komendant i sytuacja powróciła do 
normalności.

Mieszkańcy domagają się po-
zytywnych zmian w funkcjono-
waniu miejscowego komisariatu. 
Czas pokaże czy nowy komen-
dant spełni te oczekiwania i 
dogada się z policjantami, którzy 
ostatnio coraz częściej narzekają 
na służbę. 

tekst i fot. (stop)

W ozorkowskiej policji doszło do buntu. Czy nowy komendant 
załagodzi napięcia? 

W. Rzącki nie jest już 
komendantem policji w 
Ozorkowie
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gm. ozorków W Leśmierzu lo-
katorzy bloku nr 

4 szykują się do generalnego re-
montu budynku. nowy przewod-
niczący wspólnoty mieszkaniowej 
zapowiada duże inwestycje. 

- Trzeba było podnieść stawki 
ze złotówki na dwa złote od metra 
na fundusz remontowy – mówi 
Antoni Kusztelak, przewodniczą-
cy wspólnoty mieszkaniowej. - W 
bloku mieszka dwanaście rodzin i 
nie ukrywam, że niektó-
rych trzeba było długo 
przekonywać o koniecz-
ności większego łożenia 
na fundusz remontowy. 
Zakres potrzebnych prac 
remontowych jest bardzo 
szeroki. Rozumiem, że 
czasy są ciężkie, ale re-
monty są konieczne. 

Inwestycja związana 
z remontem została roz-
łożona na kilka lat. W 

pierwszej kolejności trzeba zająć się 
dachem.

- Na remont dachu i kominów po-
trzeba mniej więcej 40 tysięcy złotych 
– słyszymy od przewodniczącego. - 

W dalszej kolejności trzeba 
będzie budynek docieplić 
i pomalować. Chcemy 
wyremontować podwór-
ko i kupić nowy piec do 
kotłowni. Blok ma ponad 
pół wieku i nigdy nie prze-
chodził poważniejszych 
remontów. Łatwo sobie 
wyobrazić jak jest w złym 
stanie technicznym.

(stop)

Wojciech Dobrowolski - z miej-
scowości Parzyce - twierdzi, że 
sąsiedzi kradną jego mienie i chcą 
mu zabrać gospodarstwo. Druga 
strona konfliktu odrzuca oskar-
żenia. Sprawa oparła się o wójta 
gminy Ozorków, który postanowił 
przyjrzeć się problemowi. 

Pan Wojciech w emocjonalnych 
słowach opisuje relacje z sąsiadami.

- Wchodzą na teren mojego gospo-
darstwa i kradną co im wpadnie w 
ręce – słyszymy. - Przywłaszczają nie 
tylko sprzęt rolniczy, ale także zwie-
rzęta hodowlane. Ostatnio ukradli 
mi sześć prosiaków. To nie wszystko. 
Kiedyś sąsiad gazem pieprzowym 
prysnął w oczy mojej krowie. O 
wszystkim informuję policję, ale to 
nic nie pomaga. 

Policja faktycznie dość często 
interweniuje w Parzycach. Sąsiedz-
kich donosów i zażaleń nie brakuje. 
Tomasz B. (nazwisko do wiadomości 
redakcji) o Wojciechu Dobrowol-

skim ma jednoznaczną 
opinię. 

- Ten człowiek powi-
nien leczyć się psychia-
trycznie. Wszystko wy-
myśla i bezpodstawnie 
nas oskarża. Na przykład 
o to, że chodzimy do urzę-
du gminy i mówimy, żeby 
odebrać mu gospodar-
stwo. To jakiś absurd. Po-
dobnie jest z kradzieżami, 
których nie ma. Najgorsze 
jest to, że często przyjeżdża policja 
po bezpodstawnych zgłoszeniach. 
Machają tylko ręką i odjeżdżają. Nie 
wiem co z tym zrobić. Zachowanie 
sąsiada jest coraz bardziej nieobliczal-
ne. Niedawno krzyczał, że wybije mi 
szybę w samochodzie.

Wójt Tomasz Komorowski chce, 
aby konfliktowi przyjrzał się pracow-
nik GOPS.

- Jeśli ten pan rzeczywiście wymaga 
leczenia psychiatrycznego, to na pewno 

odpowiednie kroki w tym kierunku 
zostaną podjęte. Musimy porozmawiać 
z sąsiadami i policjantami – mówi wójt. 

Reporter dość często jest informo-
wany o sąsiedzkich sporach. Nierzad-
ko problemy można rozwiązać szyb-
ko. Wystarczy odrobina dobrej woli 
pomiędzy zwaśnionymi stronami. 
Niestety, są również konflikty o głęb-
szym podłożu. Wtedy sprawą muszą 
zająć się odpowiednie instytucje. 

(stop)

ostatnia kontrola 
NIK potwierdziła, że 

jakość dowozów uczniów z tere-
nów wiejskich - organizowanych 
przez gminy - pozostawia wiele 
do życzenia. W sprawie autobusu 
wożącego młodzież z ozorkow-
skiego LO otrzymaliśmy niepo-
kojący sygnał. 

- To szmelc, który już dawno po-
winien zostać wycofany. Psuje się 
bardzo często. Podczas dowozów 
kierowca zatrzymuje się na trasie i 

wysiada z autobusu, aby sprawdzić 
co nawaliło – usłyszeliśmy od jedne-
go z rodziców ucznia liceum, który 
na dowód przysłał zdjęcie pojazdu 
podczas naprawy na obrzeżach 
Leśmierza. 

Uczniowie, z którymi rozmawia-
liśmy, również narzekają na 
stary autosan.

- Siedzenia są bardzo 
wąskie. Jest niewygodnie. 
Trzęsie strasznie, jak się 
jedzie. Do tego ta głośna 

praca silnika i awarie. Aż strach 
czymś takim jechać – mówi uczen-
nica LO w Ozorkowie. 

Kierowca autobusu, z którym 
rozmawialiśmy przed liceum, nie 
chciał zdradzić ile lat liczy sobie 
autobus. 

- Jest sprawny, nic się nie psuje – 
zapewnia kierowca.

Wójt Tomasz Komorowski – po 
zgłoszeniu przez nas problemu – 

Leciwy autosan wozi uczniów między innymi do Leśmierza

Na trasie z Leśmierza autobus musiał się zatrzymać. Kierowca 
sprawdzał silnik

Kierowca przekonuje, że opona nie jest łysa 

obiecał, że zbada sprawę. 
- Wcześniej nikt nie zgła-

szał do nas problemów 
związanych z dowozem 
uczniów – twierdzi wójt 
gm. Ozorków. - Oczywiście 

zobaczę, czy faktycznie po-
trzeba mojej interwencji.

Przypomnijmy, że obowią-
zek zapewnienia dowozu dzieci 
do szkoły spoczywa na urzędzie 
gminy. Ze względu na odległości, 
rzecz dotyczy głównie obszarów 

wiejskich. 
Najczęściej transport dzieci jest 

realizowany przez podmioty wy-
łonione w przetargach. Samorządy 
wpisują co prawda w dokumentację 
tych zamówień różne wymogi co do 
np. wieku autobusów, stanu tech-
nicznego itp., ale to jak się okazuje 
nie stanowi zabezpieczenia przed 
nieprawidłowościami, które w kon-
sekwencji mogą zagrażać bezpie-
czeństwu przewożonych uczniów.

tekst i fot. (stop)

zDezeloWane autobusy WoŻą ucznióW?

Wojciech Dobrowolski oskarża sąsiadów 
m.in. o kradzież

Pod leśmierzem sąsiedzkie konfliktyBlok upadłej cukrowni 
do remontu

Budynek czeka gruntowny 
remont  

Na zdjęciu 
przewodniczący 

wspólnoty 

Kto komu uprzykrza życie?
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Gm. Parzęczew 

ozorków

materiał promocyjny

16 października w forum Inicjatyw 
Twórczych w Parzęczewie odbyła 
się I Wojewódzka Konferencja 
Animatorów Kultury, której celem 
była promocja przedsięwzięć kul-
turalnych regionu łódzkiego i in-
tegracja środowiska animatorów 
kultury naszego województwa. 

Do Parzęczewa zjechali goście z 
Dalikowa, Kobiel Wielkich, Łęczycy, 
Łodzi, Ozorkowa i Sieradza,  którzy 
zdecydowali się zaprezentować 
podczas spotkania jedną, najbardziej 
reprezentatywną dla swojej działal-
ności imprezę cykliczną.  Byli wśród 
nich przedstawiciele ośrodków 
kultury i bibliotek. Rafał Gawin z 
Domu Literatury w Łodzi opowie-
dział o festiwalu „Puls Literatury”. 
W imieniu Forum wystąpiła jego 
dyrektor, Renata Nolbrzak, prezen-
tując konkurs poetycki „Czarno na 
Białym”. Wśród omówionych imprez 
przeważały konkursy literackie, w 
tym, jeden z nielicznych w Polsce 
– prozatorki, organizowany przez 
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu 
w Kobielach Wielkich, Ogólno-
polski Konkurs Literacki „O Pióro 
Reymonta”. Niecodzienną formę 
promocji czytelnictwa zaprezen-

towała Beata Olejniczak, dyrektor 
Gminnej Biblioteki w Dalikowie, od 
lat biorącej udział w ogólnopolskiej 
akcji „Odjazdowy bibliotekarz”. 
O roli i sposobie funkcjonowania 
bibliotek we współczesnym obiegu 
kulturalnym, rozmawiałem z Da-
nutą Trzcińską, dyrektor Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Ozorkowie. 
– Biblioteka jest taką szczególną in-
stytucją kultury, która w obecnym 
świecie zyskała inne zadania, niż te 
które tradycyjnie jej przypisujemy 
– mówi Danuta Trzcińska. – Poza 
wypożyczaniem książek, organizu-
jemy szereg wydarzeń kulturalnych. 
Dziś opowiadałam o jednym z nich, 
organizowanym przez nas Woje-
wódzkim Konkursie Poetyckim  im. 
Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. 
Cieszę się z udziału w konferencji, 
uważam że nigdy za dużo spotkań i 
rozmów z ludźmi. Przypadki rządzą 
światem i czasem jest tak, że dzięki 
takim spotkaniom rodzą się nowe 
inicjatywy i pomysły. Myślę, że może 
to być bardzo twórcze.

Spotkanie przebiegało w przyjem-
nej atmosferze, doskonale łączącej 
rzetelność i profesjonalizm prele-
gentów z niefrasobliwą, kuluarową 
atmosferą okrągłych, kawiarnianych 
stolików, przy których siedzieliśmy. 
Podczas przerwy dyskutowaliśmy 
nad filiżankami parującej herbaty i 
kawy, a potem zagryzaliśmy słowa 
wyjątkowo smacznym obiadem. 

W tym, szczególnie sprzyjającym 
swobodnej wymianie myśli, czasie 
udało mi się porozmawiać z Rafa-
łem Gawinem z łódzkiego Domu 
Literatury, który podkreślał rolę 
małych ośrodków w dzisiejszym 
życiu kulturalnym. – Sytuacja jest 
ciekawa, ponieważ takie instytucje 
silniej aktywują lokalne społeczności 
niż instytucje w dużych miastach. 
Jeśli chodzi choćby o frekwencję 
na różnego rodzaju wydarzeniach: 
w Łodzi, żeby mieć sto osób musi-
my zaprosić „nazwiska”. W takich 
miejscach [w małych ośrodkach – 
przyp. red.], nawet nie chodzi o to, 
że tych imprez jest mniej, bo akurat 
w Parzęczewie bardzo dużo się 

dzieje, ale wystarczy zorganizować 
wydarzenie. Takie instytucje działają 
bezpośrednio z ludźmi, wszyscy się 
znają. Może ludzie czują też z takim 
miejscem silniejszą więź i po prostu 
chętniej przychodzą.

Na zakończenie spotkania zagrał 
zespół „Błogostan”. Znakomici za-
równo w duecie, jak i solo wokaliści: 
Anna Szoszkiewicz i Janusz Chałas  
w brawurowych interpretacjach pio-
senek poetyckich o szerokiej gamie 
odcieni liryzmu udowodnili trafność 
swojej nazwy. 

A oto jak już po zakończeniu kon-
ferencji podsumowała ją dyrektor 
Forum Inicjatyw Twórczych, Renata 
Nolbrzak:

Z zainteresowaniem i przyjem-
nością słuchałam wystąpień moich 
koleżanek i kolegów, ale bardzo się 
też cieszę z naszych kuluarowych 
rozmów. To po prostu miłe spo-
tkanie, sprzyjające nawiązywaniu 
albo zacieśnianiu współpracy. 
Cieszę się także, że na zaprosze-
nie odpowiedzieli niektórzy nasi 
mieszkańcy, zainteresowani tym, 
co się dzieje w regionie. Ze wszech 
miar więc konferencja spełniła 
swoje zadanie – stała się zarówno 
forum wymiany doświadczeń ani-
matorów kultury, jak i nośnikiem 
informacji na temat wydarzeń 
kulturalnych w okolicy. 

Piotr Sankowski

W kuluarach kultury 

„Ciągłe braki 
w dostawach 

wody doprowadzić mogą czło-
wieka do furii. Wodociągi tłu-
maczą to brakiem agregatu prą-
dotwórczego. Najczęściej scena-
riusz awarii wygląda następująco 
- chwilowe wyłączenie prądu i 
następnie brak wody przez kilka 
godzin. W poniedziałek około 
godziny 19.00 wody już nie było 
- pisząc maila (godz. 00.04) wody 
nadal nie ma. Myślę, że 
zostanie włączona 
dopiero rano, 
mimo iż prąd 
jest (Wielka 
W i e ś ) .  O 
co chodzi? 
Czy mają 
w a d l i w ą 
instalację 
elektrycz-
ną, czy nie 
chce się ko-
muś ruszyć 
i zrobić z tym 
porządek a ludzie 
całe dnie i noce 
nie mają wody”... 
- czytamy w mailu 
przesłanym do redakcji przez 
Daniela Ch. (nazwisko do wiado-
mości redakcji). 

Wójt Ryszard 
Nowakowski nie 

ukrywa, że prze-
rwy w dostawach 

wody są sporym pro-
blemem dla gminy. 

- Planujemy zakup 
agregatów prądo-
twórczych. Wiemy, 
że są bardzo potrzeb-

ne, gdy jest awaria energetyczna. 
W gminie mamy cztery stacje 

uzdatniania wody i niestety w 
żadnej z nich nie ma agregatu. Koszt 
kupna jednego takiego urządzenia 
to 70 – 80 tysięcy zł. Nasz zakład 
komunalny zlecił już opracowanie 
dokumentacji technicznej związanej 
z inwestycją – słyszymy od wójta.

Mieszkańcy mają nadzieję, że sta-
cje zostaną w możliwie najkrótszym 
terminie wyposażone w agregaty 
prądotwórcze. 

(stop)

Przedstawiciele PKP i urzędu miejskiego sprawdzili w ub. 
tygodniu stan techniczny wszystkich pomieszczeń dworca. 

Po przeprowadzeniu szczegółowej inwentaryzacji, sporządzona zosta-
nie dokumentacja i kosztorys remontu. W przyszłym roku mają ruszyć 
prace remontowe. W najbliższych tygodniach władze PKP i burmistrz 
Jacek Socha zawrą porozumienie, na podstawie którego budynek zo-
stanie przekazany miastu w użytkowanie. Jeśli będzie taka potrzeba ze 
strony pasażerów, część pomieszczeń odnowionego dworca zostanie 
przeznaczona na kasę biletową, poczekalnię i toalety.

(stop)

Wyremontują dworzecmieSzkańCy Się deNerWUją. 
dlaCzego Nie ma Wody?

Wójt Ryszard Nowakowski mówi o 
planach związanych z zakupem agregatów 
prądotwórczych 

Gdy zabraknie prądu, mieszkańcy mają suche krany 
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Kryminalni z komendy powia-
towej policji w Łęczycy wraz z 
funkcjonariuszami urzędu Cel-
nego w Kutnie zabezpieczyli 6026 
kilogramów suszu tytoniowego 
oraz 134 kilogramy tytoniu bez 
polskich znaków akcyzy. Łączna 
kwota uszczuplenia podatku 
akcyzowego wyniosła blisko 3 
milionów złotych.

20 października kryminalni z 
Zespołu do Walki z Przestępczością 
Gospodarczą i Korupcją realizując 
materiały własne wraz z celnikami 
podjęli działania skierowane prze-
ciwko przestępczości gospodarczej. 
Funkcjonariusze ustalili, że na jednej 
z posesji na terenie gminy Piątek 
mogą znajdować się duże ilości wy-
robów tytoniowych bez polskich zna-

ków akcyzy. Podczas przeszukania 
wytypowanej posesji zabezpieczyli 4 
tekturowe kartony z suszem tytonio-

wym niewiadomego pochodzenia. 
Ponadto kryminalni ustalili, że kilka 
domów dalej również przechowy-
wany jest nielegalny towar. Tam 
zabezpieczono kolejnych 70 pudeł 
z suszem oraz 2 pudła gotowego 
tytoniu oraz aromaty służące do jego 
uszlachetnienia. Łącznie policjanci 
zarekwirowali 6026 kilogramów su-
szu tytoniowego oraz 134 kilogramy 
tytoniu bez polskich znaków akcyzy 
o wartości uszczuplenia 2,862 miliona 
zł. Śledczy przesłuchali osoby, u któ-
rych składowany był tytoń i ustalili 
tożsamość właściciela kontrabandy. 
Jego zatrzymanie i przedstawienie 
mu stosownych zarzutów jest jedynie 
kwestią czasu. Za paserstwo akcyzo-
we grozi kara pozbawienia wolności 
do lat 3 oraz wysoka grzywna. 

Tylko w ciągu jednego dnia na 
terenie powiatu poddębickiego 
doszło do dwóch wypadków 
drogowych. W pierwszym zda-
rzeniu poszkodowanym został 
rowerzysta a w drugim kierowca 
samochodu ciężarowego.
19 października o godzinie 8.40 w 
Poddębicach na skrzyżowaniu ulic 
Łęczycka/Sienkiewicza doszło do 
wypadku drogowego. Z wstępnych 
ustaleń wynika, że kierujący samo-
chodem osobowym marki opel 
corsa 64-letni mieszkaniec powiatu 
poddębickiego, podczas wyko-
nywania manewru skrętu w lewo 
z drogi podporządkowanej, nie 
ustąpił pierwszeństwa przejazdu 
79-letniemu rowerzyście, w wyniku 
czego mężczyzna przewrócił się na 
jezdnię. W wyniku zdarzenia rowe-
rzysta doznał urazów wewnętrz-
nych i został przetransportowany 
do szpitala w Poddębicach gdzie 
pozostał na obserwacji. Kierujący 
oplem był trzeźwy natomiast od 
79-latka pobrano krew do badań. 
Postępowanie prowadzi poddębic-
ka policja.
Z kolei o godzinie 12.10 w Por-
czynach doszło do drugiego 
wypadku. Kierującemu oplem 
astrą 61-letniemu mieszkańcowi 
powiatu jadącemu prostym od-
cinkiem drogi, nagle wypięła się 
przyczepka samochodowa, która 
wjechała na przeciwległy pas ru-
chu wprost pod nadjeżdżający sa-
mochód ciężarowy marki Scania 
kierowany przez 47-latka. Męż-
czyzna chcąc uniknąć zderzenia 
z przyczepką, zjechał gwałtownie 
na pobocze następnie wjechał do 
rowu i uderzył przodem pojazdu 
w drzewo. W wyniku zdarzenia 
kierujący scanią doznał ogólnych 
potłuczeń i został przewieziony 
do szpitala w Poddębicach gdzie 
pozostał na obserwacji. Kierujący 
byli trzeźwi. 

Nawet do 10 lat pozbawienia wol-
ności może grozić 18 – latkowi, 
który jest podejrzany o kradzież z 
włamaniem do piwnicy na terenie 
Łęczycy.

Pod koniec września bieżącego 
roku śledczy łęczyckiej komendy 
przyjęli zawiadomienie o włamaniu 

do piwnicy w bloku na terenie mia-
sta. Policjanci pracujący na miejscu 
zdarzenia ustalili, że sprawca dostał 
się do środka przecinając metalowy 
skobel w drzwiach. Z pomiesz-
czenia skradziono sprzęt elektro-
niczny oraz narzędzia o wartości 
550 złotych. Policjanci analizując 

zgromadzony w sprawie materiał 
dowodowy jako sprawcę zdarzenia 
wytypowali 18 – letniego łęczy-
canina. Zatrzymany i dowieziony 
do miejscowej komendy usłyszał 
zarzut kradzieży z włamaniem. 
Mężczyzna już wcześniej wchodził 
w konflikt z prawem. 

Policjanci z wydziału kryminalne-
go zgierskiej jednostki policji za-
trzymali 25-letniego mężczyznę, 
który napadł na 64-letnią kobietę 
i używając przemocy doprowa-
dził do poddania się czynności 
seksualnej a następnie ukradł 
ofierze torebkę. Zatrzymanemu 
grozi kara do 12 lat pozbawienia 
wolności.

Do zdarzenia doszło 18 paździer-
nika po godz. 20.00 w miejscowości 
w Słowik. Do stojącej na przystanku 
tramwajowym kobiety podszedł 
nietrzeźwy mężczyzna, który za-
czął ją słownie zaczepiać a potem 
szarpać za ubrania. Przestraszona 
64-latka przeszła więc na drugą 
stronę ulicy. Mężczyzna ruszył za 
nią. W pewnym momencie pod-
biegł do niej i przewrócił na ziemię. 
Gdy miał już przewagę nad swoją 
ofiarą zaczął okładać ją ciosami, a 
potem doprowadził do poddania 
się czynności seksualnej. Na koniec 
wyrwał jeszcze kobiecie torebkę i 
uciekł. Łupem sprawcy padł tablet, 
karty bankomatowe, dokumenty i 
pieniądze. Sygnał o napaści dotarł 

do zgierskich policjantów, którzy 
rozpoczęli poszukiwania napastni-
ka. Policjanci od samego początku 
traktowali tę sprawę priorytetowo. 
Skrupulatne działania przyczy-
niły się w rezultacie do ustalenia 
sprawcy tego brutalnego napadu. 
21 października funkcjonariusze 
wydziału kryminalnego pojechali 
do miejsca pracy podejrzewane-
go. 25-latek został zatrzymany i 
osadzony w zgierskim areszcie. 
Usłyszał już zarzut doprowadzenia 
przy użyciu przemocy do poddania 
się innej czynności seksualnej i do-
konania rozboju. 

Policjanci z Poddębic zatrzymali 
kierowcę Scanii, który kierując 
samochodem ciężarowym, złamał 
przepisy ruchu drogowego. 51-letni 
mieszkaniec powiatu piaseczyń-
skiego w zamian za odstąpienie 
od nałożenia na niego mandatu i 
dodatkowych punktów karnych za 
popełnione wykroczenie, wręczył 
policjantowi 100 złotych łapówki. 
21 października o godzinie 9.30 w 
miejscowości Wilkowice w gminie 
Wartkowice, policjanci zatrzymali 
51-latka, który kierował samocho-
dem ciężarowym marki Scania. 
Mężczyzna jadąc drogą próbo-
wał wyprzedzać inne pojazdy na 
„podwójnej ciągłej”. Łamiącego 
przepisy ruchu drogowego za-
trzymali policjanci, którzy zauwa-
żyli zachowanie kierowcy. Podczas 
prowadzonej kontroli okazało się, 
że kierowca dodatkowo nie posiada 
przy sobie dowodu rejestracyjne-
go od pojazdu. Kiedy kierowca 
Scanii usłyszał o konsekwencjach 
w związku z popełnionymi wy-
kroczeniami, wręczył policjantowi 
banknot o nominale 100 zł w za-
mian za odstąpienie od dalszych 
czynności służbowych. W związku 
z tym 51-latek został zatrzymany i 
przewieziony do komendy policji, 
gdzie został przesłuchany. Teraz za 
próbę przekupstwa grozi mu kara 
do 10 lat pozbawienia wolności. 
łapówkarz

dWa ZdarZeNIa 
jedNeGo dNIa

łapówkarz

25-letNI ZBoCZeNIeC. 
NaPadł 64-latKĘ

18-lateK Włamał sIĘ do PIWNICy

kontrabanda za prawie 3 miliony 
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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 

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

Księgowa
Wykształcenie wyższe kierunek 
księgowość, mile widziany 
samodzielny księgowy, 
doświadczenie w zawodzie min. 
1 rok 
GRUPA PRODUCENTÓW 
ROLNYCH ZIARNA ZBÓŻ 
„KASZTELAN”
Łubno 63B
99-107 Daszyna 
Miejsce pracy: Drzykozy
tel. 601 235 171

Monter stolarki okiennej i 
drzwiowej
Prawo jazdy kat. B, doświadczenie 
zawodowe w montażu stolarki 
okiennej i drzwiowej
Przedsiębiorstwo Handlowo 
Usługowe OKNA-PLAST
ul. Poznańska 28
99-100 Łęczyca
tel. 24 721 67 71
Miejsce pracy: Łęczyca, Kutno i 
okolice 

Kierowca kat. C+E
Wykształcenie podstawowe, 
prawo jazdy kat. C+E, 
świadectwo kwalifikacji, badania 
psychologiczne.
JULMAR-TRANS
Michał Pichalak
Jarochówek 3
99-107 Daszyna
tel. 607 718 348 lub 781 483 300

Kierowca ciągnika siodłowego
Prawo jazdy kat. C+E, uprawnienia 
do kierowania ciągnikiem 
siodłowym, mile widziane 
wykształcenie mechaniczne.
Giełda Rolna „ZOLA”
Ignaczak Sp.j.
ul. Wschodnia 4

99-335 Witonia
tel. 604 160 803

Prasowaczka
Umiejętność prasowania, 
umiejętność pracy w zespole.
P.P.H.U. ELIZABETH
ul. Konopnickiej 2
99-100 Łęczyca
tel. 500 106 370

Kierownik ds. technicznych
Wykształcenie min. wyższe 
techniczne, min. 2 lata 
doświadczenia w branży metalowej.
PPH „Agro-factory”
Lubień 35
99-100 Łęczyca
tel. 603 555 446
e-mail: biuro@agro-factory.pl 

Monter sieci 
elektroenergetycznych
Wykształcenie podstawowe, chęć 
do pracy.
Budownictwo Elektroenergetyczne 
„SELPOL” Spółka Akcyjna
ul. Ratajska14/18, 91-231 Łódź
tel. 605 896 005 
e-mail: praca@selpol.pl 
Miejsce pracy: Łódź oraz teren 
całego kraju

Pomocnik malarza
wykształcenie zasadnicze 
zawodowe
Grupa Progres 
ul. Wólczanska 53
90-117 Łódź
tel. 609 100 671
Miejsce pracy: okolice Łęczycy

Pracownik fizyczny
Chęć do pracy.
Frozen Foods Sp. z o.o.
ul. Lawinowa 61
92-010 Łódź
tel. 603 077 769
Miejsce pracy: Grabów, ul. 
Reymonta 7A

operator maszyn 
przemysłowych
Wykształcenie techniczne 
mechaniczne lub elektryczne, 
obsługa maszyn, diagnozowanie i 
naprawa awarii i usterek.
Frozen Foods Sp. z o.o.
ul. Lawinowa 61
92-010 Łódź
tel. 603 077 769
Miejsce pracy: Grabów, ul. 
Reymonta 7A

Tokarz-frezer
Wykształcenie zasadnicze 
zawodowe  lub średnie zawodowe, 
min. 2 lata doświadczenia na 
podobnym stanowisku.
ŁZG Łęczyca S.A.
ul. Kopalniana 9
99-100 Łęczyca
tel. 24 721 34 41 wew. 342

Konstruktor odzieży w 
możliwością odszywania 
wzorów
Wykształcenie średnie mile 
widziane włókiennicze, 
umiejętność konstrukcji odzieży, 
umiejętność odszywania wzorów.
P.P.H.U. ELIZABETH
ul. Konopnickiej 2
99-100 Łęczyca
tel. 507 085 169

Spawacz
Wykształcenie zasadnicze 
zawodowe, uprawnienia 
spawalnicze MIG MAG, mile 
widziane doświadczenie.
Randstad Polska Sp. z o.o.
Aleje Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa
Biuro w Kutnie
Miejsce pracy: Góra Św. 
Małgorzaty
Kontakt z pracodawcą telefoniczny 
pod numerem 24 361 68 43 lub 
e-mail:  pawel.podlasiak@wp.pl 

Stolarz
Umiejętność samodzielnej pracy, 
mile widziane doświadczenie.
Krzysztof Smulewicz „KDT” Zakład 
Produkcji Drzewnej
Dzierżązna 3
95-100 Zgierz
tel. 602 344 837

Osoba do przyuczenia w 
zawodzie stolarza
Chęć do pracy.
Krzysztof Smulewicz „KDT” Zakład 
Produkcji Drzewnej
Dzierżązna 3
95-100 Zgierz
tel. 602 344 837

Pracownik produkcji/montażu
Chęć do pracy.
FLEXIDEA Sp. z o.o.
ul. Wólczańska 73 lok. 1/1a
90-515 Łódź
tel. 530 761 182
Miejsce pracy: Łódź, ul. 
Dąbrowskiego 216

Agent-sprzedawca
Wykształcenie min. zasadnicze 
zawodowe w zawodzie 
sprzedawca, mile widziany staż 
pracy, obsługa kasy fiskalnej, 
obsługa komputera.
„SPOŁEM” PSS MAZUR
Plac Kościuszki 11
99-100 Łęczyca
tel. 24 721 27 13

Sprzedawca
Wykształcenie zasadnicze 
zawodowe, obsługa kasy fiskalnej, 
samodzielność, doświadczenie w 
branży mięsnej.
Rzeźnictwo – Wędliniarstwo 
Franciszek Niciak
Leźnica Mała 54A

99-100 Łęczyca
tel. 509 896 270
Miejsce pracy Łęczyca lub Leźnica Mała

Kierowca (transport 
międzynarodowy)
Prawo jazdy kat. C+E, 
doświadczeni zawodowe 
min 3 m-ce, karta kierowcy,  
świadectwo kwalifikacji, badania 
psychologiczne, uprawnienia na 
przewóz rzeczy
BEST
Krzysztof Pichalak
Daszyna 26/1
99-107 Daszyna
tel. 695 841 662
Miejsce pracy: Teren UE

Pracownik magazynowy
Mile widziane doświadczenie w 
pracy na magazynie.
APT PERSONNEL SOLUTIONS Sp. 
z o.o.
ul. Opolska 22
40-084 Katowice
tel. 796 160 783
Miejsce pracy: Stryków/Dobra

Kierowca (transport krajowy)
Prawo jazdy kat. C+E, 
min. 3 miesiące doświadczenia, 
świadectwo kwalifikacji, 
badania psychologiczne, 
uprawnienia na przewóz 
rzeczy
BEST Krzysztof Pichalak
Daszyna

99-107 Daszyna
tel. 695 841 662

Mechanik – spawacz
Wykształcenie zawodowe, kurs 
spawalniczy, praktyka w zawodzie, 
doświadczenie w pracy jako 
mechanik lub spawacz.
PHU „ROLBUD” Krzysztof Baras
ul. Szkolna 22a
99-140 Świnice Warckie
tel. 609 22 30 40 lub 609 22 53 63

tynkarz maszynowy 
Umiejętność tynkowania 
maszynowego
POL-TYNK Paweł Wójcik
ul. Belwederska 81
99-100 Łęczyca
tel. 508 783 864

Kierowca
Orzeczenie lekarskie 
psychologiczne, prawo jazdy kat. B 
oraz C, kurs na przewóz rzeczy.
PHU MC-TRANS 
Marek Cygan
ul. Jęczmienna 16, 95-054 Ksawerów
Miejsce pracy: Skrzynki
tel. 601 361 482

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

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

ODSZKODOWANIA dla rodzeństwa, 
dzieci, wnuków, rodziców, po śmierci 
osoby z rodziny w wypadku drogo-

wym. Zdarzenia z ostatnich 18 lat (od 
1997r.). Bez opłat wstępnych. Cały 

region. Tel.: 510-920-014

Sprzedam działkę budowlaną 2030 
m² tanio – prąd, blisko wodociąg, ok/ 

Ozorkowa. Tel.:  511-509-716

Sprzedam stół z piłkarzykami. 
Cena 220 zł do uzgodnienia. 

Tel.: 661-268-892

Szukam pracy w zawodzie cukiernik 
lub zrobię ciasta na zamówienia. Tel.: 

573-080-564

Szukam pracy jako pracownik fizyczny. 
Tel.: 729-301-220

Suczka LABRADOR – 3 miesiące sprze-
dam lub oddam. Tel.: 698-102-278

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

Słupki – rura 2,5mb x 45mm sprzedam 
po  1,50 zł/kg. Tel.: 500-336-322

Sprzedam sprężarką. Tel.: 511-997-458

Sprzedam wodną pompę głębinową. 
Tel.: 511-997-458

Sprzedam szyny budowlane oraz słup-
ki. Tel.: 511-997-458

ogłoszenie

„SPOŁEM” POWSZEChNA SPóŁDZIELNIA 
SPOżyWCóW „MAZuR” W ŁęCZyCy SPRZEDA 

LuB WyDZIERżAWI PLAC WRAZ 
Z KONTENEREM PRZy uL. TuMSKIEJ 1. 

INfORMACJI uDZIELA ZARZąD SPóŁDZIELNI, 
NR TEL.: 24 721 24 82 

LuB 506 856 382

ogłoszenie

„Społem” Powszechna Spółdzielnia
 Spożywców „Mazur” w Łęczycy wydzierżawi 

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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reklamareklama

Spotkanie Bzury z SMS pzpS iii 
Spała miało być przełamaniem 
złej passy, która od początku se-
zonu nie chce opuścić siatkarzy z 
ozorkowa.

Mecz rozpoczął się w składzie: 
Rafał Grabarczyk, Rafał Piasecki, 
Bartek Gajdzicki, Maciej Chałupnik, 
Jaku Sikora, Seweryn Pisera i na 
libero Szymon Molenda. Początek 
spotkania był bardzo wyrównany, w 
drugiej części seta nieznaczną prze-
wagę uzyskali gości, którzy utrzymali 
ją do końca partii wygrywając 25:22. 
Drugi set mogłoby się wydawać, że 
potoczy się podobnie do pierwszego. 
Niestety przyjezdni postawili znacz-
nie trudniejsze warunki. Zawodnicy 
Bzury kompletnie stracili pomysł na 
grę. Nie funkcjonowało praktycznie 
nic, zwłaszcza przyjęcie. Trener 
Przemek Prawda dokonał całkowi-
tego przetasowania drużyny. Na 
przyjęcie wszedł Nikodem Nowak i 
Maciej Kiciak, na rozegranie Marek 
Kacprzak a na środku zameldował 
się Mateusz Ciesielski. Gra siatkarzy 
z Ozorkowa pozwoliła na odrobienie 
strat z początku seta. Jednak koń-

Już po raz jedenasty odbył się 
Mityng Lekkoatletyczny Osób 
Niepełnosprawnych Intelektualnie, 
którego organizatorem jest polskie 
Stowarzyszenie na Rzecz Osób z 
upośledzeniem umysłowym Koło 
w zgierzu. 

W tym roku 10 drużyn z woje-
wództwa łódzkiego walczyło o tytuł 
najlepszej w takich konkurencjach 
jak: rzuty piłeczką palantową i 
piłką lekarską, slalom czy wyścig 
z wózkami. Najlepsza okazała się 
drużyna gospodarzy z PSOUU 
koło w Zgierzu, drugie miejsce 
zajęli reprezentanci Żychlina, a na 
najniższym miejscu na podium 
stanęli podopieczni Fundacji Fosa z 
Aleksandrowa Łódzkiego.

- Nasi podopieczni bardzo po-
ważnie podchodzą do zawodów, 
długo się do nich przygotowują, 
gdyż uważają, że nie jest to zabawa, 
ale prawdziwa sportowa rywaliza-
cja – twierdzi Małgorzata Potakow-
ska – kierownik WTZ działających 

przy PSOUU koło w Zgierzu. – Jest 
to dla nich także forma sprawdzia-
nu, a za swój wysiłek otrzymują 
puchary, medale i nagrody, ufun-
dowane przez naszych sponso-
rów, m. in. starostę zgierskiego 
– Bogdana Jarotę. To wszystko 
sprawia, że podopieczni czują się 
docenieni oraz mogą się spraw-
dzić, a przy okazji popracować 
na kondycją – dodaje terapeutka.  
Podczas kilkugodzinnych zmagań, 
zawłaszcza drużynom z terenu 
powiatu zgierskiego, kibicowali, 
a później dekorowali zwycięzców, 
członkowie Zarządu Powiatu 
Zgierskiego: Wojciech Brzeski i 
Wojciech Budziarski.

Info:powiat.zgierski.pl

Start Brzeziny pokonał Termy 
uniejów 1:0 (1:0) w spotkaniu 
12. kolejki łódzkiej klasy okrę-
gowej. To duża niespodzian-
ka gdyż goście przyjechali 
do Brzezin mając na koncie 
pięć wygranych pojedynków 
z rzędu. Termy nie potrafiły 
wykorzystać w drugiej połowie 
liczebnej przewagi, a kapitalną 
dyspozycję zaprezentował gol-
kiper Startu Mariusz Jatczak. 

Do Brzezin, zasiadający w 
fotelu lidera, Termalni przyje-
chali po szóstą wygraną z rzędu. 
Uniejowianie mieli nadzieję, że to 
właśnie w tym pojedynku przeła-
mią swoją złą serię w meczach ze 
Startem i w końcu sięgną po trzy 
punkty w konfrontacji z brzezinia-
nami. Od samego początku było 
jednak inaczej. Już w 7. minucie, po 
dośrodkowaniu z rzutu rożnego i 
olbrzymim zamieszaniu, najspryt-
niej w polu karnym zachował się 
Patryk Krauze, który w gąszczu 
nóg posłał piłkę do siatki. Szybka 
strata wprowadziła sporo nerwo-
wości w poczynania gości. Termy 
starały się szybko odpowiedzieć, 
ale miały problemy z przedosta-
niem się pod pole karne rywali. 
Najlepsze okazje na pokonanie 
golkipera miejscowych miał Kry-
stian Wojtczak. Najpierw w 18. 
minucie jego silny strzał z woleja 
zza pola karnego fantastycznie na 
rzut rożny sparował Mariusz Jat-
czak, a w 39. minucie gospodarzy 
uratowała poprzeczka.

Przyjezdni od początku dru-
giej odsłony z wielkim animu-
szem ruszyli do odrabiania strat. 
Gospodarze zdecydowanie się 
cofnęli i nastawili na kontry. Z 
bardzo dobrej strony w defensy-
wie Startu pokazał się Jarosław 
Janowski, który eliminował za-
grożenie. Termy z każdą chwilą 
coraz groźniej atakowały. W 57. 
minucie w wyniku dwóch napo-
mnień żółtą kartką boisko opuścić 
musiał Waldemar Pabiniak i 
sytuacja uniejowian na odmianę 
losu tego pojedynku wyraźnie 
wzrosła. Goście zepchnęli rywali 
do defensywy, ale walili jak głową 
w mur. Cudów w bramce Startu 
dokonywał Jatczak, który raz za 
razem bronił silnych uderzeń 
napastników. Ostatecznie wynik 
nie uległ zmianie i spotkanie 
zakończyło się zwycięstwem 
gospodarzy 1:0.

Start Brzeziny – Termy Uniejów 
1:0 (1:0)

Bramka: Patryk Krauze 7
Start: Jatczak – Poździej, Janow-

ski ż, Matusiak, Smuga – Ciesiel-
ski, Pabiniak żż cz 57′, Olejniczak 
(70′ Lindner), Swaczyna ż (80′ 
Pietrasik), Krauze (85′ Miazek) – 
Walczak (60′ Bernat).

Termy: Zdych – Jurkowski, 
Wodnicki, Matusiak, Kaczmarek 
(46′ Pacholczyk) – Zych ż, Stasiak 
(68′ Kwiatosiński), Dopierała, 
Kasztelan (78′ Łuczak) – Jonczyk 
ż, Wojtczak.

Info: lodzkifutbol.pl

W Zespole Szkół w Solcy Wielkiej 
odbył się Turniej Tenisa Stołowe-
go Szkół Podstawowych i Gimna-
zjów gminy ozorków. 
Wyniki turnieju w punktacji general-
nej (łącznej dz. i chł.)

gimnazja
I miejsce – Gimnazjum w Leśmierzu

II miejsce – Gimnazjum w Solcy Wielkiej
III miejsce – Gimnazjum w Modlnej

Szkoły Podstawowe
I miejsce – Szkoła Podstawowa 

w Solcy Wielkiej
II miejsce – Szkoła Podstawowa 

w Leśmierzu
III miejsce – Szkoła Podstawowa 

w Modlnej
Zespoły otrzymały pamiątkowe 
puchary i dyplomy, a zawodnicy za 
miejsca I-III medale ufundowane 
przez Wójta Gminy Ozorków Toma-
sza Komorowskiego.

Info: ZS w Leśmierzu 

bzura grała jak nigdy, przegrała 
jak zawsze

cówka należała do gości, którzy nie 
odpuścili i wygrali 25:21.

Kolejna odsłona meczu to całkiem 
inna gra naszego. Zaczęło funkcjono-
wać praktycznie wszystko i w końcu 
kibice mogli cieszyć się ze zdoby-
wanych punktów, które stworzyły 
bezpieczną przewagę do końca seta. 
Przeciwnicy stracili pewność siebie 
a Bzura grała tak jak długo była wy-
czekiwana jej postawa. Set zakończył 
się 25:21.

Czwarty set to kontynuacja dobrej, 
a przede wszystkim skutecznej gry 
Bzury. Gdy mogło się wydawać, 

że tie-break to tylko kwestia czasu, 
kilka straconych po błędach punków 
doprowadziło do remisu i nerwowej 
końcówki, którą potrafili wykorzy-
stać goście i to oni mogli się cieszyć 
z wygranego seta 25:22 i całego spo-
tkania 3:1.

Niestety punktów Bzura nie zdoby-
ła, ugrany pierwszy set w sezonie to 
tyle na co było stać w tym spotkaniu 
siatkarzy. Następne mecze zagrają na 
wyjeździe. 

Bzura Ozorków- SMS III Spała 1:3 
(22:25, 21:25, 25:21, 22:25)

info: mksbzura.pl

Start Brzeziny ograł lidera z Uniejowa 

gminny turniej tenisa 

lekkoatletyczny mityng wojewódzki
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Najdłuższe urodzinyCo robią z brodą Największy racuch z jabłkami

Jedni zapuszczają 
wąsy, inni mogą 
poszczycić się nie-
samowicie długi-
mi włosami, a inni 
przycinają i mode-
lują swoje brody w 
fantazyjne figury. 
Broda, choć dodaje 
dostojności, jest atrybutem którym nie każdy mężczyzna 
chce się szczycić. Jednak grupa dwudziestu Niemców ze 
Związku Klubów Brodaczy Niemieckich w grudniu 2007 
oprócz bujnego owłosienia na żuchwie może pochwalić się 
także rekordem Guinnessa. Stworzyli oni bowiem najdłuższy 
łańcuch z połączonych ze sobą bród. Brody Niemców osią-
gnęły razem długość dokładnie 19,05 metra.
To jednak nie wszystko, co potrafią ludzie z brodą – znajdują 
się wśród nich także siłacze. Niektórzy praktycznie wyko-
rzystują ogromną siłę udźwigu włosa – jak choćby Litwin 
Antanas Kontrimas, który na swojej brodzie uniósł drugą 
osobę, ustanawiając tym rekord w kategorii największego 
ciężaru uniesionego na ludzkiej brodzie. To nie jedyny rekord 
ustanowiony przez dzielnego Litwina – jego broda jest już 
przyzwyczajona do radzenia sobie z ciężarami. W grudniu 
zeszłego roku otrzymał kolejny tytuł rekordzisty – tym razem 
dzięki największemu ciężarowi ciągniętemu przy pomocy 
brody. Jak nietrudno się domyśleć, chodziło o pojazd. Sa-
mochód ciągnięty przez brodę pana Kontrimasa miał masę 
1952 kilogramów.

W Drawieńskim Parku Narodowym odbyła się próba usta-
nowienia rekordu Polski na przygotowanie największego 
racucha z jabłkami. Wydarzenie odbyło się w ramach pikniku 
kulturowego „Święto jabłka”, który uświetnił obchody 25-lecia 
utworzenia parku.
Wśród wielu atrakcji, największym zainteresowaniem cieszyła 
się ogromna patelnia, na której odbywało się pieczenie naj-
większego w Polsce racucha z jabłkami. Do jego wykonania 
użyto 10 litrów kefiru, 6 kg mąki, 25 jajek, 1 kg cukry, 10 kg 
jabłek, 3 litry wody, 2 litry oleju rzepakowego, a także cukier 
wanilinowy, proszek do pieczenia i sól.
Po przygotowaniu racucha odbyło się jego mierzenie. 
Średnica wyniosła 2 metry i 1 centymetr i ten wynik został 
zatwierdzony jako oficjalny rekord Polski. Ostatnim elemen-
tem było pokrojenie racucha i rozdanie go zgromadzonej na 
wydarzeniu publiczności.

Pewnie każdy 
przeżył kiedyś 
niesamowite uro-
dziny. Pewien Nie-
miec wiedział jed-
nak, co zrobić by 
świętować dzień 
swojego urodze-
nia w naprawdę 
niesamowity sposób. Sven Hagemeier to człowiek, który 
świętował najdłużej w życiu. Być może niektórzy powiedzą, 
że to nie sztuka, przedłużyć imprezę urodzinową jeszcze 
na kolejny dzień, ale nie w tym rzecz. To nie świętowanie, 
a sam dzień jego urodzin trwał 46 godzin, czyli dwa dni. 
Rozwiązaniem zagadki tak długiego dnia jest oczywiście 
granica stref czasowych, którą przekroczył pan Hagemeier, 
kiedy dzień jego święta dobiegał końca. Nasz bohater 
wystartował z Auckland (Nowa Zelandia), skąd poleciał sa-
molotem do Brisbane (Australia), a następnie do Honolulu 
na Hawajach, znajdującego się po drugiej stronie granicy 
czasowej. Większość swoich dwudziestych szóstych urodzin 
Sven spędził na pokładzie samolotu, nie robiąc w tym czasie 
nic nadzwyczajnego – posilał się wraz z innymi pasażerami, 
ćwiczył fizycznie, by nie odczuwać w takim stopniu zmę-
czenia, a także porozumiewał się na migi. Na końcu drogi, 
w Honolulu, gdzie wylądował o północy czekała na niego z 
życzeniami urodzinowymi żona oraz certyfikat potwierdza-
jący ustanowienie rekordu, który, jak twierdzi, jest dla niego 
„niesamowitym prezentem”.

Przesadził z 
siłownią

Kobiety 
- kierowcy


