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Choć rokowania
były złe, to najbliżsi
Karoliny a także jej
koledzy z ZS im. J.
Grodzkiej w Łęczycy
do końca wierzyli,
że dziewczyna
będzie żyć. Niestety,
nastolatka przegrała
walkę z chorobą. Tuż
przed Wszystkimi
Świętymi zmarła w
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Pamiętaliśmy o naszych zmarłych

Łęczyca Jak każdego roku tłumy łęczycan odwiedziły groby swoich najbliższych.
Całe rodziny zapalały znicze na
grobach. Nie brakowało modlitwy, wspomnień i chwil zadumy.
1 listopada jest świętem jak żadne
inne. To dzień, w którym w wyjątkowy sposób myślimy o życiu
doczesnym oraz o śmierci. Choć o
bliskich zmarłych należy pamiętać
każdego dnia roku, w Święto Zmarłych wspominamy ich nieco inaczej.
- To taki jedyny dzień w roku,
kiedy na cmentarzu spotyka się
większość rodziny i znajomych.
Wspominamy mojego zmarłego
męża. Odszedł nagle w wieku 52
lat, 7 lat temu, miał zawał – usłyszeliśmy od pani Anny. - Ja na cmentarzu jestem często, ale 1 listopada
jest inaczej. Widać, że ludzie myślą
o bliskich, którzy odeszli, modlą się
za ich dusze. Poza tym, wieczorem,
gdy jest już ciemno, atmosfera na

cmentarzu jest wyjątkowa. Setki
palących się zniczy, specyficzny
zapach i ta cisza, która skłania do
zadumy.

Przypomnijmy, że dziś jest dzień
zaduszny.
(ms)

Kiedy zasiłki na węgiel?

Łęczyca Zima coraz bliżej, dlatego wiele osób już
zrobiło zapas opału. Nie wszyscy
jednak mogą wydać nieraz nawet
900 zł na tonę węgla. Wstrzymuje
ich brak pieniędzy i czekanie na
zasiłek. MOPS zasiłki wypłaci, ale
jeszcze nie teraz.
W ubiegłym roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęczycy wydał 34 300 zł na zasiłki z
przeznaczeniem na zakup węgla.
Pomoc otrzymało 131 osób.

- Obecnie nie ma jeszcze dużego zainteresowania ze strony
naszych podopiecznych kupnem
węgla. Pytają pojedyncze osoby. Nasi podopieczni wiedzą,
że węgiel będzie jak co roku w
grudniu. Myślę, że w tym roku
znacznie mniej osób będzie potrzebowało zasiłku celowego na
zakup opału na zimę, bo w wielu
budynkach zmieniono ogrzewanie na miejskie– wyjaśnia Iwona
Porczyńska, kierownik MOPS

w Łęczycy. - Nie wystąpiliśmy do
miasta o przyznanie dodatkowych
pieniędzy. Postanowiłam znaleźć
środki na węgiel z puli, którą dysponuje ośrodek. Na chwilę obecną
mamy już zabezpieczone 25 tys. zł,
myślę że ta suma wystarczy. Jeśli
nie, zrobimy dalsze przesunięcia.
Na pewno każdy podopieczny
otrzyma pomoc.
Oby zima była łagodna tak, jak
w ubiegłym roku.
(ms)

Burmistrz wyszedł z sesji!
Łęczyca - Nie zostajemy, bo
sesja zamieniła się w
jarmark – powiedział burmistrz
Krzysztof Lipiński, po czym razem
ze swoim zastępcą Krzysztofem
Urbańskim wyszedł z czwartkowej sesji miejskiej.
O co poszło? Niby nic nadzwyczajnego się nie wydarzyło, bo to,
że na miejskich sesjach za każdym
razem są słowne przepychanki i
niektórzy lubią przerywać innym
mówcom, stało się już normą.
Tym razem jednak punkt „sprawy różne” rozpoczął się od dość
poważnej uwagi radnego Marcina
Zasady, który wskazał na „dziwne
zachowanie” zastępcy burmistrza,
który miałby krzyczeć na jednego
z radnych oraz na pracownika
urzędu.
- Panie Urbański, pana zachowanie jest ostatnio bardzo agresywne.
Panie burmistrzu, to jest pana
zastępca, proszę coś zrobić w tym
temacie – mówił radny Zasada.
Powstało zamieszanie i po szeregu wymienionych zdań radny
Robert Łukasiewicz uznał, że
przewodniczący rady miejskiej,
Paweł Kulesza nie panuje nad przebiegiem obrad, dyskusja ożywiła się
jeszcze bardziej. Wówczas to burmistrz Krzysztof Lipiński razem ze
swoim zastępcą opuścili salę obrad.
Na drugi dzień po sesji, w redakcji
odebraliśmy telefon z krytycznym
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Ankiety za prawie 150 tys. zł
Łęczyca Do końca tego miesiąca można wypełniać ankiety dotyczące rewitalizacji Łęczycy. To mieszkańcy
mają wskazać obszary, które
ich zdaniem wymagają rewitalizacji. Pomysł z ankietami może
ciekawy, ale kosztowny. Umowa
z warszawską firmą przeprowadzającą badanie wynosi prawie
150 tys. zł.
Nie trzeba być fachowcem z
renomowanej firmy i przeprowadzać drogich badań, żeby od
ręki wskazać miejsca w Łęczycy
wymagające poprawy. Mieszkańcy od lat mówią o potrzebie stworzenia terenu rekreacyjnego przy
miejskim zalewie, o sypiących się
kamienicach i zdewastowanych
budynkach, nawet w centrum.
Ankiety tylko potwierdzą to, o
czym i tak wszyscy wiedzą, tym
bardziej, że jest tylko 6 pytań
dotyczących procesu rewitalizacji. Po co więc wydawać masę
pieniędzy?
- Zależy nam na jak największej
ilości oddanych głosów i uwag, tak
by przyszła rewitalizacja miasta
odpowiadała rzeczywistym potrzebom mieszkańców. Za przeprowadzenie badań socjologiczno
– społecznych jest odpowiedzialna

Firma Nizio Design International
z Warszawy. Wyłoniona została
w trybie zamówienia do 30 tys.
euro. Ogłoszenie publiczne zostało zamieszczone na stronie BIP
Urzędu Miejskiego w Łęczycy.
Wartość umowy to 145 140 zł. Działania będą prowadzone w trzech
etapach: przeprowadzenie badań
socjologiczno – społecznych i ich
analiza; opracowanie ogólnej koncepcji wyznaczonych obszarów
do rewitalizacji miasta Łęczyca;
konsultacje społeczne – wyjaśnia
Jakub Pietkiewicz z urzędu miejskiego. - Zainteresowanie możliwością wypowiedzenia się na ten
temat jest bardzo duże. W chwili
obecnej mamy wypełnione ponad
500 ankiet. Ankiety można było
wypełniać od 20 października br.,
a akcja potrwa do końca listopada.
Nadal zachęcamy wszystkich
mieszkańców do wypełniania
ankiet.
Warto zaznaczyć, że miasto ma
szansę na pozyskanie znacznych
środków na przeprowadzenie
procesu rewitalizacji. Szansę, ale
nie pewność, że je dostanie. Jeśli
środki zewnętrzne nie zostaną
przyznane, to pieniądze za badanie będą wyrzucone w błoto.
(ms)

Najładniejsze balkony docenione
Łęczyca Spółdzielnia mieszkaniowa „Łęczycanka” wybrała. Najładniejszym balkonem wśród tych zgłoszonych do
konkursu okazał się balkon z ul. Bitwy nad
Bzurą. Pierwsze miejsce na podium zajęła
Krystyna Kluska, drugie Barbara Majewska a trzecie Genowefa Domańska.
Konkurs na najładniejszy balkon w tym roku
organizowany był po raz drugi. Wszystkie
trzy laureatki otrzymały dyplomy i nagrody. Nagrodami były bony do
jednego ze sklepów kosmetycznych ufundowane przez sponsorów.
(ms)

Kanalizacja wymieniona

Burmistrz wraz z zastępcą wyszli z obrad rady miejskiej
komentarzem dotyczącym zachowania burmistrza i jego zastępcy.
- Oglądaliśmy sesję razem ze znajomymi, to śmieszne, że burmistrz
wychodzi przed zakończeniem
sesji. Pojawiło się niewygodne pytanie, to uznał, że jest na jarmarku?
To mało poważne podejście – usłyszeliśmy. - Na koniec sesji zawsze
są poruszane istotne sprawy dla
mieszkańców a teraz niczego nie
można było się dowiedzieć.
Podczas sesji padła jednak ważna
informacja – już na początku roku
z urzędu miejskiego w Łęczycy

wyszło pismo do Zarządu Dróg
Wojewódzkich, że miasto rezygnuje
z budowy ronda. Radni dopytywali, dlaczego burmistrz nigdy o
wysłanym piśmie nie powiedział
publicznie.
- Pan będzie moralnie odpowiedzialny za brak tej inwestycji
– skomentował przewodniczący
Paweł Kulesza.
Burmistrz Krzysztof Lipiński
jest zdania, że budowa ronda na
skrzyżowaniu ulic M. Konopnickiej
i Kaliskiej zniszczyłaby Łęczycę.
(ms)

Łęczyca Pięć dni trwała wymiana ciągu kanalizacyjnego w ulicy ZWM. Dzięki
metodzie bezwykopowej, nie
trzeba było rozkopywać połowy
ulicy.
Pracownicy zewnętrznej firmy,
która realizowała zadanie na osiedlu są zadowoleni z wykonanej
pracy. Mówią, że poszło całkiem
sprawnie a zastosowana metoda
znacznie ułatwiła pracę.
- Wymieniliśmy cały stary ciąg
kanalizacyjny na ulicy ZWM na
nowy z PCV, trwało to 5 dni. Z tego
odcinka kanalizacji korzystają

mieszkańcy
pobliskich
bloków i domów jednorodzinnych – usłyszeliśmy. - Pracowaliśmy na odcinku
około 120 m na głębokości 7 m.
Metoda bezwykopowa polega na
tym, że nie wyjmujemy starych
rur, tylko w te stare wpuszczamy
nowe. Dzięki temu nie tylko nie
trzeba było rozkopywać ulicy, nie
wstrzymywaliśmy też przepływu
kanalizacji, jedynie miejscowo i na
krótki czas.
(ms)

Po wyborach parlamentarnych
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W Łęczycy równa walka między PiS a PO

Głosy oddane przez mieszkańców Łęczycy były niezwykle
równo rozłożone pomiędzy
dwie największe partie. Jak podaje PKW z niewielką przewagą
w naszym mieście wygrał PIS
zdobywając 30,18%. PO wywalczyło 29,32%. Łęczyca nie będzie
miała swojego przedstawiciela
w parlamencie.
Z naszego okręgu wyborczego,
do sejmu RP dostało się siedmiu
kandydatów startujących z listy
PiS. Ile głosów na zwycięskich posłów oddali mieszkańcy Łęczycy?
Witold Waszczykowski (523 głosy), Piotr Polak (58 głosów), Grzegorz Schreiber (294 głosy), Marek
Matuszewski (201 głosów), Beata
Mateusiak-Pielucha (47 głosów),
Tadeusz Woźniak (111 głosów),
Łukasz Rzepecki (175 głosów). W
sejmowych ławach PO z naszego
okręgu zasiądzie troje posłów:
Cezary Tomczyk (369 głosów),
Agnieszka Hanajczyk (328 głosów) i Artur Dunin

Liczba uprawnionych do
sowania łęczycan – 11774. głodanych głosów ważnych - Od1. Prawo i Sprawiedliwość – 5477
1653
głosy
2. Platforma Obywatelska –
1606
głosów
3. Zje dn oc zo na Lew ica
– 561
głosów
4. Kukiz ‘15 – 432 głosy

(120 głosów). Z PSL-u do sejmu
wejdzie Paweł Bejda, który w Łęczycy zdobył 40 głosów a z KWW
Kukiz’15 - Tomasz Rzymkowski
na którego zagłosowało 182 mieszkańców Łęczycy.
W wyborach do senatu RP
bezkonkurencyjny okazał się
dotychczasowy senator Przemysław Błaszczyk (PiS). W okręgu
wyborczym nr 25 obejmującym
powiaty pod5. Nowoczesna Ryszarda Pet
ru –
370 głosów
6. Polskie Stronnictwo Lud
owe –
354 głosy
7. KORWIN – 256 głosy
8. Partia Razem – 193 głosy
9. KWW Zbigniewa Stonogi – 33
10. KW Grzegorza Brauna „Sz głosy
część
Boże” – 11 głosów
11. Samoobrona – 8

dębicki, łęczycki, kutnowski i
łowicki zdobył 43971 głosów.
Pozostali kandydaci to Danuta
Zakrzewska (PO) - 24 398 głosów,
Dariusz Pigłowski (Kukiz’15) - 16
185 głosów i Tadeusz Gajda (PSL)
- 13 321 głosy.
Kandydaci startujący z Łęczycy
nie weszli do parlamentu. Najwięcej głosów mieszkańców otrzymał
Paweł Kulesza (PO), bo aż 515, na
drugim miejscu był Michał Pacholski, dotychczasowy poseł (PSL)
uzyskując poparcie 250 łęczycan.
Pozostali trzej „łęczyccy” kandydaci już tak dużego poparcia nie
mieli. Beata Dudkiewicz otrzymała 96 głosów, Michał Jabłoński,
członek partii KORWiN uzyskał 30
głosów a Marta Boczkowska-Lesiak tylko18. Frekwencja w mieście
wyniosła 47,20%
(ms)
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Nad zalew nowym chodnikiem
Łęczyca Nareszcie – mówią
przede wszystkim rodzice i dziadkowie dzieci przechodzących przez teren miejskich
zalewów w drodze do szkoły.
Rozpoczęły się prace związane
z poprawieniem chodnika od ul.
Bitwy nad Bzurą do mostku między zalewami.
- Wystarczy spojrzeć, jak teraz
jeszcze wygląda ten stary chodnik.
Moja wnuczka nie raz się potknęła
na nierównych i wystających płytach. Ja zresztą też – mówi pani

Dorota. - Codziennie chodzę tędy
po wnuczkę do szkoły, cieszę się,
że chodnik zostanie wymieniony.
Cieszyć się będzie można dopiero
po zakończeniu remontu. Póki co,
przejście po piachu, w miejscach
gdzie stare płyty już zostały usunięte, do łatwych nie należy. Oby
pracownicy Zieleni Miejskiej, którzy
zajmują się wymianą chodnika,
uporali się z pracą szybciej niż na
ul. Zachodniej, gdzie prace trwały
zdecydowanie za długo.
(ms)

Pracownicy ZM rozpoczęli pracę od ul. Bitwy nad Bzurą

reklama

Największy wybór mebli w regionie!

499zł

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!
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Nowe wzory
Ceny producenta
• Kuchnie na każdy wymiar
• Galeria stołów i krzeseł
• Narożniki
• Kanapy i wypoczynki
• Sypialnie i szafy
STUDIO
• Meble systemowe
K

889zł

UCHENNE

MEBLE
NA KAŻDY
WYMIAR

Łęczyca, al. Jana Pawła II 7

NAJWIĘ
KSZY
WYBÓR
KANAP
I NAROŻ
NIKÓW!

Salon niskich cen!
www.meblesiadaczka.pl

[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.

4

Nowy
Tygodnik
Regionalny

Pani Zofia idzie do prokuratury
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Zaatakowali mnie drabiną!

O bulwersującym
zachowaniu swojego sąsiada poinformowała nas
Czytelniczka. Młody mężczyzna
razem z kolegą miał chwycić za
stojącą w korytarzu drabinę i
rzucić nią w stopę wchodzącej
do swojego mieszkania kobiety.
Zofia Izydorczyk po zdarzeniu
zadzwoniła na policję i po
pogotowie. Okazało się, że
stopa jest pęknięta w trzech
miejscach.
- W mieszkaniach nie mamy
wody, bierze się ją z korytarza.
Tego dnia poszłam po wodę jak
zawsze. Sąsiad, młody gówniarz
Łęczyca

po 20-stce, który siedział w poprawczaku zaatakował mnie stojącą w korytarzu drabiną. Razem
z kolegą wzięli ją i pchnęli w moją
stronę, upadła mi na stopę i teraz
chodzę, a raczej próbuję się poruszać z gipsową szyną – relacjonuje Zofia Izydorczyk. - Nie mam z
nimi życia. Konflikt z całą tamtą
rodziną ciągnie się już latami. Poszłam do jego matki, powiedziałam co zaszło, odpowiedziała, że
nic ją to nie obchodzi. Teraz boję
się wychodzić z domu a po wodę
chodzę w środku nocy.
Pani Zofia trzy dni po zdarzeniu zadzwoniła do dzielnicowego

Jak dobrze mieć... sąsiadki
86-letnia Zof i a D r y n ko w s k a
mieszka sama w jednopokojow ym mieszkaniu bez
łazienki. Cierpi na wiele dolegliwości, przyznaje, że w
życiu lekko nigdy nie miała.
Z biegiem lat jest coraz ciężej,
zwłaszcza, kiedy nie ma przy
niej nikogo z rodziny.
- Mam tylko wnuczka, ale
on mieszka w Warszawie, ma
swoje życie i bardzo rzadko
przyjeżdża do Łęczycy. Jestem
sama. Ostatnio zachorowałam,
n ie w ychodziła m z domu.
Gdyby nie moje sąsiadki, pani
Bogusia i pani Basia nie miałabym nawet pieczywa. Tak
się mną troskliwie zaopiekowały. Pani Bogusia przyniosła
rosół, który postawił mnie na
nogi, pani Basia przychodzi
codziennie i pyta czy niczego
nie potrzebuję, robi mi zakupy – mówi z uśmiechem Zofia
Drynkowska. - Chciałabym im
bardzo podziękować. Dzięki
nim wiem, że na świecie są
jeszcze dobrzy ludzie. Młodzi
teraz starszych w ogóle nie
szanują. Myślą, że my nigdy
Łęczyca

nie byliśmy młodsi, to bardzo
przykre. Moje kochane sąsiadki, mimo że są zabiegane, mają
swoje rodziny, są serdeczne i
życzliwe dla starszej sąsiadki,
która mogłaby być ich mamą.
Jestem za to bardzo wdzięczna.
Pani Zofia choruje na nadciśnienie, reumatyzm, niedotlenienie mięśnia sercowego, ma
podwyższony poziom cukru,
przeszła zabieg usunięcia zaćmy. Miesięcznie wydaje na
leki ponad 200 zł, emeryturę
ma niewielką, ale jak mówi,
trzeba żyć skromnie i nie prosić
nikogo o pieniądze.
- Całe swoje życie przepracowałam, wiele się nie dorobiłam,
wa r u n k i w m ieszka n iu są
trudne. Nie ma nawet ubikacji,
myję się w misce. Po prostu
żyję w XV wieku – komentuje
pani Zofia. - Mimo wszystko
cieszę się, że mogę jeszcze obok
siebie zrobić, że radzę sobie w
miarę możliwości. Ja się wstydzę prosić o pomoc, dlatego
tym bardziej jestem wdzięczna
moim sąsiadkom. To wspaniałe
osoby.
(ms)

oczekując profesjonalnego podejścia do napaści, którą zgłaszała.
Uważa, że dzielnicowy zlekceważył jej zawiadomienia, a doznane
obrażenia uznał za błahe.
- To my płacimy pensje policjantom, mają ją z naszych
podatków. Jak tak można było
się zachować. Nie dość, że nic w
tej sprawie nie zrobił, to jeszcze
mnie wyśmiał. Policja mnie olała,
jak tak można? Jeszcze w tym
tygodniu zgłoszę całą sprawę po
prokuratury – mówi ze zdenerwowaniem Z. Izydorczyk. - Chcę,
żeby przyjrzeli się pracy niektórych funkcjonariuszy. Mam też

nadzieję, że sąsiad
poniesie konsekwencje napaści na mnie.
O sprawie chcieliśmy porozmawiać z
dzielnicowym. Niestety, nie odbierał
telefonu. Nie udało
nam się również porozmawiać z oskarżanym sąsiadem.
(ms)

- Sąsiad rzucił mi
drabinę na stopę
– mówi p. Zofia

podziękowania

Miło mi potwierdzić
oﬁcjalnie, że ponownie
zostałem wybrany
Senatorem
Rzeczypospolitej Polskiej
w okręgu 25 obejmującym
powiaty: łęczycki, łowicki,
kutnowski i poddębicki.
W tegorocznych wyborach
uzyskałem od Państwa
ogromny mandat zaufania
społecznego, wyrażony
43 971 głosami.

Razem daliśmy radę
Składam serdeczne podziękowania Wam
Wszystkim i każdemu z osobna za zaufanie, jakim
mnie obdarzyliście. Zapewniam, że nadal będę
służyć wszystkim pracą, wiedzą i doświadczeniem.
Dziękuję za pomoc, za wsparcie i życzliwość,
której tak często doświadczałem w kampanii
wyborczej.
Dziękuję również moim kontrkandydatom za
uczciwą rywalizację i gratuluję wyniku.

Senator RP
Zofia Drynkowska jest wdzięczna swoim sąsiadkom za
pomoc i okazane serce

Przemysław

Błaszczyk
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Przegrała walkę z chorobą
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Zmarła tuż przed Wszystkimi Świętymi

18-letnia Karolina, uczennica ZS
im. J. Grodzkiej w Łęczycy, mimo
ogromnej woli życia, nie poradziła sobie z chorobą. Rodzina
przeżywa wielką tragedię.
Ze śmiercią najbliższej osoby
trudno jest się pogodzić, zwłaszcza,
gdy odchodzi tak młoda osoba. W
wieku 18 lat mogłoby się wydawać,
że ma się jeszcze wszystko przed
sobą. W tym przypadku życie
młodej dziewczyny skończyło się
wraz z początkiem pełnoletności.
Tego najgorszego scenariusza nikt
nie brał pod uwagę.
- W sierpniu minęły dwa lata,
gdy u Karolinki zdiagnozowano
białaczkę... Pod koniec wakacji
pojechała do szpitala w Łodzi
na badania. Wyniki były złe. Na
początku września wnuczka dostała chemię, która nie pomogła.
Gm. Łęczyca

Karolinka już ze szpitala do domu
nie wróciła – usłyszeliśmy od pogrążonej w żałobie babci nastolatki.
- Nie jesteśmy w stanie na ten temat
rozmawiać.
Sąsiedzi rodziny również nie
mogą uwierzyć, że już nigdy nie
zobaczą 18-latki. Trudno jest im
zrozumieć, że ciężka choroba i
śmierć dotknęły tak młodą osobę.
- Karolinka była wspaniałą
dziewczyną. To był aniołek. Taka
miła i grzeczna. Pomagała swojej
mamie w sklepie, codziennie z
młodszym bratem przechodzili
obok naszego bloku. To taka
trudna sytuacja, bardzo współczujemy rodzinie – mówią sąsiadki. - To stało się tak nagle. Jeszcze
niedawno widzieliśmy Karolinkę, wiedzieliśmy, że pojechała do
szpitala, że tam została, ale nikt
nie spodziewał się, że przyjdzie

to najgorsze. Przed tymi badaniami myśleliśmy, że już jest coraz
lepiej, że radzi sobie z chorobą.
Na pewno nie było widać, że nie
jest dobrze.
Większość sąsiadów towarzyszyła rodzinie w ostatnim pożegnaniu
nastolatki. Na pogrzeb przyjechała delegacja ze szkoły, do której
chodziła Karolina, przyjaciele i
znajomi.
- Dawno nie widziałem takiego
pogrzebu – wspomina sąsiad. Było mnóstwo ludzi, my tutaj z bloków też byliśmy prawie wszyscy.
Chcieliśmy pożegnać dziewczynkę. Była taką dobrą i ciepłą osobą
a spadło na nią tyle cierpienia. Nie
tylko jej ciężka choroba, ale rok
temu nagle zmarł jej tata. Kondolencje dla rodziny.
Walka z białaczką jest niesamowicie trudna i niestety, bywa

Skandal! Pobili 76-latka
Gm. Góra św. Małgorzaty
W głowie się nie mieści, że młodzi ludzie są w stanie bez skrupułów zaatakować starszego
człowieka. Do takiego zdarzenia
doszło w Karsznicach. Na szczęście obrażenia mężczyzny nie
były poważne.
- Z relacji pokrzywdzonego
wynikało, że został zaatakowany przez trzech mężczyzn.
Do zdarzenia doszło na terenie
gminy Góra Świętej Małgorzaty,
kiedy 76 – latek wracał swoim
samochodem do domu. Zatrzy-

mał pojazd w pobliżu trzech
mężczyzn reagując tym samym
na kierowane w jego stronę gesty.
Po chwili bez słowa wyjaśnienia
został zaatakowany. Napastnicy
uderzali pokrzywdzonego po
całym ciele powodując u niego
liczne obrażenia. Mimo to mężczyzna zdołał odjechać i o całym
zdarzeniu poinformować policję
– relacjonuje podkom. Agnieszka
Ciniewicz z KPP w Łęczycy. - Po
uzyskaniu niezbędnej wiedzy
funkcjonariusze rozpoczęli poszukiwania napastników. Na jednej z
wytypowanych posesji zauważyli

Nowi na stanowiskach

- Długo to trwało, ale
może w końcu w tej
jednostce coś się zmieni na lepsze,
a nie jak do tej pory na gorsze
– mówią pracownicy Zieleni Miejskiej. - Damy nowemu dyrektorowi
trochę czasu. Najważniejsze, żeby
był za ludźmi.
- W wyniku zakończenia procedury otwartego i konkurencyjnego naboru na stanowisko dyrektora Jednostki
Łęczyca

reklama

Budżetowej Zieleń Miejska w Łęczycy
został wybrany Tadeusz Arnold
zamieszkały w Łęczycy. Kandydat
spełnił wymagania formalne zawarte
w ogłoszeniu o naborze. W ocenie
komisji rekrutacyjnej przedstawił najciekawszą koncepcję funkcjonowania
jednostki budżetowej „Zieleń Miejska”
w Łęczycy oraz wykazał się dobrą
znajomością zasad funkcjonowania
administracji publicznej, niezbędną do

Sąsiedzi z całego bloku współczują rodzinie zmarłej Karoliny
bezskuteczna. Najważniejsza jest
jednak wola życia, której 18-letniej
Karolinie z Błonia na pewno nie
brakowało. Na tym niezwykle

smutnym przykładzie niektórzy
młodzi ludzie powinni zrozumieć,
jaką wartością jest życie.
(ms)

Wycinka gałęzi

uciekających mężczyzn, którzy
rysopisem odpowiadali podejrzewanym o pobicie. Po krótkim
pościgu mężczyźni zostali zatrzymani i dowiezieni do miejscowej
komendy. Jak się okazało byli to 20,
21 i 22-latek. Najstarszy z zatrzymanych był nietrzeźwy, miał w
organizmie 1,3 promila alkoholu.
Wszyscy trzej mężczyźni usłyszeli zarzut. Jak udało nam się
dowiedzieć, tylko jeden z nich
przyznał się do pobicia 76-latka.
Za pobicie można trafić do więzienia nawet na 3 lata.
(ms)

Firma
energetyczna na wniosek
łęczyckiej straży
miejskiej zaczęła
wycinanie gałęzi,
które wchodzą na
linie energetyczne.
W ubiegłym tygodniu wycięte zostały
gałęzie w alejach
Jana Pawła II oraz
w niektórych miejscach przy ul. M.
Konopnickiej. W tym
tygodniu prace mają
być kontynuowane.
(ms)

realizacji zadań na stanowisku – informuje Jakub Pietkiewicz, doradca burmistrza ds. komunikacji społecznej. Posiada ponadto najlepsze kwalifikacje
zawodowe pod względem wykształcenia i doświadczenia zawodowego,
a także predyspozycje osobowościowe
gwarantujące prawidłowe wykonanie powierzonych obowiązków.
Nowy dyrektor został wybrany w
drugim ogłoszonym konkursie do
którego zgłosiło się 6 kandydatów. Zainteresowanie dość małe jak na dobrze

płatną posadę. Wynagrodzenie poprzedniego dyrektora Zieleni Miejskiej,
składające się wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatków – funkcyjnego i
stażowego, wynosiło 5190 zł brutto.
***
Na zeszłotygodniowej sesji rady
gminy Łęczyca radni powołali nowego
skarbnika. Została nim Agnieszka
Kaszubska.
Wiesławę Kucińską odwołano z
funkcji skarbnika gminy 20 lipca.
Powodem złożenia przez wójta wnio-

Łęczyca

sku o odwołanie były wyniki przeprowadzonego w gminie audytu.
Przypomnijmy, że była skarbniczka
również sama złożyła wniosek o swoje
odwołanie z pełnionej funkcji.
Nowa skarbniczka, Agnieszka
Kaszubska, jak argumentował wójt
Jacek Rogoziński, jest najlepszą kandydatką na to stanowisko. Wcześniej
była pracownikiem starostwa, gdzie
również zajmowała się sprawami
budżetowymi.
(ms)
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Kto wygrał, kto przegrał?
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Burmistrz nadal będzie burmistrzem

Poddębice, Czy burmistrz Piotr
Sęczkowski, który z
Uniejów
ramienia PSL chciał
zasiąść w poselskiej ławie, jest zaskoczony wynikiem jaki uzyskał w
wyborach parlamentarnych? Gdzie
upatruje powodów swojej przegranej?
Burmistrz twierdzi, że jest zadowolony z wyników. Tłumaczy, że wielu
mieszkańców specjalnie nie głosowało
na niego, bo w Poddębicach chcą takiego włodarza.
- Zająłem IV miejsce na liście PSL.
Jestem z tego zadowolony. Startowałem
pierwszy raz. To dla mnie ciekawe
doświadczenie. Dziękuję wszystkim,
którzy na mnie głosowali a także
tym, którzy mówili mi prosto w oczy,
że nie będą na mnie głosować, bo
chcą bym kontynuował zadania jako
burmistrz – mówi P. Sęczkowski.
Ile głosów zdobył burmistrz Sęczkowski w powiecie poddębickim?
1.833 – tyle osób poparło burmistrza
w dążeniu do zdobycia mandatu posła.
Na Piotra Sęczkowskiego w poszczególnych gminach głosowano następująco:
Poddębice - 861, Uniejów - 35, Dalików
- 148, Pęczniew - 54, Wartkowice - 138,
Zadzim - 101.

Piotr Polak (PiS) w okręgu 11 zdobył 16.637 głosów, z czego 4.759
w powiecie poddębickim i jako jedyny otrzymał mandat posła. Na
Piotra Polaka w poszczególnych
gminach głosowano następująco:

Poddębice - 1.659, Uniejów - 1.028, Dalików - 213, Pęczniew - 532, Wartkowice
- 608, Zadzim - 719
Wieńczysław Kaźmierczak (PiS) w
okręgu 11 zdobył 1.578 głosów, z czego
543 w powiecie poddębickim.
Wyniki w poszczególnych gminach:
Poddębice 165, Uniejów - 18, Dalików
- 291, Pęczniew - 18, Wartkowice - 17,
Zadzim - 34.
Piotr Majer (PO) w okręgu 11 zdobył
1.230 głosów, z czego 814 w powiecie
poddębickim.
Wyniki w poszczególnych gminach:
Poddębice - 305, Uniejów - 340, Dalików
- 19, Pęczniew - 94, Wartkowice - 33,
Zadzim - 23.
Magdalena Gapińska (KORWiN) w
okręgu 11 zdobyła 1.215 głosów, z czego 90 w powiecie poddębickim.
Wyniki w poszczególnych gminach:
Poddębice - 54, Uniejów - 7, Dalików
- 4, Pęczniew - 8, Wartkowice - 10,
Zadzim - 7
Łukasz Ożadowicz (KORWiN) w
okręgu 11 zdobył 303 głosy, z czego 67 w powiecie poddębickim.
Wyniki w poszczególnych gminach:
Poddębice - 52, Uniejów - 2, Dalików - 1,
Pęczniew - 3, Wartkowice - 6, Zadzim - 3
Julia Gamalczyk (KORWiN) w okręgu
11 zdobyła 135 głosów, z czego 8 w
powiecie poddębickim.
Wyniki w poszczególnych gminach:
Poddębice - 1, Uniejów - 6, Dalików - 0,
Pęczniew - 0, Wartkowice - 1, Zadzim - 0.
Marta Gajewska (PSL) w okręgu 11
zdobyła 352 głosy, z czego 110 w powiecie poddębickim.

Wyniki w poszczególnych gminach:
Poddębice - 16, Uniejów - 1, Dalików
- 2, Pęczniew - 21, Wartkowice - 6,
Zadzim - 64.
Janusz Pawlak (Zjednoczona Lewica) w
okręgu 11 zdobył 467 głosów, z czego
170 w powiecie poddębickim.
Wyniki w poszczególnych gminach:
Poddębice - 114, Uniejów - 8, Dalików
- 10, Pęczniew - 8, Wartkowice - 16,
Zadzim - 14.
Jerzy Przespolewski (Samoobrona) w
okręgu 11 zdobył 90 głosów, z czego 58
w powiecie poddębickim.
Wyniki w poszczególnych gminach:
Poddębice - 13, Uniejów - 2, Dalików
- 7, Pęczniew - 17, Wartkowice - 9,
Zadzim - 10.
W powiecie poddębickim triumfowało
Prawo i Sprawiedliwość. W gminach
Pęczniew i Uniejów na kandydatów
zwycięskiego komitetu zagłosowała
ponad połowa wyborców.

Poddębice
Sejm
1. Prawo i Sprawiedliwość - 2.230
(38,71 proc.)
2. Platforma Obywatelska - 936 (16,25
proc.)
3. Razem - 176 (3,06)
4. Korwin - 252 (4,37 proc.)
5. Polskie Stronnictwo Ludowe - 1.044
(18,12 proc.)
6. Zjednoczona Lewica - 480 (8,33
proc.)
7. Kukiz’15 - 356 (6,18 proc.)
8. Nowoczesna - 241 (4,18 proc.)
10. Stonoga - 18 (0,31 proc.) \
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11 Samoobrona - 24 (0,42 proc.)
12. Braun - “Szczęś Boże” - 4 (0,07
proc.)
Senat
Przemysław Błaszczyk (PiS) - 2.275
Tadeusz Gajda (PSL) - 867
Dariusz Pigłowski (Kukiz,15) - 1.142
Danuta Zakrzewska (PO) - 1.430
Uniejów
Sejm
1. Prawo i Sprawiedliwość - 1.437
(50,65 proc.)
2. Platforma Obywatelska - 644 (22,7
proc.)
3. Razem - 66 (2,33 proc.)
4. Korwin - 86 (3,03 proc.)
5. Polskie Stronnictwo Ludowe - 158
(5,57 proc.)
6. Zjednoczona Lewica - 172 (6,06
proc.)
7. Kukiz’15 - 176 (6,2 proc.)
8. Nowoczesna - 82 (2,89 proc.)
10. Stonoga - 4 (0,15 proc.)
11 Samoobrona - 9 (0,32 proc.)
12. Braun - “Szczęść Boże” - 3 (0,01 proc.)
(stop)

Wybór ławnika
i komendanta
Uniejów Monika Kowalska, podczas ostatniej sesji miejskiej, wybrana została ławnikiem do
orzekania w sprawach rodzinnych w
sądzie rejonowym w Łasku. Radni
złożyli też gratulacje Małgorzacie
Rosik z powodu wyboru na komendanta Hufca im. Marii Konopnickiej
w Uniejowie. Samorząd, z uwagi
na ogromne zasługi w dziedzinie
integracji młodzieży z terenu gminy,
zobowiązał się do uruchomienia
stałego wsparcia finansowego na
działalność Hufca ZHP.
(stop)

materiał promocyjny

Komunalka zadbała
o miejsca pamięci

PGK Termy Uniejów zadbały
o miejsca pamięci na terenie
gminy przed 1 listopada.
Pracownicy uporządkowali
teren wokół cmentarzy parafialnych w Wieleninie, Spycimierzu i Wilamowie, zadbali
o porządek przy mogiłach
pamięci narodowej na cmentarzu rzymskokatolickim w
Uniejowie (m.in. na mogile
zbiorowej upamiętniającej
ofiary nalotów hitlerowskich
1939, bohaterów września
1939, żołn ierzy poległych
w latach 1939-1945, grobie
nieznanego żołnierza, grobie, w którym
spoczywają dzieci Marii Konopnickiej).
Uporządkowali teren, złożyli kwiaty oraz
zapalili znicze w miejscach pochówku
innych niż rzymskokatolickie: cmentarz
ewangelicki, “kirkut” (cmentarz żydowski),

“cerkiew” (grób rodziny Tollów). Złożono
również kwiaty oraz zapalono znicze na
Placu Chrystusa Króla przy ul. Bogumiła,
na placu Dębów Katyńskich, przy pomniku
Bohaterów Września w Rynku.
- Co roku o tej porze porządkujemy miejsca
pamięci – mówi Tomasz Kałużny, dyrektor ds.
komunalno-mieszkaniowych
w PGK Termy Uniejów. - Pracy
było dużo, szczególnie z wycinaniem krzaków i chwastów.
Zawsze zapalamy też znicze.
Trzeba pamiętać o takich sprawach. To bardzo ważne.
Dyrektor dodał, że przy
lżejszych pracach pomagały
pracownikom PGK dzieci.
- To istotny element kształtowania u młodych odpowiedniej postawy związanej
z obowiązkiem troszczenia się
o niektóre zapomniane groby.
To nasza historia.

Renowacja ogrodzenia
cmentarnego w Wilamowie

Ruszyła renowacja zabytkowego ogrodzenia na cmentarzu w Wilamowie, prace są skomplikowane i potrwają – przy
sprzyjającej pogodzie – do końca roku
lub będą kontynuowane wiosną.
- Nie ukrywam radości z powodu rozpoczętego remontu ogrodzenia – mówi ksiądz
proboszcz Bogusław Karasiński. - Nasi
parafianie, choć nie są majętni, wspomogli
finansowo i jest to na pewno bardzo cenne.
Prawie 100-letnie grodzenie modernizowane jest nowoczesną metodą chroniącą mury
przed wilgocią. Mam nadzieję, że po tym
remoncie ogrodzenie przetrwa długie lata.
Ciekawa jest historia zabytkowych, pięknie kutych przęseł, które hitlerowcy oszczędzili na naszym cmentarzu.
Niestety, przęsła okalające kościół pw. Św.
Wojciecha i Stanisława w Wilamowie zostały przez
Niemców
zrabowane
i przetopione na broń.
Prawdopodobnie okupanci ze
względu na szacunek do zmarłych nie
rozgrabili jedynie ogrodzenia
cmentarnego.
Prace renowacyjne wykonuje p. Henryk Gąsiorowicz z Kutna (pochodzący z
Uniejowa), specjalista od robót konserwacji
kamienia, z pomocnikami. Firma podeszła
do renowacji ogrodzenia z wielką troską.

Ksiądz Proboszcz liczy na życzliwość parafian oraz wiernych
spoza Parafii Wilamów,
którzy odwiedzają tu groby
bliskich.
Warto w tym miejscu przypomnieć, że
na cmentarzu w Wilamowie, wśród mogił
naszych zmarłych spoczywają mi.in.: budowniczy kościoła, ks. Paweł Romanowski
oraz ks. Leopol Kuznik. Jest tu również
mogiła powstańców styczniowych, którzy
bohatersko zginęli w okolicach Wilamowa.
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Budują blok przy Targowej

Nowe mieszkania w mieście

Poddębice Firma z Konstantynowa Łódzkiego
wykorzystała wieloletni zastój
budowlany i postanowiła zainteresować swoją ofertą mieszkańców. Nie było problemów ze
znalezieniem chętnych na własne
„M”. Już niedługo na działce przy
ul. Targowej wzniesione zostaną
fundamenty pod pierwszy blok
w którym zamieszka 9 rodzin. W
przyszłym roku wybudowany ma
zostać kolejny blok.
- Założyliśmy, że pierwszy blok
będzie gotowy do kwietnia przyszłego
roku. Będzie w nim 9 mieszkań,
w kolejnym bloku 6. Cena za metr
kwadratowy wynosi 3 750 zł. Miesz- prezes zarządu TBS w Poddębicach,
kania będą oddane w stanie dewelop- Anny Karskiej. - W sumie w mieście
erskim. Ważne, że przyszli lokatorzy jest 5 naszych bloków. Dlaczego nic już
nie będą płacić wysokiego czynszu. nie budujemy? To proste. Zmieniły się
Komorne za mieszkanie 3-pokojowe o diametralnie zasady przyznawania
metrażu ponad 60 mkw. wyniesie 300- kredytu z Banku Gospodarstwa Kra400 zł na miesiąc – mówi Przemysław jowego. Teraz taka inwestycja jest po
prostu nieopłacalna.
Rogala, prezes firmy budowlanej.
Prezes Karska dodaje,
- Bloki będą stawiane w
że na jej biurku leży już
nowoczesnym systemie
ponad 40 wniosków
zabudowy panelowej.
od mieszkańców
Dlaczego przez
zainteresowanych
lata w Poddębilokalem w zasocach nie oddbach TBS. Jest
awano nowych
wielu chętnych na
mieszkań dla
nowe mieszkania.
lokatorów? W tej
Niestety, póki co
sprawie skontakTBS żadnego bloku
towaliśmy się z Anna Karska
Towarzystwem Poddębicach, , prezes TBS w w Poddębicach nie
wybuduje.
Budownictwa atrakcyjnej ofmówi o mało
ercie BGK
Spółd ziel n ia
Społecznego,
mieszkaniowa dysspółd ziel n ią
ponuje w mieście
mieszkaniową oraz władzami miasta.
- Ostatni blok TBS został wy- 37-blokami. Czy powstanie kolejny?
- Chciałbym – mówi prezes Słabudowany w 2011 roku – słyszymy od

Zagadkowa mogiła przy kaplicy

Poddębice O d w i e d z a j ą c y
cmentarz zastanawiają się dlaczego jedna z płyt
nagrobnych nie jest w otoczeniu
innych mogił a stoi tuż przy kaplicy.
Z inskrypcji można się dowiedzieć, że tablica jest poświęcona
19-letniemu Rafałowi, który bardzo chciał żyć. Dramatyczna treść
świadczyć może o smutnym losie
nastolatka i życiu, które na pewno
nie było łatwe i zakończyło się za
wcześnie.
- Nie wiem czemu tablica nagrobna nie została ustawiona wśród innych grobów. Ciekawe jest również
to, czy w tym miejscu znajduje się

grób tego chłopca – zastanawiała
się pani Wanda, która zapaliła przy
tablicy znicz. - To dziwne, że w
takim miejscu – tuż przy chodniku
i murze kaplicy, ktoś postanowił
umieścić tablicę.
O tablicę nagrobną zapytaliśmy
przycmentarnych handlarzy.
- Znam historię tego chłopca –
usłyszeliśmy od sprzedawcy lampek.
- Jego rodzice się rozwiedli. Mama
pojechała z synem nad morze a ojciec
został w Poddębicach. Po śmierci
chłopca postanowił, dla upamiętnienia jego pamięci, postawić przy
kaplicy tablicę z inskrypcją. Żadnego
grobu nie ma w tym miejscu.
(stop)

W oddaleniu od innych grobów – przy murze kaplicy – stoi
nagrobna tablica

Ostatni blok TBS
wybudowany w rozostał
ku 2011

womir Gławęda. - Ale to nie jest
takie proste. Przymierzamy się od
kilku lat do takiej inwestycji. Jednak
potrzeba dużego zainteresowania a
miasto raczej nie jest bogate. Mieszkańcom brakuje pieniędzy.
Czy władze Poddębic myślą nad
wybudowaniem komunalnego budynku? - w tej sprawie wysłaliśmy
mejla do urzędu miasta.
„Gmina Poddębice planuje adaptację pomieszczeń Komendy Powiatowej Policji w Poddębicach na
mieszkania komunalne” – czytamy
w odpowiedzi. (nowa komenda
właśnie jest budowana – przyp. aut.)
Dowiedzieliśmy się również, że
w urzędzie złożonych zostało 61
wniosków od mieszkańców czekających na wymarzone lokum.
tekst i fot. (stop)
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Osiedle monitorowane

Poddębice Władze spółdzielni
mieszkaniowej stawiają na kamery. Kolejne „oczko”
zostało zamontowane na budynku
przy ul. Przejazd. Czy osiedlowy
monitoring sprawi, że lokatorzy
będą czuli się bezpieczniej?
Po lokatorskich skargach spółdzielnia zdecydowała się na zwiększenie
liczby kamer.
- Mieszkańcy narzekali na chuliganów, którzy upodobali sobie teren
pomiędzy przedszkolem a Polomarketem. Dlatego założyliśmy w pobliżu
kolejną kamerę. Mamy nadzieję, że
zmniejszy się liczba przypadków
związanych z zakłócaniem ciszy nocnej a także awantur wszczynanych po
wypitym alkoholu – mówi Sławomir
Gławęda, prezes spółdzielni mieszkaniowej w Poddębicach. - Liczymy też
na to, że kamery skutecznie odstraszą
wandali bazgrzących na elewacjach
naszych bloków.
Prezes nie chciał rozmawiać o kwotach, które spółdzielnia wydaje na
odnawianie zniszczonych bloków.
Usłyszeliśmy jedynie, że z powodu

Czy kamery sprawią, że na
osiedlu będzie bezpieczniej?

Prezes Sławomir Gławęda
rozszerza osiedlowy
monitoring
działalności wandali sumy przeznaczane na remonty są co roku mniej
więcej na tym samym poziomie.
Dowiedzieliśmy się, że spółdzielnia
mieszkaniowa ma zamiar w kolejnych
latach sukcesywnie zwiększać liczbę
kamer na osiedlach. W tej chwili są
cztery „oczka”.
- Plany są takie, aby nasz osiedlowy
monitoring liczył co najmniej dziesięć
kamer – słyszymy od szefa spółdzielni. - Oczywiście będziemy rozsądnie
wydawać pieniądze. Kamery nie
będą super nowoczesne, ale ważne by
spełniały swoją rolę. Nie zamierzamy
inwestować pieniędzy w centrum
monitoringu. Obraz będzie jedynie
nagrywany i w razie konieczności odtwarzany. Policja już nie raz korzystała z
naszych nagrań. Oby jednak jak najrzadziej była konieczność przekazywania
kaset funkcjonariuszom.
tekst i fot. (stop)

materiał promocyjny

Strażacy rozdają czujki

Państwowa Straż Pożarna w
Poddębicach w bieżącym roku
rozpoczęła realizację ogólnopolskiego programu pn. „Zgaś
ryzyko” mającego na celu ograniczenie liczby ofiar - pożarów
i zatrucia tlenkiem węgla oraz
powstawania pożarów w budynkach mieszkalnych.
Pożary oraz zatrucia tlenkiem węgla, obok naturalnych klęsk żywiołowych, stanowią
największe zagrożenie dla życia
i zdrowia ludzi
przebywających
w budynkach. Są
także przyczyną
ogromnych strat
materialnych. W
Polsce co roku w
okresie grzewczym
dochodzi do kilku tysięcy
zaczadzeń, w tym kilkudziesięciu
ze skutkiem śmiertelnym.
Kierownictwo KP PSP w Poddębicach mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców powiatu oraz rozpoczynający się
sezon grzewczy pozyskało dualne
czujniki dymu i tlenku węgla z
Komendy Wojewódzkiej PSP w
Łodzi oraz od firmy Markbud z
Poddębic. Otrzymane czujniki
zostały przeznaczone w pierwszej kolejności dla rodzin zastęp-

czych z terenu powiat u
poddębickiego. KP PSP w
Poddębicach w
porozumieniu z
PCPR w Poddębicach zorganizowała 15
października br. spotkanie
z rodzinami zastępczymi oraz
dziećmi pozostającymi w pieczy
zastępczej z terenu gmin: Poddębice, Pęczniew, Dalików, podczas
którego zaproszony na spotkanie
wicestarosta poddębicki Piotr
Binder, komendant powiatowy
PSP w Poddębicach bryg. Jacek
Grzelakowski i p.o. kierownika
PCPR w Poddębicach Ilona Kubis
– Kałucka przekazywali rodzinom czujniki. Miłym akcentem

spotkania były również słodycze
dla dzieci ufundowane przez całą
załogę KP PSP w Poddębicach.
Rodziny zastępcze z gmin Zadzim, Wartkowice oraz Uniejów
czujki otrzymały od strażaków
w domach, gdzie zostały od razu
zamontowane.
- Dzięki akcji wszystkie rodziny
zastępcze z terenu powiatu poddębickiego zostały wyposażone
w sygnalizatory dymu i czadu – z
dumą informuje starosta poddębicki Ryszard Rytter.
Ogółem w bieżącym roku w
czujniki wyposażono 32 rodziny
z terenu powiatu, a w ubiegłym
roku KP PSP w Poddębicach w
ramach programu ,,Nie dla czadu” zabezpieczono 3 rodziny i 2
rodzinne domy dziecka.
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UŚMIECHNIJ SIĘ

Rozwiązanie krzyżówki z numeru 160: Syn

ojca naśladuje.

* Przychodzi facet do sklepu i pyta:
- Jest piorek?
- Chyba “szczy”...
- A, to ja poczekam.
***
* Żołnierz wrócił do domu po misji,
nie jadł, nie pił, tylko od razu pognał
do sypialni, aby spędzić upojną noc z żoną. Nad ranem
Jasiu zagląda do sypialni i speszony szybko cofa się do
korytarza:
- Nie bój się, Jasiu. Wchodź śmiało! To ja, tatuś! – tłumaczy żołnierz.
- Tak, tak… – mówi nieśmiało chłopiec. – Wszyscy tak
mówią...
***
* - Królowie nie zdejmują kapeluszy przed nikim - mówi
nauczycielka.
- Nieprawda! - krzyczy Jasiu.
- To powiedz nam, Jasiu, przed kim niby zdejmują?
- Przed fryzjerem.
***
* Dwie blondynki chciały zdobyć nagrodę Nobla. Jedna
wpadła na genialny pomysł:
- No to może polecimy na Słońce?
Druga odpowiada:
- No coś ty głupia, spalimy się.
- To polecimy w nocy.
***
* Idą dwaj wariaci przez pustynię. Jeden z nich niesie worek kamieni. W końcu drugi wariat nie wytrzymuje i pyta:
- Ej, a ty po co niesiesz te kamienie?
- To bardzo proste. Jak zacznie nas gonić lew, to rzucę
kamienie i będzie mi lżej uciekać!
***
* Myśliwy chwali się koledze:
- Ostatnio miałem wyjątkowe szczęście! Jednym strzałem położyłem dwa zające, kuropatwę i dzika!
- Wielka sztuka! Ja też tak potrafię!
- Strzelać?
- Nie, oszukiwać!

•

Pikantna gulaszowa z
papryką
Składniki:
3/4 kg wołowiny bez kości
4 średniej wielkości ziemniaki
2 cebule
strąk czerwonej papryki
2 pomidory
1/2 selera
biała część pora
2 łyżki smalcu
ew. łyżka koncentratu pomidorowego
ząbek czosnku
łyżeczka sproszkowanej słodkiej
papryki
1/4 łyżeczki kminku
natka pietruszki

2 łyżki maggi
pieprz lub ostra papryka
odrobina musztardy
szczypta cukru
sól
Etapy przygotowania:
Umyte mięso pokroić w kostkę. Paprykę oczyścić, pokroić w paski. Por
pokroić w ćwierć plasterki, obrany
seler w krótkie słupki. Pomidory
obrać, pokroić w kostkę. Czosnek
przecisnąć przez praskę, cebulę
posiekać. Na połowie rozgrzanego
smalcu obsmażyć mięso, przełożyć
je do garnka. Tłuszcz po mięsie rozgrzać z połową pozostałego smalcu
i obsmażyć paprykę i seler, przełożyć
do garnka z mięsem. Na końcu na
reszcie smalcu zeszklić cebulę, por
i czosnek, przełożyć do garnka.
Posypać kminkiem, zalać wrzątkiem,
tak by sięgał 4 cm ponad warstwę
składników. Przykryć i dusić, aż mięso i warzywa będą prawie miękkie.
Wtedy dodać ziemniaki, a gdy i one
będą miękkie - pomidory. Gotować
chwilę. Na końcu, mieszając, do-

prawić maggi, solą, słodką i ostrą
papryką, musztardą, cukrem i ew.
przecierem pomidorowym. Podawać
zupę posypaną posiekaną natką.
Filet z kurczaka
nadziewany serem
Składniki:
4 piersi kurze (pojedyncze)
50 g oscypka
125 g (1 kula) mozzarelli
2 łyżki ziarnistej musztardy
8 dużych plastrów boczku
8 liści szałwii
2 łyżki oleju
sól
pieprz

Etapy przygotowania:
Rozgrzej piekarnik do temp. 200
st. C. Małą brytfannę lub naczynie żaroodporne natłuść olejem.
Mięso umyj, osusz, w każdym
filecie natnij kieszonkę. Mięso
posól, posyp pieprzem. Oscypek
zetrzyj na tarce o dużych oczkach,
mozzarellę pokrój w kostkę. Oba
rodzaje sera połącz i wymieszaj z
musztardą, farsz nałóż do kieszonek. Każdy filet owiń 2 plastrami
boczku, zepnij wykałaczkami. Pod
boczek wetknij po 2 liście szałwii.
Piecz przez 20 min.
Suflet serowy
Składniki:
150 g sera gruyère
4 jajka
100 g mąki
300 ml mleka
100 ml śmietanki kremówki
50 g masła
szczypta gałki muszkatołowej
szczypta soli
1 łyżeczka pieprzu
masło i mąka do kokilek

Źródło: bistro24.pl/gotowanie/przepisy/

Oryginalne potrawy
i porady kulinarne
Etapy przygotowania:
Piekarnik rozgrzej do 180 stopni.
Do garnuszka wbij jajka, dodaj
mąkę, mleko, masło, gałkę muszkatołową, sól i pieprz. Podgrzewaj
przez chwilę, cały czas mieszając,
następnie dodaj ser starty na
tarce o grubych oczkach oraz
śmietanę. Dalej podgrzewaj i mieszaj. Powstałą masę przełóż do
kokilek wysmarowanych masłem i
wysypanych mąką. Włóż je do nagrzanego piekarnika i piecz 30–35
mi nut. Pamiętaj, aby nie otwierać
piekarnika podczas pieczenia, bo
wtedy suflet opadnie.
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Noc duchów

foto: restauracja Herbowa, PGK Termy Uniejów

W uniejowskim zamku zabaw z duchami nie było końca. Krwawe przebrania, upiorna zabawa, duchy i kościotrupy straszyły gości. Halloween
jest obchodzony w przeddzień Wszystkich Świętych, 31 października.
Choć dziś zwyczaj ten jest okazją do maskarady i zabawy 2 tysiące lat
temu był on traktowany śmiertelnie poważnie. W Polsce Halloween
zyskało popularność dopiero w latach 90. Jego rodzimą odmianą były
staropolskie Dziady.
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Jest nowa brama
Ozorków Lokatorzy jednej z
kamienic przy ul. B.
Joselewicza doczekali się wymiany starej i zdewastowanej bramy.
- Cieszymy się ogromnie. Zrujnowana brama stanowiła dla nas
ogromny problem. Pomijając fakt, że
wyglądała fatalnie, to każdy mógł
wejść na podwórko, bo nie można
było jej zamknąć. Teraz czekamy
już tylko na odnowienie ścian.
Tynk odpada z elewacji. Przy nowej
bramie, to przecież nie pasuje, aby
ściany były w takim stanie – mówi
Janina Wojtczak.
(stop)

Pani Janina przy nowej bramie

W mieście pełno liści

Ozorków Jesienna aura daje się
we znaki pracownikom
komunalnym, którzy nie nadążają
uprzątnąć leżących na chodnikach
liści. Nawet w centrum Ozorkowa opadłych z drzew liści jest dużo. Najwięcej
frajdy mają najmłodsi. Należy jednak
pamiętać, że zalegające na chodnikach i ulicach liście w czasie opadów
deszczu stanowią spore zagrożenie.
Wilgoć sprawia, że leżące liście tworzą
śliski, brązowy dywan.
(stop)
ogłoszenie

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA
o II przetargu ustnym nieograniczonym
WÓJT GMINY OZORKÓW

Informuje o ogłoszeniu II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż
nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Ozorków
położonych w obrębie geodezyjnym i miejscowości Helenów.
1. Oznaczenie nieruchomości:
	działki nr 104/6 o pow. 0,1007 ha, 14/7 o pow.0,1007 ha, 14/9 o pow.0,1007
ha, 14/10 o pow.0,1009 ha zapisane w księdze wieczystej KW Nr
LD1G/00058785/5
2. Cena wywoławcza:
dla działki 14/6 – 28 600,00 PLN (netto) plus 23% VAT
dla działki 14/7 – 28 600,00 PLN (netto) plus 23% VAT
dla działki 14/9 – 28 600,00 PLN (netto) plus 23% VAT
dla działki 14/10 – 28 656,00 PLN (netto) plus 23% VAT
3. Wysokość wadium : dla działki 14/6 – 2 860,00 PLN
dla działki 14/7 – 2 860,00 PLN
dla działki 14/9 – 2 860,00 PLN
dla działki 14/10 – 2 865,60 PLN
4. Termin i miejsce II przetargu: II Przetarg odbędzie się w dniu 4 grudnia
2015 roku w siedzibie Urzędu Gminy Ozorków ul. Wigury 14 sala nr 1 od godz.
10.00 – odrębnie 4 dla każdej nieruchomości.
Wadium wnosi się w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy na konto
Urzędu Gminy
Ozorków, Bank Spółdzielczy w Ozorkowie Nr 06 8786 0001 0000 1502 2000
0003 (z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się
na koncie urzędu
najpóźniej do dnia 30.11.2015 roku - włącznie).
5. Miejsce wywieszenia i pełnej publikacji o II przetargu:
- na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Ozorków, ul. Wigury 14 w
Ozorkowie
- na stronach internetowych urzędu
- na tablicy ogłoszeń w miejscowości Helenów
6. Szczegółowych informacji o sprzedawanych nieruchomościach i warunkach
przetargu można uzyskać w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Gruntami pok Nr 7, tel. 42 277 14 46 wew. 115, w kwestii zagospodarowania
przestrzennego pok.3 wew 113.

Myślę o śmierci. Córka się mnie wstydzi...
Ozorków 74-letnia Teresa Kołodziejczak ze łzami w
oczach mówi o bardzo trudnych
relacjach z córką. Twierdzi, że nie
może liczyć na jej pomoc. - Najgorsze jest to, że córka wstydzi
się własnej, schorowanej matki.
To odbiera chęć życia - słyszymy.
Pani Teresa żyje ubogo. Zajmuje
mały pokój na parterze jednej z kamienic w centrum miasta. Ledwie
wiąże koniec z końcem.
- Córka ma pieniądze. Razem z
mężem prowadzi firmę. Dobrze
im się powodzi. Wybudowali dom.
Kiedyś chciałam pożyczyć od córki
20 zł, bo zabrakło mi na jedzenie.
Nie pomogła mi – mówi T. Kołodziejczak. - Nigdy nie zapomnę
również tego jak poszłam do ich
zakładu, aby porozmawiać z córką.
Później dowiedziałam się, że córka
miała pretensje o to, że przyszłam.
Wstydziła się przed klientami,
którzy byli w zakładzie, że trzęsły
mi się ręce. Powiedziała, żebym już
nigdy nie przychodziła do jej firmy,
bo przynoszę jej wstyd.
Starsza pani nie kryje żalu i rozgoryczenia, gdy opowiada o córce.
- Nic nie poradzę na to, że choruję
na Parkinsona. Ta choroba ma to do
siebie, że niestety nie można opanować drżenia rąk. Czasami też tracę
równowagę. Córka nie chce, żebym
pokazywała się ludziom. Mówi, że
niektórzy mogą pomyśleć, że jestem
pijana. Ale ja nie mogę przecież
siedzieć cały czas w domu, jak w
jakimś więzieniu.
Teresa Kołodziejczak – jak usłyszeliśmy – pożaliła się na swój los
opiekunce społecznej z miejscowego
ośrodka pomocy.
- Przychodzi do mnie pani Sylwia.
MOPS mi pomaga, bo mam niską

Teresa Kołodziejczak: „Córka wstydzi się mnie, bo jestem chora”...
rentę. Na życie, po opłaceniu leków i
czynszu, niewiele mi zostaje. Powiedziałam jej o córce. Usłyszałam, że
córka powinna chociaż pomóc mi w
płaceniu za komorne. Ale nie wiem,
czy tak będzie.
W sprawie wysłaliśmy e-mail do
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Czekamy na odpowiedź.
O komentarz poprosiliśmy córkę
pani Teresy, Iwonę J. (nazwisko do
wiadomości redakcji).
- Jestem zszokowana tym, co po-

wiedziała moja mama. Nic takiego
nie miało miejsca. Wszystko to kłamstwa. Nigdy bym się w ten sposób nie
zachowała. Nie było wizyty mamy
w zakładzie podczas której wstydziłabym się jej choroby. Również nie
było sytuacji w której mama prosiłaby
mnie o 20 zł. Naprawdę nie wiem, jak
mam to oceniać. Na łamach gazety na
pewno nie będę opowiadać o swoich
relacjach z matką – usłyszeliśmy.
tekst i fot. (stop)

Pytania o drogowe inwestycje

Ozorków Do naszej redakcji
zadzwonił Tadeusz
Sęk, były radny miejski, który
– jak usłyszeliśmy – walczy w
imieniu okolicznych mieszkańców o remont wybrukowanego
odcinka ul. Cmentarnej.
- Władze naszego miasta nic w
tej sprawie nie robią – usłyszeliśmy. - A zapadliny i dziury na
kocich łbach są coraz większe.
Aż strach tamtędy przejeżdżać.
Kierowcy boją się, że uszkodzą
sobie zawieszenie swoich samochodów. Chciałbym się dowiedzieć do kogo właściwie należy
ten odcinek; do miasta, czy może
odpowiada za niego konserwator
zabytków. Burmistrz tłumaczy,
że nie można nic robić, bo ten
odcinek ul. Cmentarnej jest zabytkowy.

reklama

- W DOMU KLIENTA
- DOGODNY SYSTEM SP£AT
- BRAK UKRYTYCH OP£AT
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Burmistrz zapewnia, że
chodnik przy ul. Średniej
będzie odnowiony na
całej długości

Wybrukowany odcinek ul. Cmentarnej zdaniem niektórych
mieszkańców wymaga pilnego remontu
Burmistrz Jacek Socha odrzuca
zarzuty.
- Pan Sęk jako były samorządowiec doskonale
orientuje się w tej sprawie i jestem zaskoczony
jego pytaniami. Nie jest
tajemnicą, że miasto
uzgadnia wszelkie remonty wybrukowanego
odcinka ul. Cmentarnej z
konserwatorem zabytków.
Nie przerzucamy odpowiedzialności na konserwatora i
zawsze jeśli jest taka potrzeba,

modernizacja jest wykonywana
– tłumaczy burmistrz. - Oczywiście przyjrzymy się ponownie, czy ten odcinek wymaga
remontu.
Do redakcji dotarły też pytania
dot. remontu ul. Średniej. Mieszkańcy zastanawiają się, czy dokończony zostanie remont chodnika
przy tej ulicy.
- Jak najbardziej – odpowiada
burmistrz Ozorkowa. - Chodnik
zostanie wyremontowany na całej
długości.
(stop)

Ozorków
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Makabra na Wybickiego
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Z kanalizacji wyciągnięta została torba z kośćmi! Budżet obywatelski 2016
Ozorków Szokującego odkrycia podczas pracy
dokonał Sławomir Olszewski z
Ozorkowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego, który z
miejskiej sieci kanalizacyjnej
wyciągnął podróżną torbę z...
czaszką i kośćmi.
- To był ogromny szok, gdy zajrzałem do torby. Przeszedł mnie dreszcz
i zrobiło mi się zimno. Zadzwoniłem
na policję – usłyszeliśmy od pana
Sławomira.
Do znaleziska doszło na ul. Wybickiego. Pracownicy OPK-u pojechali
na miejsce, aby przepłukać zapchaną
kanalizację. Jeszcze nigdy
nie mieli do czynienia z taką sytuacją. Nie dziwi,
że osłupieli na
widok sporej
wielkości torby wypchanej kośćmi.
- Zapamiętam ten dzień
do końca życia –
dodaje S. Olszewski.
- To tak, jakby patrzyło
się na jakiś horror. Pomyślałem sobie, że w Ozorkowie musiało dojść do
okropnej zbrodni. Ktoś wrzucił ludzkie szczątki do kanalizacji. Makabra.
Policjanci, którzy przyjechali na
Wybickiego, również mieli nietęgie
miny. Torba wyłowiona z kanalizacji
wraz z zawartością trafiła najpierw

Cztery projekty zostaną zrealizowane w ramach budżetu
obywatelskiego Ozorkowa w
przyszłym roku. W budżecie
obywatelskim na 2016 rok ozorkowianie mieli do rozdysponowania 300 tys. zł.
Mieszkańcy mogli zgłaszać
zadania o charakterze infrastrukturalnym z zakresu realizacji
chodników, ciągów pieszo-jezdnych, realizacji placów zabaw,
obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych.
Na cztery zwycięskie projekty
zagłosowało łącznie 2145 osób.
Lista zadań wybranych do realizacji w ramach budżetu obywatel-

skiego gminy miasto Ozorków na
2016 rok:
Plac zabaw na piątkę (przy Przedszkolu Miejskim nr 5) – 86 000 zł
– 862 głosów
Boisko treningowe dla ozorkowskiej młodzieży (ul. Łęczycka) – 75
000 zł – 845 głosów
Przebudowa chodnika wraz
z miejscami postojowymi - ul.
Sienkiewicza w Ozorkowie (przy
Przedszkolu Miejskim nr 3) – 22 500
zł – 252 głosów
Budowa chodnika przy ulicy
Gębickiej za tzw. obwodnicą Ozorkowa po jednej stronie (ul. Gębicka
za tzw. obwodnicą Ozorkowa) – 41
600 zł – 186 głosów

Pracownicy OPK dość często muszą przepychać
miejską kanalizację. Jednak po raz pierwszy sieć
została zaczopowana torbą wypchaną kośćmi.
do komisariatu a
następnie do Laboratorium Kryminalistycznego.
- Specjaliści musieli przebadać kości, aby
określić czy to ludzkie
szczątki – mówi Adrian
Chojnacki, zastępca komendanta
policji w Ozorkowie. - Okazało
się jednak, że kości są zwierzęce,
najprawdopodobniej psa. Nie było
tam czaszki. Być może kości tak się
ułożyły, że pracownik OPK myślał,
że to ludzka czaszka. Na pewno był
w dużym szoku.

Nie wiadomo, czy pies trafił do
torby a później do kanalizacji, gdy
jeszcze żył. Być może ktoś wrzucił
zdechłego już psa do studzienki
kanalizacyjnej. Nie zmienia to jednak faktu, że takie znaleziska w
miejskiej sieci kanalizacyjnej nie są
powszechne.
- Zdążyliśmy się już przyzwyczaić
do tego, że z zapchanej kanalizacji
wyciągamy różne przedmioty. Ale
żeby w sieci znalazła się torba z kośćmi? Nie wiem, czy coś podobnego
jeszcze mi się przydarzy. Oby nie –
mówi pracownik OPK.
tekst i fot. (stop)

Przy PM nr 3 przebudowany zostanie chodnik. Wreszcie będą
miejsca postojowe z prawdziwego zdarzenia. O problemach z
parkowaniem pisaliśmy już w Reporterze.

ogłoszenie

Ceramika Tubądzin II Sp. z o.o.
ul. Armii Krajowej 20, 95-035 Ozorków

Ceramika Tubądzin II Sp. z o.o.

Czołowy polski producent płytek ceramicznych

zatrudni operatorów maszyn i urządzeń ceramicznych
oraz poszukuje kandydatów na stanowiska:

Automatyk-elektryk
Mechanik w dziale utrzymania ruchu
Specjalista ds. zaopatrzenia
Oferujemy:

• p racę w stabilnym i dynamicznie rozwijającym się zakładzie
produkcyjnym z najnowocześniejszym parkiem maszynowym
• niezbędne narzędzia potrzebne do realizacji zadań
• stałe zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę – bez pośredników
• możliwość rozwoju zawodowego, podnoszenie kwalifikacji
• pakiet świadczeń socjalnych
• atrakcyjne wynagrodzenie
Oferty (list motywacyjny i CV) prosimy składać w siedzibie firmy - Ozorków,
ul. Armii Krajowej 20 - bądź przesyłać na adres: a.dudkiewicz@tubadzin.pl
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Jak głosował Ozorków?

Niespodzianek nie było. Jak w
całym kraju zdecydowanie zwyciężyło Prawo i Sprawiedliwość,
które otrzymało 37,63 procent
poparcia.
Na drugim miejscu uplasowała się
Platforma Obywatelska (20,49 %), następnie Zjednoczona Lewica (8,98 %),
Polskie Stronnictwo Ludowe (8,31
%), Komitet Wyborczy Wyborców
„Kukiz 15” (7,90%).
Największe poparcie z PiS otrzymał w Ozorkowie Marek Matuszewski – 937 głosów (12,72 %), następnie
Witold Waszczykowski – 704 głosy
(9,55 %) i Łukasz Rzepecki – 475
głosów (6,45 %).
Z Platformy Obywatelskiej zwyciężył w Ozorkowie Artur Dunin
– 467 głosów, następnie Agnieszka
Hanajczyk – 355 głosów i Cezary
Tomczyk – 350 głosów.
Z Polskiego Stronnictwa Ludowego bezkonkurencyjna okazała się w
Ozorkowie Lidia Elert – 493 głosy,
później Paweł Bejda – 34 głosy i Elżbieta Nawrocka wraz z Michałem
Pacholskim – po 15 głosów.
Cezary Olejniczak (338 głosów)
był liderem w Ozorkowie ze Zjednoczonej Lewicy. Drugie miejsce przypadło Marcinowi Karpińskiemu – 87
głosów, trzecie Annie Didowicz – 36
głosów.
Z KWW „Kukiz 15” najwięcej głosów w Ozorkowie otrzymał Tomasz
Rzymkowski – 221, drugie miejsce
przypadło Pawłowi Olczakowi – 61

głosów, trzecie miejsce zajął Piotr
Klimczak – 43 głosy.
Jakie refleksje po wyborach towarzyszą niektórym kandydatom?
- Cieszy mnie fakt, że w tych
wyborach pomimo niskiego ogólnokrajowego wyniku PSL oraz
odległego 13-go miejsca na liście, otrzymałam 3 – ci wynik
w Ozorkowie. Zaznaczę, że na
podium przede mną stanęli dwaj
kandydaci z listy PiS, partii, która
zwyciężyła w całej Polsce. Uzyskałam także najwyższy wynik w
powiecie zgierskim z listy, z której
startowałam. Udział w wyborach
do parlamentu był dla mnie nowym i ciekawym doświadczeniem, z którego wyciągnę wnioski.
Dziękuję wszystkim tym, którzy
mi zaufali i oddali na mnie swój
cenny głos. Dziękuję także osobom
zaangażowanym w moją kampanię. Niestety, nie udało się tym
razem. Pozostaję w samorządzie,

nadal jestem Waszą radną powiatową – mówi Lidia Elert.
Wojciech Brzeski, który ubiegał
się o mandat w Senacie, również
nie rozpacza.
- Jestem bardzo zadowolony z
wyniku uzyskanego w gminie
Ozorków zwłaszcza w Leśmierzu,
Skromnicy i Sierpowie oraz w
Głownie, w którym zdecydowanie wygrałem otrzymując ponad
tysiąc głosów więcej od kandydata
PiS. Jestem zaskoczony bardzo dobrym wynikiem Macieja Łuczaka
z PiS, który jest na naszym terenie postacią zupełnie nieznaną.
Uważam, że wiele popierających
go osób, zagłosowało po prostu
na kandydata partii, z którą sympatyzują, nie zaś na osobę, którą
rozpoznają i której dokonania cenią. W efekcie nasz powiat będzie
reprezentowany przez senatora z
powiatu pabianickiego.
(stop)
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Co dzieje się przy
cmentarzu?

Ozorków Wąska dróżka prowadząca od strony
zalewu miejskiego do ul. Cmentarnej jest ulubionym miejscem
spotkań amatorów procentów.
Najbardziej bulwersuje, że tuż
przy cmentarnym murze odbywają się również seks – schadzki.
- Prawie codziennie tędy przejeżdżam na rowerze – mówi Jan Jarosik. - Pełno jest tu pustych butelek
po wypitym alkoholu. Bardzo często jest tak, że szkło leży na ścieżce.
Pijani chuligani rozbijają butelki o
cmentarny mur.

Pan Jan potwierdza informacje
od innych naszych Czytelników,
że ustronne miejsce jest wykorzystywane przez młodzież, która
na świeżym powietrzu oddaje się
intymnym przyjemnościom.
- Całkiem niedawno widziałem
w tym miejscu położony materac.
Poza tym można na ścieżce zobaczyć prezerwatywy. Aż wstyd, że
niektórzy przy cmentarzu uprawiają seks. Skończą się na pewno te
spotkania, gdy chwycą przymrozki
– twierdzi J. Jarosik.
(stop)

Pan Jan potwierdza, że przy cmentarnym murze dochodzi do
wielu nieobyczajnych zachowań

materiał promocyjny

Sesja w Parzęczewie

W Urzędzie Gminy w Parzęczewie odbyła się XII Sesja Rady
Gminy. Jedną z ważniejszych
spraw było uchwalenie podatku rolnego na 2016 r., który
decyzją radnych pozostał bez
zmian, w takiej samej wysokości co w bieżącym roku, tzn. 44
zł za kwintal.
„Ze względu na tegoroczną
suszę podatek rolny pozostaje
na poziomie bieżącego roku.
Cieszy nas fakt, że taryfa na
wodę maleje. To dobre wiadomości dla mieszkańców naszej
gminy” – mówi Wójt Gminy Parzęczew Ryszard Nowakowski.
Ponadto radn i w kolejnej
uchwale zadecydowali, że stawka za wodę zostanie obniżona z
2,83 zł/m3 na 2,81 zł/m3 . Zmianie ulegnie również stawka
cenowa za ścieki z 6,52 zł/m3 na
6,66 zł/m3.

„Nowe opłat y za dostawę
wody i odprowadzenie ścieków
obowiązywały będą w okresie
od stycznia do grudnia 2016
roku. Ceny i stawki opłat zawarte w taryfie określono na
podstawie niezbędnych przychodów dla prowadzenia działalności w zakresie zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
na terenie gminy Parzęczew.
Przy kalkulacji cen taryfowych
uwzględniono przewidywalne
zmiany warunków ekonomicznych w okresie ich obowiązywania. Podjęte działania związane z optymalizacją kosztów
wewnątrz zakładu, pozwoliły
na obn iżen ie ceny dostawy
wody. Niestety nie udało się tego
osiągnąć przy ustaleniu ceny
ścieków sanitarnych. Mam nadzieję, iż nasze starania w tym

zakresie, będą dobrze odebrane
przez m ieszk a ńców g m i ny
Parzęczew, odbiorców naszych
usług komunalnych. Korzystając
jednocześnie z okazji, zachęcam
wszystkich do odwiedzenia
strony internetowej naszego zakładu, gdzie można skorzystać
z usług jakie oferujemy oraz
uzyskać szereg przydatnych informacji ( www.zgkparzeczew.
pl )”– mówi dyrektor Zakładu
Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie Robert Małolepszy.

Podczas sesji radni, sołtysi oraz
zgromadzeni goście otrzymali
informację dotyczącą realizacji
zadań oświatowych za poprzedni
rok szkolny w szkołach podstawowych oraz gimnazjum działających na terenie gminy Parzęczew. Liczba uczniów w szkołach
wciąż wzrasta. Zadowalające jest
to, że w 9 stopniowej skali Szkoła
Podstawowa w Parzęczewie uzyskała 7 stopień, czyli „wysoki”.
Ze względu na wyniki nauczania, gimnazjum również osiąga

bardzo wysokie wyniki. Na 390
szkół działających na terenie
województwa łódzkiego parzęczewskie gimnazjum znajduje się
w pierwszej dziesiątce.
„Jesteśmy zadowoleni z ciągle
rosnącego poziomu nauczania
naszych szkół i przedszkoli.
Wspólnie z Radą Gminy zwiększymy środki na nagrody dla
nauczycieli osiągających najlepsze wyniki.” - mówi wójt
gminy Parzęczew Ryszard Nowakowski.

pod paragrafem
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ostatnich dni podejrzewany o to przestępstwo mężczyzna został
zatrzymany. Łęczyccy
śledczy 45 – latkowi
przedstawili trzy zarzuty kradzieży linii
napowietrznej przewodu telekomunikacyjnego, których dopuścił
się w 2015 roku. Łącznie jego łupem padło
1120 metrów bieżących
kabla. Wartość strat
wyceniono na kwotę
blisko 16 000 złotych.
Mężczyzna był wcześniej notowany.

Policjanci rozbili zorganizowaną grupę złodziei

Łęczyccy policjanci rozbili grupę przestępczą, która ma na swoim koncie
kilkadziesiąt kradzieży i kradzieży z włamaniem. Funkcjonariusze zatrzymali 8
mężczyzn i odzyskali znaczną część
skradzionego mienia. Straty wyceniono
na ponad 60 tys. zł. Podejrzanym grozi
kara do 10 lat pozbawienia wolności.
Policjanci pracując nad sprawami
włamań i kradzieży na terenie gminy Piątek, Góry Świętej Małgorzaty,
Witoni i Daszyny zatrzymali osiem
osób zaangażowanych w przestępczy
proceder. Śledczy analizując zgromadzony materiał dowodowy ustalili,
że podejrzani w wieku od 22 do 29
lat działali w zorganizowanej grupie,
w której poszczególne osoby pełniły
określone role. Część mężczyzn prowadziła rozpoznanie wytypowanych
posesji, inni kradli, pozostali pomagali w

ukrywaniu i zbyciu towaru. Wyjaśniając
wszystkie okoliczności odnotowanych
przestępstw funkcjonariusze ustalili,
że zatrzymani działając w różnych
konfiguracjach mają na swoim koncie
kradzieże, kradzieże z włamaniem,
paserstwo, uprawę i posiadanie marihuany. Kierownikowi grupy policjanci
udowodnili 39 przestępstw, które
popełnił na przełomie 2014 i 2015
roku. Łupem złodziei padały między
innymi kosiarki, zraszacze – działka
do deszczowni, piły spalinowe oraz
inne elektronarzędzia. Wartość strat
wyceniono na ponad 60 000 złotych.
Funkcjonariusze nie wykluczają kolejnych zatrzymań. Mieszkańcy wymienionych gmin, którzy są pokrzywdzonymi a nie zgłosili tego faktu policji
proszeni są o kontakt z Komendą
Powiatową Policji w Łęczycy.

info: Policja

Wypadek na A-2 Wypadek w
29 października o godzinie 16.10 na Złotnikach
odcinku autostrady A-2 w miejscowości Wartkowice doszło do wypadku drogowego. Kierująca oplem
astrą 33-letnia mieszkanka powiatu
nakielskiego jadąc autostradą w
kierunku Warszawy, z nieustalonych
dotąd przyczyn zjechała na prawą
stronę drogi, dachowała i uderzyła w
bariery ochronne. W wyniku zdarzenia kierująca doznała urazu głowy,
kręgosłupa i stłuczenia kończyn i
została przewieziona do szpitala w
Poddębicach. W momencie zdarzenia była trzeźwa. Postępowanie w
tej sprawie prowadzi poddębicka
policja.
podziękowania

27 października o godzinie 17.05 w miejscowości Złotniki doszło do wypadku
drogowego. Kierujący samochodem
osobowym marki Lancia 67-letni
mieszkaniec Łodzi, z nieustalonych
przyczyn uderzył w jadącego w tym
samym kierunku 47-latka, który kierował
motorowerem. W wyniku zdarzenia
motorowerzysta przewrócił się na
ziemię tracąc przytomność. Mężczyzna
z podejrzeniem wstrząśnienia mózgu
został przewieziony do szpitala w
Poddębicach. Obydwaj kierujący byli
trzeźwi. Postępowanie w tej sprawie
prowadzi poddębicka policja.
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Nie bądźmy obojętni!

Zatrzymano złodzieja linii telekomunikacyjnej
Współpraca łęczyckich i poddębickich policjantów doprowadziła do
ustalenia i zatrzymania złodzieja
linii napowietrznej przewodu
telekomunikacyjnego. 45 – latek
usłyszał zarzut zagrożony karą nawet do 8 lat pozbawienia wolności.
Kryminalni łęczyckiej policji od
jakiegoś czasu pracowali nad sprawą kradzieży linii napowietrznej
przewodu telekomunikacyjnego
na terenie gminy Piątek i Witonia.
Policjanci swoimi ustaleniami
podzielili się z funkcjonariuszami
z Poddębic ponieważ wiedza operacyjna wskazywała, że typowany
złodziej działał również na terenie
sąsiedniego powiatu. W ciągu
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Tygodnik
Regionalny

8 LISTOPADA

Kiedy temperatura na zewnątrz
gwałtownie spada, jest zbliżona do zera, lub niższa, nie
2015zapominajmy, że są osoby, które mogą potrzebować naszej
pomocy. Nie bądźmy obojętni
i alarmujmy Policję za każdym
razem, kiedy ktoś jest narażony
na wychłodzenie organizmu.
Wystarczy jeden telefon, aby
uratować komuś życie.
Jak co roku, w chwili gdy w
naszym kraju następuje gwałtowne ochłodzenie i temperatury na
zewnątrz spadają blisko zera lub
poniżej, policjanci zwracają się do
wszystkich z apelem o to, aby nie
byli obojętni na czyjąś krzywdę.
Chodzi tu oczywiście o osoby, które

mogą cierpieć z powodu zimna. Należy pamiętać, że na wychłodzenie
organizmu są szczególnie narażeni
bezdomni, osoby starsze i osoby
nietrzeźwe przebywające na dworze. Jeśli widzimy takiego człowieka, nie wahajmy się zadzwonić na
numer alarmowy aby powiadomić
o tym funkcjonariuszy. Każde takie
zgłoszenie jest od razu sprawdzane.
Pamiętajmy, że obowiązkiem każdego z nas jest reagowanie na cudzą
krzywdę. Nie bądźmy obojętni
wobec tych, którzy zwłaszcza teraz
mogą potrzebować naszej pomocy. Wystarczy tylko jeden telefon
pod numer 112 lub 997 lub 986, by
uchronić kogoś od wychłodzenia i
uratować czyjeś życie.

ogłoszenie

BURMISTRZ MIASTA
OZORKOWA
JACEK SOCHA
zaprasza na miejskie obchody

Narodowego Święta Niepodległości
PROGRAM UROCZYSTOŚCI:

8 LISTOPADA 2015

GODZ. 19.00 Koncert „POLSKIE PIEŚNI PATRIOTYCZNE” w wykonaniu
Stowarzyszenia Śpiewaczego „Harmonia” w Łodzi
pod batutą Jerzego Rachubińskiego
Kościół pw. NMP Królowej Polski w Ozorkowie, ul. Adamówek 4/6
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GODZ. 10.00 Uroczysty apel

Gimnazjum Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II,
ul. Lotnicza 1

11 LISTOPADA 2015

GODZ. 10.30

Msza św. w kaplicy pw. św. Marcina

Nowy Cmentarz w Ozorkowie, ul. Podleśna
Po Mszy św. złożenie kwiatów

GODZ. 17.00 IV Ozorkowskie Śpiewanie Patriotyczne

Miejski Ośrodek Kultury w Ozorkowie, ul. Wyszyńskiego 43a
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ogłoszenie

OGŁOSZENIA DROBNE
1zł za 1kg
AUTOSKUP
wszystkie,
tel. 888 460 461
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

Wynajmę warsztat samochodowy. Tel.: 24-721-59-67
lub 695-212-036
Cadillac Fleetwood
na śluby, chrzciny, inne.
Tel.: 508-647-106
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„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

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

POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁĘCZYCY, ul. Sienkiewicza 31, 99-100 Łęczyca, ( 24 721-29-14, fax 024 721-32-78

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

Leźnica Mała 54A
99-100 Łęczyca
tel. 509 896 270
Miejsce pracy Łęczyca lub Leźnica
Mała

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@
randstad.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

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

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

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
Inżynier rolnictwa
Wykształcenie średnie lub wyższe
rolnicze, osoby po stażu w ARiMR,
ODR lub po technikum w Powierciu.
G.P. Kasztelan Sp. z o.o.
Łubno 63B

„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

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

99-107 Daszyna
tel. 695 841 662

ogłoszenie

Kupon na bezpłatne ogłoszenie



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

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
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Mistrzostwo Województwa dla Zespołu
Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy
W Łodzi reprezentacja chłopc ów z Z S i m . J. G r o d z k i e j
wywalczyła złoty medal Mis t r z o s t w Wo j e w ó d z t w a w
Sztafetowych Biegach Przełajowych.
To największy sportowy sukces szkoły w całej jej historii.
Zwycięstwo zasłużone, wywalczone z ponad 20 - sekundową
przewagą nad 2. ekipą z Rawy
Mazowieckiej i 3. z Opoczna.
Praktyczne przez całą 10- cio
osobową sztafetę, chłopcy kontrolowali przebieg rywalizacji, a na ostat n ich zmianach
zdecydowanie odskoczyli od
przeciwników, pozostawiając
im tylko walkę o srebro i brąz.
Na szacunek zasługuje również
to, że chłopcy wywiązali się z
roli faworyta. Jadąc na zawody
liczyło się tylko złoto. Główni
bohaterowie to:
1. ŁUKASZ MARKIEWICZ 2 DLO
2. TOMASZ KOLASA 3 TIN
3. SZYMON GĄSIOROWSKI 3 DLO
4. SZYMON MALINOWSKI 4 TIE
5. PIOTR SZYMCZAK 1 TEE
6. ADAM JABŁOŃSKI 1 DLO
7. MATEUSZ MIELCZAREK 3 TIN
8. PATRYK BALCERZAK 1 BLO
9. MATEUSZ KACZMAREK 1 DLO
10. MATEUSZ M ISI AK 4 T I N
REZ .BARTOSZ GRABARCZYK 2 DLO
Słowa uznania i podzięko-

wania należą się również poz o st a ł y m GRODZK-me nom,
którzy reprezentowali szkołę
na wszystkich etapach sztafetowych przełajów. Podziękowa n ia rów n ież dla uczn iów

(absolwentów), którzy reprezentowali szkołę w sztafetowych
przełajach w ubiegłych latach i
również zdobywali medale.
Info: ZS im. J. Grodzkiej
w Łęczycy
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II Puchar Polski Karate
Shotoka NSKF
W hali widowiskowo - sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Brodnicy odbył się II Puchar
Polski w Karate Shotokan NSKF.
Na starcie pojawiło się prawie
150 zawodników i zawodniczek z
całej Polski, zrzeszonych w Związku Sportowym Karate Shotokan
NSKF Polska.
Zawody odbywały się w konkurencjach indywidualnych, jak i
zespołowych. Poziom zawodów, był
bardzo wysoki. Nie brakowało emocji i efektownych walk. Zawodnicy
w wieku od 6 do 15 lat, rywalizowali w czterech konkurencjach. Młodzi
sportowcy z niezwykłym profesjonalizmem i opanowaniem zaprezentowali swoje umiejętności. W
trakcie zawodów publiczność miała
również okazję obejrzeć pokaz Kata
Unsu (w wolnym tłumaczeniu „ręce
w chmurach”) w wykonaniu Shihana Macieja Grubskiego 6 DAN oraz
pokaz Karate Combat wykonany
przez instruktorów MUKS Karate
Shotokan z Brodnicy. Jak zwykle
nie zabrakło dopingu ze strony
rodziców oraz publiczności zgromadzonej na widowni hali OSiR.
Do udziału w II Pucharze Polski Łęczycki Klub Karate “IPPON” delegował 9 zawodników, którzy zdobyli
21 pucharów w konkurencjach indywidualnych oraz puchar dla najlepszego zawodnika Pucharu Polski.
Złotych – 9, srebrnych – 9, brązowych - 3

- Artur Pik - 1 złoty + 2 srebrne
- Filip Dudka - 1 srebrny + 2 brązowe
- Maria Granosik - 2 złote + 1
srebrny
- Magdalena Ciołek - 1 złoty + 2
srebrne
- Piotr Łuczak - 3 złote
- Marcel Kotas - 3 srebrne
- Adam Kołakowski - 1 brązowy
- Grzegorz Wieczorkowski - 2 złote.
Puchar dla najlepszego zawodnika
Pucharu Polski otrzymał Grzegorz
Wieczorkowski.

Mistrzostwa Polski Młodzików w brydżu sportowym
W Hotelu „Senator” w Starachowicach zostały rozegrane
Mistrzostwa Polski Młodzików
(do 15 lat) w brydżu sportowym.
Do udziału w zawodach zgłosiło
się 75 par i 36 drużyn. W składzie ozorkowskiej reprezentacji
zagrały dwie doświadczone
pary: Jakub Janasiak i Krzysztof
Maciak, Mirosław Syncerek i
Mateusz Bartosik i nie mające
jeszcze doświadczenia w takich
zawodach dwie pary: Małgorzata

Zwycięstwo
juniorów

Bielińska i Radosław Lityński oraz
Zofia Duda i Łukasz Bartosik.
Zadaniem naszych zawodników było zdobycie medalu przez
doświadczonych zawodników
(ale, żeby zdobyć jakikolwiek medal trzeba pokonać reprezentantów kraju) oraz zdobycie doświadczenia i zajęcie jak najwyższych
miejsc przez początkujących.
Janasiak i Maciak zaczęli turniej
par od wysoko przegranego rozdania z Syncerkiem i Bartosikiem,

reklama

ale szybko dołączyli do czołówki.
Przez cztery sesje zajmowali miejsca 2-6. Po drodze ograli prawie do
zera późniejszych drużynowych
Mistrzów Polski Hulanickiego i
Kiełbasę, nieznacznie przegrali z
Kopką i Maszendą oraz wygrali
ze Słuszniakiem i Kędzierskim.
Po rozegraniu 49 rozdań byli na
pierwszym miejscu z niewielką
przewagą. W ostatnim rozdaniu
zagrali źle i zdobyli tylko 8,60%
(łącznie 67,22%), a Maszenda i

Kopka 68,06% i to oni zdobyli złote medale (łącznie 67,76%). Drugie
miejsce i srebrne medale trzeba
jednak traktować jako sukces w
tak silnie obsadzonym turnieju.
Syncerek i Bartosik zagrali trochę poniżej oczekiwań i zajęli

24 miejsce – 53,44%, zachodziła
obawa o ich grę w teamach. Na
miarę swoich możliwości zagrali
Bielińska i Lityński – 32 miejsce,
51,65% oraz Duda i Bartosik – 55
miejsce, 44,53%.
info:UM

reklama

Juniorzy Bzury jako jedyni w swoich rozgrywkach nie stracili nawet
seta i są liderami rundy zasadniczej rozgrywek o mistrzostwo
województwa łódzkiego. Trenerem juniorów jest Józef Jurek.
Bzura Ozorków– Wifama Szkoła
Gortata II Łódź 3:0 (25:23, 25: 20,
25:19)
info:mksbzura.pl
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Jednak to możliwe
Mistrz parkowania
roweru

Chłopcy w USA, na pewno nie
materiał na męża.

Kobiety zrobią wszystko,
by wyglądać pięknie
Selfie po wypadku

Łopata zamiast łyżki

Maraton czytania książek

Najdłuższa jazda na rowerze

Słaba płeć? Na pewno nie! Ta Amerykanka niejednemu facetowi
dałaby popalić w zawodach kulturystycznych. Sami powiedzcie
– ile jabłek bylibyście w stanie zgnieść przy pomocy… siły własnego bicepsa? Zwykłemu śmiertelnikowi nie udaje się to z ani
jednym owocem. Tymczasem Linsey Lindberg, artystka cyrkowa
z Ameryki, zajmuje się tym od dawna. Jej osiągnięcie, wpisane do
Księgi Rekordów Guinnessa, to dziesięć jabłek zgniecionych bicepsem w ciągu minuty. Ta niesamowita artystka uzyskała tytuł
rekordzistki na Lo Show Dei Record, wydarzeniu odbywającym
się w Mediolanie. Dodajmy, że ta silna kobieta ma na swoim
koncie także największą ilość podartych książek telefonicznych.
Chcąc dorównać mężczyznom w kategoriach siłowych, Mama
Lou trenuje obecnie przed próbą pobicia kolejnego rekordu.
Ta niesamowita dziewczyna zamierza podrzeć siłą własnych
dłoni jak najwięcej talii kart w ciągu minuty! Innymi ze znanych
jej numerów są zginanie dłońmi metalowych prętów, łamanie
łańcuchów czy darcie książek w połowie. Na swoich występach
dama żongluje, śpiewa, wykonuje akrobacje na trapezie oraz na
linie. Potrafi także grać na ukulele.

Rekord na najdłuższą jazdę na rowerze górskim przez 48
godzin bez przerwy ustanowił Brytyjczyk Lee Fancourt z
miejscowości Gloucester w Wielkiej Brytanii. Podczas wyścigu w Forest of Dean pokonał dystans 812 kilometrów.
Poprzedni rekord w tej samej kategorii należał do niedawna do Polaka o wileńskich korzeniach, pana Valerjana
Romanovskiego. Dzielny mieszkaniec Buska-Zdroju jest
znany nie od dziś w środowisku kolarskim – do rekordu
przygotowywał się przez 10 lat. Kolarz wyjeździł nowy
rekord, przez 48 godzin bez przerwy pokonując dystans
748 km i poprawiając tym dotychczasowy rekord o 177
km! Średnia prędkość jego jazdy wynosiła 15 km/h, a
podczas ustanawiania rekordu nad sportowcem czuwał
zespół 10 osób, w tym dietetyk i trener. Dzięki specjalnie
rozpisanemu menu w czasie bicia rekordu zaoszczędził
cały czas przeznaczony na toaletę (przez dwie doby!) i
przyjmował suplementy diety, aby nie opaść z sił. Jego
wyniki były analizowane na bieżąco przez trenera i jego
dwóch pomocników, nad stanem
technicznym pojazdu czuwał serwisant, co rundę
regulujący parametry jednośladu, a
nad całokształtem
akcji czuwał koordynator.

źródło: internet/trolu.com.pl, kopalniawiedzy.pl, rekordyguinessa.pl

W Jarosławiu ustanowiono rekord Polski w kategorii
„najdłuższy maraton czytania książek jednego wydawnictwa„. Organizatorką tego wydarzenia była Alicja Zając,
prezes jarosławskiej fundacji „Pomocna dłoń”. Czytanie
trwało dokładnie 45 godzin. Do książek zasiadły łącznie
154 osoby.
Wydarzenie odbyło się w zabytkowej sali ślubów, której
piękne wnętrze podbiło serca czytających, a wspaniała
akustyka sprawiła, że głos był doskonale słyszalny. Wieczorem zapalano świecie, by podkreślić nastrój. W dzień
czytano bajki i książki obyczajowe, rankiem poezję, a w
nocy pozycje o tematyce wyłącznie dla dorosłych. W
wydarzeniu wzięli udział mieszkańcy Jarosławia. Inspiracją
do zorganizowania wydarzenia była troska o czytelnictwo
w Polsce oraz chęć promocji polskich młodych autorów.

Najsilniejsza kobieta świata

