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Afera wyborcza w 
Świnicach Warckich

Walka O życie desPeRata!
chciał skOczyć z kOmiNa...

- daję wam 20 minut. Jeśli nie 
przyjedzie moja narzeczona, 
to skoczę – krzyczał do 
policjantów 32-letni Mariusz, 
który w sobotni wieczór 
wszedł na komin byłych 
zakładów Morfeo, przy ul. 
łęczyckiej w Ozorkowie. 

więcej str. 13

32-latek chciał popełnić samobójstwo Na miejsce przyjechali negocjatorzy z KWP w Łodzi 
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łęczyca

Gm. łęczyca

łęczyca

Sala konferencyjna łęczyckiego magistratu przez najbliższy 
miesiąc będzie wyłączona z użytkowania. Prowadzony re-

mont potrwa do 4 grudnia. 
Remont sali konferencyjnej rozpoczął się 2 listopada i będzie kosztował 
25 tyś złotych. Zakres zleconych prac to cyklinowanie i lakierowanie 
parkietu, wkucie przewodów od nagłośnienia, wyrównanie i poma-
lowanie ścian. W ramach tej kwoty zakupionych zostanie również 65 
krzeseł. W kosztach remontu uczestniczy gmina Łęczyca na poziomie 
50%. W tym czasie sesje rady miejskiej będą odbywały się w Ratuszu 
na pl. Kościuszki, a posiedzenia komisji najprawdopodobniej w małej 
sali obrad nr 18 Urzędu Miejskiego w Łęczycy. 

(ms)

znicze na sklepo-
wych półkach bardzo 

szybko zostały zastąpione bo-
żonarodzeniowym asortymen-
tem. czekoladowe mikołaje i li-
zaki, adwentowe kalendarze czy 
choinkowe ozdoby już można 
kupić w niektórych łęczyckich 
sklepach. 

Specjaliści są zdania, że han-
dlowcy mają o co walczyć. Prze-
ciętna polska rodzina na święta 
Bożego Narodzenia wyda około 
1200 zł, to o 13% więcej niż w ub. 
roku. Im wcześniej świąteczne 
gadżety pojawią się w sprzedaży, 
tym zysk będzie większy. Nie 
wszystkim, zwłaszcza kupują-
cym, przedświąteczny pośpiech 
się podoba. 

- Dopiero co kupowaliśmy 
znicze i kwiaty na cmentarze a 
już zasypują nas mikołajami i 
bombkami, z roku na rok jest to 
coraz wcześniej – komentuje p. 
Bożena spotkana przy stoisku 
ze świątecznymi artykułami w 
jednym ze sklepów w Łęczycy. - 
Właśnie przed chwilą widziałam 
jak dwoje dzieci niosło adwentowe 

kalendarze. Jak później można 
cieszyć się z tych świąt i czuć ma-
giczną atmosferę Gwiazdki, jak w 
sklepach mamy to już prawie dwa 
miesiące wcześniej?

Z jednej strony widok mikoła-
jów na początku listopada wciąż 
wzbudza mieszane uczucia. Z 
drugiej jednak strony, zdaniem 
ekspertów, konsumenci mają wię-
cej czasu na przemyślane i świa-
dome zakupy. Dzięki temu mają 
uniknąć kupowania na ostatnią 
chwilę tego, co w rzeczywistości 
w ogóle się nie przyda. 

Z dnia na dzień świątecznego 
asortymentu w sklepach będzie 
więcej, a za niecały miesiąc, 6 
grudnia są Mikołajki. 

(ms)

do zaskakującej sytuacji doszło 
po wyborach parlamentarnych 
w Świnicach Warckich. Grupa 
wyborców (kilkanaście osób z 
jednej rodziny) poszła do lokalu 
wyborczego, aby zgodnie oddać 
głosy na wybranego przez siebie 
kandydata. Jak się okazało po 
ogłoszeniu wyników, kandydat 
otrzymał... 0 głosów. Sprawą 
zajmuje się sąd. 

Gdzie popełniono błąd? Wszyst-
ko wskazuje na to, że członkowie 
komisji liczącej głosy przypisali je 
innemu kandydatowi niż temu, któ-
ry w rzeczywistości głosy otrzymał. 
Zwykły błąd czy nie? Wyjaśnienie 
sprawy leży po stronie sądu, ale 
jedno jest pewne – wiarygodność i 
uczciwość członków komisji została 
zachwiana. Wójt gminy nie po-
dejrzewa, aby doszło do celowego, 
błędnego wpisania głosów innemu 
kandydatowi.

- W tej sprawie nie mam zbyt 
dużo do powiedzenia. Podobnie jak 
wyborcy, którzy wnieśli protest do 
Sądu Najwyższego, będę czekał na 
rozstrzygnięcie. Według mnie, nie 
było to celowe, zamierzone działa-
nie komisji, ale zwykły błąd ludzki, 
który nie powinien się zdarzyć.

Błąd dotyczy kandydata komi-
tetu wyborczego „Nowoczesna” 
Ryszarda Petru. Prawdopodobnie 
głosy oddane na tę osobę, zostały 
przypisane innemu kandydatowi z 
tej samej listy – wyjaśnia Krzysztof 
Próchniewicz. - Wójt nie ma dużego 
wpływu na składy komisji wybor-
czych. W skład komisji wchodzi 
jedna osoba wytypowana z urzędu. 
Pozostali są zgłaszani przez komite-

czy to możliwe, 
żeby przez rok nie 

naprawić zarwanego przepustu 
w drodze? Mieszkańcy Topoli 
Szlacheckiej są przekonani, że pro-
blem bezpieczeństwa na drodze 
powiatowej został zlekceważony. 
Od jesieni ubiegłego roku tuż przy 
jezdni znajduje się spora wyrwa po 
zarwanym przepuście.

- Od początku sprawa wyglądała 
tak, że drożny przepust przy drodze 
po prostu się zarwał. Po zgłoszeniu 
przyjechali pracownicy ZDP w 
Łęczycy i zasypali dziurę kamie-
niami. Pojechałem osobiście do 
ZDP, bo jak można drożny przepust 

zasypać kamieniami. Interwencja 
była bardzo szybko, ale na tym się 
skończyło – relacjonuje Jarosław 
Polit z Topoli Szlacheckiej. - Postawili 
znak, wkopali jakieś kijki i zabezpie-
czyli taśmą. Nic poza tym. Ile razy 
sam wyciągałem znak z dziury i z 
powrotem stawiałem go na miejscu. 

Niebezpieczeństwo jest spore, 
zwłaszcza dla kierowców nieznają-
cych drogi. 

- Ta droga jest wąska, często jeżdżą 
tędy ciężarówki i autobusy. Przy 
mijaniu się z dużym samochodem, 
trzeba trochę zjechać. Dzięki Bogu, że 
przez ten rok nie doszło tu do tragedii, 
dziura jest naprawdę głęboka i to przy 
samym asfalcie – podkreśla Marian 
Majchrzak, sołtys Topoli Szlacheckiej. 
- Mieszkańcy znają tę drogę i wiedzą, 
że jest zarwany przepust, dlatego 
uważają. Ale nie każdy przypadkowy 
przejezdny zdejmie tu nogę z gazu. 
Rok czasu nic nie zostało tu zrobione.

Obudzenia sprawą nie kryje rów-
nież gminny samorządowiec, który 
z Zarządem Dróg Powiatowych 
i władzami powiatowymi już od 
dawna nie jest w zgodzie.

- To się w głowie nie mieści, że 
rok upływa a właściciel drogi, czyli 

starostwo powiatowe w Łęczycy nie 
było w stanie rozwiązać tego proble-
mu. To pokazuje, że instytucja, która 
powinna służyć społeczeństwu 
sobie z niego kpi – komentuje radny 
Grzegorz Góra. - To już kolejny 
przykład, po sprawie słynnego już 
„oczka wodnego”, kompromitacji 
władz starostwa. Działania ZDP, 
a raczej ich brak, przekracza już 
wszelkie granice.

Zadzwoniliśmy do Zarządu Dróg 
Powiatowych w Łęczycy. Otrzymali-
śmy deklarację szybkiego zajęcia się 
problemem zarwanego przepustu 
przy drodze w Topoli Szlacheckiej 

– Na bieżąco usuwamy wszelkie 
tego typu usterki, zwłaszcza jeśli 
zagrażają bezpieczeństwu. Jestem 
więc zdziwiony tą informacją. Na-
tychmiast, myślę, że w poniedziałek 
sprawdzimy ten przepust – zapew-
nia Janusz Jagodziński z ZDP w 
Łęczycy. - W sprawie „oczka” były 
prowadzone rozmowy. Znajduje 
się ono poza pasem drogowym i 
jest własnością spółki wodnej. ZDP 
zadeklarował chęć współpracy ze 
spółką, oraz daleko idącą pomoc, 
ale do odpowiedzialności się nie 
poczuwamy.

(ms)

W Świnicach Warckich 
wyborcza pomyłka

Wójt Próchniewicz jest zdania, że zdarzył się zwykły błąd

ty wyborcze, a ja ich tylko zrządze-
niem powołuję na członków. Nie 
mogę nikogo odrzucić, bo mi się 
„nie podoba”, nie oceniam również 
ich kompetencji. Nie mam także 
wpływu na ich pracę i ustalanie wy-
ników wyborów. W dniu wyborów 
to oni biorą całą odpowiedzialność 
za swoją pracę. 

Z okręgu 11 do sejmu nie wszedł 
akurat żaden kandydat startujący z 

komitetu wyborczego „Nowocze-
sna” Ryszarda Petru, a kilkanaście 
głosów dużej różnicy w wynikach 
nie zrobi. Fakt jest jednak taki, że 
do podobnej pomyłki nigdy nie po-
winno dojść, nawet jeśli chodziłoby 
o tylko jeden głos. Osoby zgłaszane 
do komisji wyborczych powinny 
wykazać się pełnym profesjona-
lizmem. 

(ms)

w sklepach już Boże narodzenie

Remont w UM

Radny Góra i sołtys 
Majchrzak przy 
wyschniętym „oczku 
wodnym”

Zarwany rok temu przepust został zabezpieczony znakiem i taśmą

niebezpiecznie na drodze
Zmianie uległa lokalizacja mo-
bilnego punktu zbiórki krwi. 
Ambulans Regionalnego Cen-
trum Krwiodawstwa i Krwiolecz-
nictwa będzie teraz parkować 
na terenie Gimnazjum im. Jana 
Pawła II w Łęczycy (ul. Szkolna 
4) na dziedzińcu szkoły, przy hali 
sportowej. Krew można odda-
wać w każdy piątek w godzinach 
od 8.00 do 11.30. Dla wszystkich 
osób oddających krew w mo-
bilnym punkcie przewidziano 
ciepły posiłek regeneracyjny, 
który wydawany będzie w szkol-
nej stołówce. 

(ms)

Krew będziemy 
oddawać w 

innym miejscu

fo
t. 
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Nowe wzory
Ceny producenta

Kuchnie na każdy wymiar• 
 Galeria stołów i krzeseł•
 Narożniki•
 Kanapy i wypoczynki•
 Sypialnie i szafy•
 Meble systemowe•

Salon niskich cen!

MEBLE SIADACZKA
Łęczyca ul. Aleje Jana Pawła II 7 (24) 721 63 84
Łowicz ul. Blich 32 c (46) 837 95 16
Gostynin ul. Kutnowska 14 (24) 235 27 27
Krośniewice ul. Targowa 8 (24) 25 23 507
Kutno ul. Józefów 7 (24) 355 76 40
www.meblesiadaczka.pl

Czynne pn.-pt.: 9 - 17, sob.: 9 - 14
DUŻY, BEZPŁATNY PARKING! www.meblesiadaczka.pl

Największy wybór mebli w regionie!

[SALONY MEBLOWE SIADACZKA] występujący w roli pośrednika 
kredytowego sporządza i zawiera umowy o kredyt konsumencki na zakup 
towarów i usług w imieniu i na rzecz Santander Consumer BANK S.A., 
wydaje Formularz Informacyjny, przyjmuje oświadczenia o odstąpieniu od 
umowy kredytu konsumenckiego oraz udziela wyjaśnień dotyczących treści 
wymienionych dokumentów.

Łęczyca, al. Jana Pawła II 7

889zł

499zł
NOWE KOLEKCJE MEBLI!

ZAPRASZAMY

NAJWIĘKSZA GALERIA 
STOŁÓW I KRZESEŁ W REGIONIE!

NOWE KOLEKCJE MEBLI!

ZAPRASZAMY

NAJWIĘKSZA GALERIA 
STOŁÓW I KRZESEŁ W REGIONIE!

łęczyca

łęczyca radny miejski Mar-
cin zasada uważa, że 

krzysztof Urbański, zastępca 
burmistrza, krzyczał na jed-
nego z urzędników. - Ludzie w 
urzędzie boją się swoich prze-
łożonych – mówi radny zasada. 
- Według mnie nie ma w mieście 
miejsca dla takiej władzy.

Po raz pierwszy o sprawie krzy-
czenia na pracownika przez za-
stępcę burmistrza Krzysztofa 
Urbańskiego, radny Zasada powie-
dział podczas sesji miejskiej. 

- Takie zachowanie jest kary-
godne, a ludzie się boją głośno o 
tym mówić. Nie może być tak, 
żeby ktokolwiek bał się swojego 
pracodawcy, a ludzie w UM boją się 
burmistrzów i to jest fakt – przeko-
nuje radny Marcin Zasada. - Będę 
bardzo szczęśliwy, zresztą nie tyl-
ko ja, kiedy w tym urzędzie zmieni 
się burmistrz i jego zastępca.

W sprawie poruszanej przez 
radnego zadzwoniliśmy do bur-
mistrza Krzysztofa Lipińskiego. 

- Jeśli radny Zasada był świad-
kiem takiego zachowania mojego 
zastępcy, to powinien to natych-
miast zgłosić. To byłby mobbing, 
który jest karalny. Zaraz po ostat-
niej sesji rozmawiałem ze swoim 

zastępcą. Pan Krzysztof Urbański 
zapewnił mnie, że taka sytuacja nie 
miała miejsca. Do mnie też nigdy 
nie dotarły żadne sygnały, żeby 
ktokolwiek na kogoś krzyczał, lub 
żeby pracownicy się bali. Ja też 
nigdy na nikogo nie nakrzyczałem, 
choć powodów mógłbym mieć mi-
lion. Nie raz musiałem ugryźć się w 
język – usłyszeliśmy od burmistrza 
Lipińskiego. - Radny Zasada na 
każdej sesji porusza inny temat, 
wprowadza taki nastrój, że sesje 

zamieniają się w jarmark. Ogólne 
stwierdzenia, że ktoś się kogoś 
boi bez podawania konkretów to 
rozmowy o wszystkim i o niczym.

Nie da się ukryć, że między rad-
nym a burmistrzem coraz częściej 
dochodzi do słownych przepy-
chanek. Jeśli jednak urzędnicy 
naprawdę boją się swoich szefów, 
sprawa poruszona przez radnego 
nie jest błahostką. W dobrej wierze 
zawsze należy interweniować.

(ms)

Prowadzona od maja 
rewaloryzacja parku 

miejskiego przebiega dość po-
wolnie. choć widać już pierwsze 
efekty, do zakończenia zadania 
pozostała jeszcze masa pracy i 
czasu.

Jak zapewnia urząd miejski, 
opóźnienia w realizacji zadania 
nie ma. 

- Na terenie parku miejskiego 
prowadzone są obecnie intensywne 
prace związane z realizacją zadania 
pn. „Rewaloryzacja zabytkowego 
Parku Miejskiego w Łęczycy”. 
Inwestycja współfinansowana 
jest ze środków Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Łodzi. 
Wartość zadania wynosi 854 746zł 
a pozyskane dofinansowanie to 
kwota 770 822zł. Prace jakie po-
winny być wykonane w 2015 roku 
w parku miejskim: pielęgnacja i 

usuwanie drzew, umocnienie skarp, 
odmulenie cieku wodnego, prze-
niesienie ławek i koszy, wymiana 
wiaty, budowa alejek, remont ogro-
dzenia, remont altany, konserwacja 
i remont mostków 3 szt – informuje 
Jakub Pietkiewicz, doradca bur-
mistrza ds. komunikacji społecznej. 
- Do zakończenia prac planowanych 
w tym roku pozostało: zastawka do 
wykonania w 20%, budowa alejek, 
remont ogrodzenia, remont jednego 
mostku. 

Realizacja całego projektu została 
podzielona na dwie części – I część 
- rok 2015 oraz część II – rok 2016. 
Typowo jesienna, chłodna aura nie 
sprzyja długim spacerom po parku, 
więc prowadzone prace nie są zbyt 
uciążliwe dla mieszkańców. Wiosną 
jednak dobrze byłoby pospacerować 
po już odnowionym terenie zielo-
nym w Łęczycy.

(ms)

Park ciągle rozkopany

Czy urzędnicy boją się burmistrzów?

ludzie boją się burmistrzów 
– twierdzi radny 
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materiał promocyjny

Uroki złotej polskiej 
jesieni nie dla każde-

go wyglądają tak samo. Jedni 
zachwycają się widokiem kolo-
rowych liści, inni dzień w dzień 
muszą się z nimi męczyć. 

Pracownicy zieleni miejskiej mają 
od co najmniej dwóch tygodni pełne 
ręce roboty. Lecące z drzew suche 
liście zalegają w całym mieście. Na 
trawnikach i chodnikach już godzi-
nę po wygrabieniu znów pojawia się 
żółto-brązowy dywan.

- Pracy jest mnóstwo. Dzień w 

dzień wywozimy liście z całego 
miasta. Szło by szybciej, ale do wy-
wożenia jest tylko jedna ekipa. To 
co jedni zdążą zagrabić, leży i czeka 
aż my uporamy się z wyznaczonym 
rejonem – usłyszeliśmy od pracow-
ników jednostki. - Na szczęście już 
jest coraz mniej liści na drzewach, 
to i grabienia będzie mniej. 

Leżące na trawnikach liście nie 
przeszkadzają tak bardzo jak te na 
chodnikach na których łatwo się 
poślizgnąć. 

(ms)

36-letni mężczyzna na 
klatce schodowej jednej 

z łęczyckich kamienic chciał popełnić 
samobójstwo. Telefon na policję, 
najprawdopodobniej od sąsiada, 
uratował życie desperatowi. 

36-latek w środę odwiedził swojego 
kolegę w kamienicy przy ul. Kaliskiej. 
Po alkoholowym spotkaniu wyszedł 
na klatkę schodową i potłuczo-
ną, szklaną butelką zaczął 
się okaleczać. Na miejsce 
wezwano policję oraz 
pogotowie.

- 4 listopada około 
godziny 12.25 dyżur-
ny łęczyckiej policji 
odebrał zgłoszenie od 
anonimowej osoby z któ-
rego wynikało, że w klatce 
schodowej kamienicy młody 
mężczyzna dokonuje samookale-
czenia. Na miejsce natychmiast skie-
rowano patrol. Policjanci potwierdzili 
zgłoszenie ujawniając tym samym męż-
czyznę, który dokonał samookalecze-
nia potłuczoną butelką i oświadczył, że 
chce popełnić samobójstwo – informuje 
podkom. Agnieszka Ciniewicz z KPP 
w Łęczycy. - 36 – latek był pobudzony i 
agresywny, nie reagował na polecenia 
funkcjonariuszy o odrzuceniu niebez-
piecznego narzędzia. Policjanci, aby 
zapewnić bezpieczeństwo zdrowia 

Jesienne PoRządKi

Mężczyzna kaleczył się potłuczoną butelką na 
klatce schodowej

i życia mężczyzny 
zastosowali dopusz-

czane prawem techniki 
obezwładniające. Po wyko-

naniu wszelkich niezbędnych 
czynności dla zapewnienia jego bezpie-
czeństwa 36 – latek został przekazany 
pod opiekę medyczną. 

Czy mężczyzna naprawdę mógłby 
popełnić samobójstwo? Sytuacja wy-
glądała dramatycznie.

- Jak przyjechała policja, to szar-
pał się i wyrywał, w ogóle nikogo 
nie słuchał. Krzyczał, że się zabije, 
że pokłócił się z żoną i nie chce już 
żyć. To było przerażające. Jeden 
policjant go trzymał, a ten walił 

głową w ścianę. Myślę, że oprócz 
alkoholu u kolegi zażył coś jeszcze. 
Człowiek nawet po wódce nie jest 
taki agresywny. Chyba coś mu się 
pomieszało – relacjonuje świadek 
zdarzenia. - Moim zdaniem to nada-
wał się, żeby zabrać go do szpitala 
psychiatrycznego. Aż strach, żeby 
ktoś taki chodził po ulicy. 

Na szczęście próba samobójcza 
młodego mężczyzny, lub chociaż nie-
bezpieczeństwo odebrania sobie przez 
niego życia zostały w porę zażegnane. 
Po całym zajściu na klatce schodowej 
została tylko plama krwi i spore emocje 
u świadków.

(ms)

Pociął się potłuczoną butelką. 
Walił głową w ścianę 

W poniedziałek, 2 listopada miało 
miejsce otwarcie dziennego domu 
Pobytu Senior WIGOr w Grabowie. 
Placówka powstała w ramach dofi-
nansowania z dotacji Ministerstwa 
Pracy i Polityki Społecznej Senior - 
WIGOr na lata 2015 - 2020. kwota 
dotacji wyniosła 128 001,50 zł., 
natomiast koszt całego projektu 
zamyka się w kwocie 160 589, 20 zł.

DDP Senior WIGOR działa od 
poniedziałku do piątku, w godzi-
nach 9.00- 17.00. Oferta placówki 
skierowana jest do seniorów w wie-
ku 60+, nieaktywnych zawodowo. 
Opiekę nad uczestnikami projektu 

sprawują Renata Hodorowicz oraz 
Monika Nowakowska. Seniorzy 
mają również zapewnioną opiekę 
medyczną i wsparcie psychote-
rapeutyczne - usługi te świadczy 
Marzenna Uselis. Anna Wasiak 
- Darolewska 2 razy w tygodniu 
będzie prowadzić zajęcia ruchowe 
i fizjoterapeutyczne.

Najważniejszymi gośćmi podczas 
uroczystości otwarcia byli seniorzy, 
którzy bardzo cieszą się z powstania 
placówki. Do DDP zapisało się obecnie 
25 osób. Podczas otwarcia głos zabrała 
Pani Zofia Stocka, która na tę okolicz-
ność napisała i zaśpiewała piosenkę o 

samotności i walce z nią. Seniorzy już 
planują spotkanie andrzejkowe oraz 
udział w gminnych uroczystościach z 
okazji 11 listopada. Na każdego senio-
ra czekają m.in.: ciepły posiłek, książki, 
gry planszowe, sztalugi z farbami, lap-
topy, telewizor, radio oraz urządzenia 
do ćwiczeń i fizjoterapii. W połowie 
listopada do wyposażenia dołożone 
zostaną leżanki oraz urządzenia do 
otwartej siłowni zewnętrznej. Za 
korzystanie z placówki nie są pobie-
rane żadne opłaty dodatkowe. Mogą 
one pojawić się przy organizacji zajęć 
ponadprogramowych i wyjazdów. 
Zapisy oraz wszelkie informacje do-
stępne są w Dziennym Domu Pobytu 
Senior WIGOR w Grabowie przy ul. 
Reymonta 2 oraz w Urzędzie Gminy 
Grabów u Barbary Wełnickiej.

Wśród zaproszonych i obecnych 
podczas otwarcia DDPS gości byli 
m.in.: ksiądz proboszcz Jacek Mar-
ciniak z Grabowa, kapłan Felicjan 
Mateusz Szymankiewicz z Sobótki 
Nowej, poseł na Sejm RP Marek Ma-
tuszewski, radny powiatu łęczyckiego 
Edward Cymmer, asystentka senatora 
RP Przemysława Błaszczyka Sylwia 
Prażnowska. Z gratulacjami przybyły 
władze starostwa w osobach Krystyny 
Pawlak - wicestarosty powiatu oraz 
Ireneusza Barańskiego - sekretarza 
powiatu łęczyckiego. Słowa uznania 

i podziwu dla inicjatywy wyrazili 
również wójt gminy Łęczyca Jacek 
Rogoziński oraz burmistrz miasta 
Łęczyca Krzysztof Lipiński. Panie 
Lidia Zięba z Powiatowego Urzędu 
Pracy oraz Anna Olczak z Powiato-
wego Centrum Pomocy Rodzinie 
wraz z gratulacjami wręczyły wójtowi 

Tomaszowi Pietrzakowi kwiaty. Na 
spotkaniu obecni byli również radni 
gminy Grabów, wójt gminy Daszyna 
Zbigniew Wojtera wraz z przewod-
niczącym Rady Gminy Markiem 
Chwiałkowskim, a także Komendant 
Powiatowej Komendy Policji w Łęczy-
cy insp. Paweł Karolak.

dzienny dom dla seniorów 
ruszył w Grabowie
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łęczyca

Gm. łęczyca

reklama

Ewa Walczak, sa-
motna matka troj-

ga dzieci, skarży się na Gminny Ośro-
dek Pomocy Społecznej. Uważa, 
że działania ośrodka prowadzą do 
odebrania jej dzieci. - Nigdy na to 
nie pozwolę - usłyszeliśmy. 

Problemy rodziny zaczęły się w 
2013 roku. Wówczas mąż pani Ewy 
odebrał sobie życie. Powiesił się w ga-
rażu na oczach 13-letniej wtedy córki. 
Był jedynym żywicielem rodziny, 
dbał o dom i dzieci. Po jego samobój-
czej śmierci pani Ewa zaczęła leczyć 
się na depresję, pojawiły się również 
problemy finansowe. 

- Po samobójstwie męża było bardzo 
ciężko, ale nie mogłam się załamać. 
Mam troje dzieci, najmłodszy synek 
ma niedrożność jelit, miał już dwie ope-
racje. Teraz musi być na diecie. Staram 
się jak mogę, żeby dzieciom niczego 
nie brakowało, ale niestety, jest zbyt 
ciężko. Za 1400 zł miesięcznie trudno 
jest utrzymać czteroosobową rodzinę. 
Teraz trzeba kupić buty i kurtki na 
zimę, za co?- żali się Ewa Walczak. - Od 
śmierci męża nie mam spokoju. GOPS 
wysłał do sądu wniosek o ograniczenie 
mi praw rodzicielskich. Ich zdaniem 
nie radzę sobie. Pracownik socjalny 
przychodzi, ale nic nie pomaga. Chyba 
zauważa jakie są warunki w domu, że 
jest zimno, brudno na ścianach, widzi 
zacieki na suficie, bo są dziury w dachu. 
W jednym pokoju cieknie woda na ży-
randol. Dzieci muszą się myć w misce w 
kuchni, bo w łazience już jest za zimno, 
węgla też jeszcze nie ma. Jak można tak 
żyć? Mam pomoc finansową z GOPS
-u, ale nie jest to pomoc wystarczająca. 
Asystent rodziny przychodzi, ale nie 
wiem po co, bo nie pomaga. Raz w 
tygodniu przez dwie godziny pobawi 

się z moim 
synkiem, po 
co to? We-
dług mnie, 
o ś r o d e k 
chce do -
prowadzić 
do tego, że 
dzieci zo-
staną mi 
odebrane. 
Jeśli będzie 
zimno w 
domu, nie 
będzie dla 
nich odpo-
wiednich 
w a r u n -
ków, to 
powiedzą, że zabierają mi moje dzieci 
przez ubóstwo? Nie zgodzę się na to 
nigdy.

Warunki w domu rzeczywiście są 
trudne. Stare meble, dawno niema-
lowane ściany, miejscami sypiący się 
tynk. Samotna kobieta sama wszyst-
kiego nie zrobi. Niemożliwe jest też 
wygospodarowanie środków na 
jakikolwiek remont. 

Anna Zarębska, kierownik ośrodka 
pomocy, jest zaskoczona podejrzeniem 
o działania zmierzające do odebrania 
matce dzieci a wszelkie działania 
GOPS uważa za słuszne i zgodne 
z przepisami. Kierowniczka odpo-
wiedziała redakcji w sposób bardzo 
formalny i do końca nie odniosła się do 
stawianych zarzutów. 

- Zgodnie z ustawą o wspieraniu 
rodziny i systemie pieczy zastępczej 
w przypadku, gdy ośrodek poweźmie 
informację o rodzinie przeżywającej 
trudności w wypełnianiu funkcji 
opiekuńczo-wychowawczych pracow-
nik socjalny przeprowadza wywiad 
środowiskowy i dokonuje analizy 
sytuacji rodziny. Jeżeli z ww. analizy 
wynika konieczność przydzielenia 
rodzinie asystenta rodziny wówczas 
rodzinie przydziela się asystenta rodzi-
ny. Asystent rodziny pracuje z rodziną 
za jej zgodą i aktywnym udziałem lub 
na podstawie postanowienia sądu. 
Wszelkie działania podejmowane 
przez ośrodek polegają na wsparciu 
rodziny, mają na celu dobro dzieci, aby 
mogły pozostać w rodzinie biologicz-
nej. W przypadku gdy ww. działania 
nie przynoszą rezultatu zarówno ośro-

kiedy wyremontowa-
ny zostanie parking na 

wprost Polomarketu?
Gdy zapadła decyzja postawie-

nia znaków zakazu parkowania 
na ul. M. Konopnickiej na wyso-
kości urzędu miejskiego, pojawiły 
się deklaracje, że teren po tzw. 
„Starym Młynie” zostanie wy-
równany tak, by kierowcy mieli 
gdzie parkować. 

Umowa z właścicielem terenu zo-
stała podpisana, kierowcy parkują 
swoje samochody a plac do tej pory 
nie doczekał się równania. 

- Nie rozumiem dlaczego miasto 
do tej pory nic nie zrobiło, żeby 
poprawić ten parking. Skoro przed 
urzędem chcą, żeby parkowało 
mniej samochodów to niech dadzą 
chociaż podobne warunki w innym 
miejscu. W czasie deszczowej aury 
ten teren zmienia się w błotnistą 
breję. Jak parkować? - pyta pan Ma-

riusz. - Tak się nie załatwia spraw. 
Jak ktoś rozwali sobie samochód na 
tych wyrwach, to kto zwróci mu 
pieniądze?

Równanie terenu jest zaplanowa-
ne, ale magistrat nie podaje konkret-
nego terminu realizacji.

- Umowa użyczenia terenu zosta-
ła zawarta z firmą Habito pod ko-
niec kwietnia 2015 roku. W ramach 
umowy miasto zobowiązało się do 
utrzymania przedmiotu umowy w 
należytym stanie technicznym, a w 
szczególności do dbania o porządek 
i czystość, a w okresie zimowym do 
odśnieżania i posypania pisakiem 
– wyjaśnia Jakub Pietkiewicz z 
urzędu miejskiego. - Mamy zamiar 
przeprowadzić niezbędne prace 
wyrównujące teren w miarę po-
siadanych środków, jeszcze w tym 
roku, lub jako jedno z pierwszych 
realizowanych w 2016 roku zadań. 

(ms)

Kierowcy się skarżą

dziURA – gigAnt W chodniKU
Taki widok może szo-
kować. W chodniku 

przy trasie krajowej jest dziura, 
która wygląda jak wyrwa po 
małej bombie. Niebezpieczna 
pułapka znajduje się przy ul. 
Sienkiewicza. 

Na pewno nie da się jej nie zauwa-
żyć – to akurat dobrze, bo raczej nikt 
nie powinien w nią wpaść. Taśmy za-
bezpieczające i zapadlisko w chodni-
ku widać z daleka. Dziura jest niczym 
innym, jak zapadniętą studzienką 
telekomunikacyjną. Zarwała się wraz 
z otaczającą ją częścią chodnika, gdy 
na pobliską posesję ciężarówka woziła 
ziemię. Studzienka nie wytrzymała 
ciężaru dużego samochodu. Została 
już zgłoszona do naprawy. 

(ms)

łęczyca

Na zarwaną studzienkę należy 

uważać przy ul. Sienkiewicza na 

wysokości byłego ZK

chcą mi odebrać dzieci 

dek, jak i inne instytucje winny 
skierować do sądu pismo o wgląd w 
sytuację rodziny - wyjaśnia Anna 
Zarębska kierownik GOPS. - W trakcie 
wywiadu środowiskowego rodzina 
zgłasza swoje potrzeby i oczekiwania. 
Potrzeby rodzin korzystających z 
pomocy zostają uwzględnione, jeżeli 
odpowiadają celom i mieszczą się w 
możliwościach pomocy społecznej. W 
celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby 
bytowej, w tym drobnych remontów i 
napraw w mieszkaniu zgodnie z usta-
wą o pomocy społecznej rodzinie może 
być przyznany zasiłek celowy.

(ms)

Pani Ewa twierdzi, że GOPS nie reaguje na potrzeby jej rodziny. Dom jest w fatalnym stanie. W komórce nie ma opału.
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ogłoszenie
To niebywałe! W samo południe 
dwóch przestępców na cmentarzu 
w miejscowości Wierzchy (gm. za-
dzim) sterroryzowało pistoletem 
handlującą zniczami i zażądało od 
niej wydania pieniędzy. Przerażona 
sprzedawczyni oddała prawie 2 
tysiące zł. do zdarzenia doszło we 
Wszystkich Świętych. 

- Choć w swojej praktyce zawo-
dowej spotykałem się już z różnymi 
sytuacjami, to ta naprawdę jest nie-
codzienna. W biały dzień przestępcy 
straszyli pistoletem handlarkę na 
cmentarzu, wcale nie przejmując się 
ludźmi odwiedzającymi swoich bli-
skich zmarłych. To jest agresja, którą 
trudno zrozumieć – mówi Marek 
Wojtysiak, zastępca prokuratora re-

jonowego w Poddębicach.
Rabusie, gdy otrzy-
mali pieniądze, odje-
chali samochodem, 
który nie miał za-
montowanych ta-
blic rejestracyjnych. 

Obrabowana 20-let-
nia handlarka z Łodzi 

przyczyniła się do szybkie-
go zatrzymania sprawców. 

- Kobieta wróciła do domu z prze-
konaniem, że zna z widzenia jednego 
z przestępców – słyszymy od zastęp-
cy prokuratora. - Sprawdziła to na 
portalu społecznościowym i okazało 
się, że na facebooku jest profil ban-
dziora. Szybko ujęto jego wspólnika.

Sprawcami rozboju byli 27 i 34-letni 
mężczyzna. Obydwaj są z powiatu 

poddębickiego. Policjanci zatrzymali 
27-latka na terenie gminy Zadzim, 
drugi ze sprawców został ujęty w 
Łodzi. 

- Sprawcy mają już na swoim 
koncie konflikty z prawem. Są znani 
policji z licznych kradzieży i rozbo-
jów. Został już w stosunku do nich 
zastosowany areszt na okres 3 miesię-
cy – informuje prokurator Wojtysiak. 

Sprawcom grozi do 12 lat pozba-
wienia wolności. Policjantom nie 
udało się odzyskać całej zrabowanej 
kwoty. 

(stop)

zuchwałość bandziorów nie zna granic

Policjanci, dzięki pomocy handlarki, szybko zatrzymali 
sprawców napadu

Tego nikt nie mógł się 
spodziewać. Bandyci 

sterroryzowali pistoletem 
sprzedawczynię zniczy 

Broń została zabezpieczona 
i oddana do badań 
balistycznych 

do jednego z so-
lariów w centrum 

miasta codziennie zaglądają ci sami 
klienci. 

- Nie ma co ukrywać, że niektórzy 
mieszkańcy są uzależnieni od pro-
mieni sztucznego słońca. Uważam 
jednak, że nie ma tego co krytykować. 
Wbrew ogólnym opiniom, częste 
korzystanie z solarium wcale nie jest 
szkodliwe. Trzeba tylko pamiętać o 
tym, aby odpowiednio dawkować 
opalanie – mówi Ewelina Pająk.

Zdaniem pani Eweliny korzystanie 

z solarium pozytywnie wpływa na 
zmiany skórne, kłopoty z reumaty-
zmem, kręgosłupem.

- Po prostu trzeba się wygrzać – 
mówi z uśmiechem E. Pająk. 

Na miejscu usłyszeliśmy, że dużym 
powodzeniem cieszy się napój przy-
spieszający opalanie.

- Dzięki odpowiednio dobranym 
składnikom, skóra szybciej brą-
zowieje. To nowość. Nasi klienci 
chętnie piją taki koktajl, który dodaje 
też energii.

(stop)

Uzależnieni od opalania
Poddębice

Uniejów Helena i Józef Mię-
tusowie nie ukrywają 

radości z powodu otrzymania 
mieszkania w bloku komunal-
nym.

- Staraliśmy się o lokal z bardzo 
konkretnych powodów. Jesteśmy 
już starzy. Mamy prawie po 90 lat. 
Nie mieliśmy już siły palić w piecu 
w domu w którym mieszkaliśmy 
do tej pory. Także utrzymanie 
przydomowego ogrodu kosztowało 
nas zbyt dużo. Dlatego jesteśmy 
wdzięczni burmistrzowi i radnym, 
że zgodzili się na zamianę mieszkań 
– usłyszeliśmy od małżonków. 

Państwo Miętusowie zajęli miesz-
kanie w bloku przy ul. Targowej. 
Choć lokal nie jest duży, to naj-

ważniejsze, że posiada centralne 
ogrzewanie.

- Nie musimy już dźwigać cięż-
kich wiader z węglem i to jest dla 
nas najważniejsze – mówi pani 
Helena. - Wszędzie mamy stąd 
blisko. Jesteśmy zadowoleni. Oby 
tylko zdrowie dopisywało. 

(stop)

dziękujemy burmistrzowi...
Od sztucznego słońca można się uzależnić 

Napój przyspieszający 
opalanie cieszy się 
powodzeniem 
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Poddębice dlaczego w publicz-
nej lecznicy rekla-

mowana jest tylko jedna apteka? 
- pyta nasz czytelnik, który w 
sprawie zadzwonił do redakcji. - 
To nieuczciwe i rodzi podejrzenia 
o bezprawnej współpracy. 

Jak się dowiedzieliśmy właści-
ciele kamienicy w której mieści 
się przychodnia zdrowia przy 
ul. Zielonej wynajmują aptece 
pomieszczenie w swojej nierucho-
mości. Ulotki właśnie tej apteki są 
rozwieszone na korytarzach przy-
chodni nie tylko tej mieszczącej się 
przy Zielonej, ale również przy ul. 
Krasickiego. 

- Nie wiem, czy jest to niezgod-
ne z prawem, ale na pewno mało 
etyczne – mówi jedna z pacjentek. 
- Wygląda to tak, jakby przychodnia 
zdrowia reklamowała tylko jedną 
aptekę w mieście. Tak nie powinno 
być. 

Nasza wizyta w przychodni przy 
ul. Zielonej wzbudziła wśród perso-
nelu niemałe zamieszanie. 

- Nie wiem, dlaczego na koryta-
rzach wiszą ulotki tylko tej apteki 
– usłyszeliśmy od jednej z lekarek. 
- Nie będę się w tej sprawie wypo-

wiadać. Proszę skontaktować się z 
kierowniczką. 

Nie zastaliśmy w przychodni 
kierownik Haliny Styśko. Na drugi 
dzień rozmawialiśmy z jej mężem.

- Ulotki rozwieszone w przychod-
niach nie są reklamami tej apteki. To 
jedynie informacja o godzinach pra-
cy apteki wraz z podaniem adresu 
– słyszymy od pana Piotra. - Wiem, 
że prawnicy wypowiedzieli się w tej 
sprawie i są zgodni, że prawo nie 
zostało naruszone. 

O komentarz poprosiliśmy rów-
nież Ewę Plesińską, kierownik 
apteki mieszczącej się w kamienicy 
państwa Styśko. 

- Rozmawiałam z szefową przy-
chodni zdrowia, która zgodziła się 
na to, aby umieścić ulotki naszej 
apteki. Nie widzę w tym niczego 
złego – usłyszeliśmy. 

Czy ulotki innych aptek też mo-
głyby zostać umieszczone w przy-
chodniach zdrowia? 

- Jak najbardziej – zapewnia Piotr 
Styśko. - Jednak, jak do tej pory, nikt 
mnie o to nie poprosił. 

tekst i fot. (stop)

w przychodni zdrowia pytania 
o aptekę 

W prywatnym budynku, przy ul. Zielonej, mieści się przychodnia 
zdrowia i apteka

Żółte ulotki apteki znajdują się na korytarzach przychodni zdrowia

siódma schetynówka
Blisko 2,2 mln zł kosztowało 
wybudowanie drogi  na trasie 
Tarnowa – Golice - Nowa Wieś. 
Inwestycja otrzymała dotację 
w wysokości 50% z Narodo-
wego Programu Przebudowy 
dróg Lokalnych. - z kolei 345 
tys. zł przeznaczył na ten cel 
zarząd województwa łódzkiego 
w ramach modernizacji dróg 
dojazdowych do gruntów rol-
nych – informuje burmistrz Piotr 
Sęczkowski. 

- Długo czekaliśmy na tę drogę, 
ale było warto. Zdecydowanie 
lepszy jest komfort jazdy. Goście, 
którzy przyjeżdżają do naszego 
gospodarstwa agroturystycznego 
też chwalą sobie dojazd – mówi 
Anna Olejniczak z Golic.

Poza położeniem asfaltu na pra-
wie 4-kilometrowym odcinku dro-
gi, wybudowany został chodnik 

oraz system aktywnej informacji 
wizualnej wraz z oświetleniem 
przejścia dla pieszych zasilanym z 
baterii słonecznych. Zamontowane 
zostały również barierki ochronne 
i oświetlenie ledowe. Budowa dro-
gi możliwa była dzięki współpracy 
samorządów poddębickiego i 
wartkowickiego oraz dofinanso-
waniu ze środków zewnętrznych. 
Droga jest siódmą schetynówką na 
terenie gminy Poddębice.

(stop)

zamek w nowym świetle
Uniejów

Uniejów

Za sprawą grupy stu-
dentów Akademii Sztuk 

Pięknych w Łodzi, którzy wraz ze swo-
imi wykładowcami przeprowadzili w 
Uniejowie warsztaty terenowe wpro-
wadzające w tematykę iluminacji ze-
wnętrznych, zamek oraz jego otocze-
nie rozbłysnęło kolorowym światłem.  
Asortyment świetlny dostarczył 
włoski producent oświetlenia ze-
wnętrznego specjalizujący się w ilu-
minacji zewnętrznej architektury 
oraz terenów zieleni. Studenci mieli 
okazję sprawdzić jak poszczególne 
rodzaje światła wpływają na zabyt-
kowy zamek oraz przyległy park. 
Przeprowadzone warsztaty były 
wstępem do konkursu na iluminację 
zewnętrzną, którego przedmiotem 
będzie uniejowski zamek. Organiza-
torami konkursu jest Akademia Sztuk 
Pięknych w Łodzi oraz producent 
oświetlenia.

(stop)

Na dniach oddane 
zostaną do użytku 

mieszkania w nowych blokach 
przy ul. Targowej i reymonta. W 
budynkach jest 10 lokali socjalnych, 
których standard jest bardzo wy-
soki. Takich mieszkań można tylko 
pozazdrościć. 

Rzadko się zdarza, aby lokale so-
cjalne były tak dobrze wyposażone. 
W aneksie kuchennym są meble w 
zabudowie. Na wyposażeniu jest 

m.in. elektryczny piecyk i lodówka. W 
łazience znajduje się kabina prysznico-
wa, jest również pralka. Mieszkania 
socjalne robią wrażenie. 

Niecodzienne jest też to, że lokale 
socjalne są wśród innych mieszkań 
za które trzeba było zapłacić ponad 
3 tysiące zł od metra kwadratowego. 
Dowiedzieliśmy się, że mieszkania 
zostały wyprzedane na pniu. Czy 
lokatorom nowoczesnych bloków nie 
będzie przeszkadzać, że ich sąsiadami 

będą osoby z przydziału socjalnego?
- Jestem pewien, że nie będzie 

żadnego problemu – mówi burmistrz 
Józef Kaczmarek. - Zdaję sobie spra-
wę, że jak ktoś usłyszy o lokalach 
socjalnych, to ma skojarzenie z czymś 
negatywnym. Rodziny, które wpro-
wadzą się do lokali socjalnych nie są 
z marginesu. To normalni lokatorzy, 
którzy wkrótce zwolnią mieszkania 
w budynkach przeznaczonych do 
wyburzenia.  

Mieszkańcy z regionu, którzy są 
wprowadzani do innych lokali socjal-
nych, mogą tylko pomarzyć o warun-
kach jakie są na uniejowskim osiedlu. 
Między nowymi blokami znajduje się 
fontanna, którą – nie mogło być ina-
czej – zaopatruje geotermalna woda. 
Ogrzewanie mieszkań jest również 
geotermalne. 

- Cieszę się, że w Uniejowie powstaje 
nowoczesne budownictwo. W dwóch 
blokach łącznie jest prawie 70 miesz-
kań. Przyszli lokatorzy na pewno będą 
zadowoleni z warunków. Niedługo 
oddane zostaną klucze do mieszkań 
– mówi burmistrz. 

(stop)

lokale socjalne jak marzenie 

Na osiedlu znajduje się geotermalna fontanna 

Mieszkania w nowych blokach zostały szybko sprzedane W lokalach socjalnych standard jest wysoki

fo
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Oryginalne potrawy 
i porady kulinarne

•

Rozwiązanie krzyżówki z numeru 161: Swój swego znajdzie.
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Rude dziecko mówi do mamy:  
- Kocham cię!  
A mama na to:  
- Zostańmy przyjaciółmi... 

***
- Panie Kowalski, rozważyłem wszystko 
dokładnie - mówi sędzia na rozprawie 
rozwodowej. - I postanowiłem przyznać 
pańskiej żonie 2 tys. zł miesięcznie.  
- Świetnie, Wysoki Sądzie - odpowiada Kowalski. - Ja też od 
czasu do czasu dorzucę jej parę złotych od siebie. 

***
W banku:  
-Wszyscy stać i nie ruszać się!  
-To napad?  
-Nie, fotografia grupowa! 

***
Baca wynajął pokój młodej parze turystów. Przez trzy dni 
młodzi nie wychodzili z pokoju. Zaniepokojony baca puka 
do drzwi i pyta:  
- Żyjeta, bo nic nie jeta?  
Na to młody odpowiada:  
- Baco, my miłością żyjemy.  
A baca do nich:  
- To nie wyrzucajta skórek od tej miłości, bo mi się kaczki 
dławią. 

***
Powyborczy krajobraz...  
O wpół do szóstej rano dzwoni dzwonek do drzwi. Zaspa-
ny gospodarz:  
- Kto tam?  
- ABW  
- Nie wierzę.  
- No właśnie. My w tej sprawie. 

***
Mąż do żony:
- Kochanie, chodź tutaj. Dotknij go. Czujesz jaki twardy?  
- No czuję, i co? 
- Ile razy Ci mówiłem, żebyś zamykała chlebak?!

***
Sułtan nachyla się do ucha najbliżej niego siedzącej żony i 
szepcze:  
- Jesteś słońcem mojego życia. Kocham cię. Podaj dalej. 

zUPa z cUkINII I SEra BrIE
Składniki:
• 35 dag młodych cukinii
• 3 średniej wielkości ziemniaki
• 3 szklanki bulionu
• 10 dag sera brie
• 4 łyżki kremówki
Etapy przygotowania: Warzywa 
umyć. Ziemniaki obrać i razem z 
cukinią (nieobraną ze skóry) pokroić 
w kostkę, przełożyć do garnka, zalać 
bulionem i gotować 25 min (od za-
wrzenia) na małym ogniu. Następnie 
wszystkie składniki zmiksować. Do-
dać pokrojony ser brie, wymieszać, 
ponownie zmiksować i zagotować. 
Gładką zupę zabielić śmietaną, wy-
mieszać (jeśli wyjdzie za gęsta, dolać 

troszkę wrzątku) i jeśli trzeba, dopra-
wić do smaku odrobiną soli. Podawać 
zupę z groszkiem ptysiowym.

STEk z MUSzTardą
Składniki:
• 4 x 200g steków
• 5ml musztardy Dijon
• 2 średniej wielkości słodkie ziem-
niaki
• 3 średniej wielkości ziemniaki
• olej do głębokiego smażenia
• 2 gałązki świeżego rozmarynu, 
drobno pokrojone
• 20ml sosu Worcester
• łyżka masła
Etapy przygotowania: Posmaruj 
steki musztardą, a następnie odłóż je 
na bok. Obierz lub wyszoruj ziemnia-
ki, a następnie pokrój je w plasterki o 
grubości 5 mm. Rozgrzej olej i smaż 
partiami ziemniaki do momentu 
aż będą one chrupiące. Następnie 
zdejmij je z patelni, osusz ręcznikiem 
kuchennym, posyp ziemniaki solą 
i rozmarynem do smaku. Rozgrzej 
blachę do pieczenia do momentu, aż 
będzie ciepła. Grilluj steki na dużym 

ogniu do momentu, aż będą upie-
czone w sposób zgodny z preferen-
cjami. Aby uzyskać wyjątkowy smak, 
polej je sosem Worcester jeszcze 
przed zdjęciem ich z ognia. Podawaj 
stek z frytkami oraz łyżką masła, 
położoną na górnej części steka.  
rada: Spróbuj dostać słodkie ziem-
niaki z pomarańczowym miąższem. 
Mają one zwartą strukturę i można 
z nich zrobić pyszne chipsy! 

kLaSyczNy TOrT cHałWOWy
Składniki:
Na 2 blaty ciasta:
• 10 jajek
• 2 szklanki mąki pszennej
• 1 szklanka mąki ziemniaczanej

• 1 szklanka cukru
• 6 łyżek kakao
Masa:
• 400 g masła
• 400 g chałwy
kawa
• dżem z czarnej porzeczki
• 100 g gorzkiej czekolady (opcjo-
nalnie)
Etapy przygotowania: Do misy 
przesiewamy mąką pszenną, ziem-
niaczaną i kakao. Białka jaj ubijamy 
na sztywno, dodajemy powoli cu-
kier, później po jednym żółtku. Do 
tak przygotowanej masy zaczyna-
my stopniowo dodawać przesiane 
wcześniej mąki z kakao. Mieszamy 
niezbyt długo, do uzyskania jedno-
litej masy. Masę dzielimy na dwie 
części. Połowę masy przelewamy 
do tor townicy wysmarowanej 
masłem i oprószonej bułką tartą. 
Pieczemy w temperaturze 180 
stopni przez 30 minut. Czynność 
powtarzamy z drugą częścią masy. 
W mikserze ucieramy masło na 
gładką masę, powoli dodajemy 
pokruszoną wcześniej chałwę. 

Składniki dobrze wymieszać, masę 
schłodzić w lodówce ok. 30 minut. 
Zaparzamy filiżankę kawy i ją stu-
dzimy. Chłodną kawą nasączamy 
wcześniej upieczone i wystudzone 
blaty (kawy nie może być zbyt 
dużo). Układamy dolny blat, naj-
pierw smarujemy go dżemem po-
rzeczkowym, później masą chałwo-
wą. Dolną część przykrywającego 
blatu także smarujemy dżemem 
porzeczkowym. Po nałożeniu bla-
tu przykrywającego na całości, 
czyli boki oraz górę, rozsmarować 
pozostałą masę chałwową. Tort 
schłodzić w lodówce przynajmniej 
przez godzinę.
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Witów w gminie Piątek stał się środkowopolskim sercem zawodów psich zaprzęgów. Już od kilku lat w 
listopadzie odbywają się tu różnej rangi wyścigi psich zaprzęgów. W tym roku do Witowa po raz kolejny 
zjechali miłośnicy tego sportu z całej Polski, Liwty i czech. Las w Witowie stał się areną niesamowitych 
sportowych emocji towarzyszących zawodom Pucharu Polski Wyścigów Psich zaprzęgów. Imprezę 
zorganizował klub Przyjaciół Wilków i Psów Północy WaTaHa oraz gmina Piątek. W tegorocznej edycji 
Pucharu Polski Wyścigów Psich zaprzęgów w Witowie wzięło udział wiele klubów oraz liczna grupa 
niezrzeszonych zawodników. Niesprzyjająca pogoda nie popsuła dobrej zabawy i sportowej rywalizacji.

Info: UG Piątek

Puchar Polski Wyścigów 
Psich zaprzęgów



10 9 LISTOPADA 2015
Nowy 
Tygodnik 
Regionalny w mieŚcie więcej PAtroli 

reklama

ogłoszenie

OGŁO S Z E N I E

OZORKOWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
z siedzibą w Ozorkowie, ul. Staszica 1

przeprowadzi w dniu 19.11.2015 roku przetargi  na lokale mieszkalne
położone w Ozorkowie

Adres Położenie Skład mieszkania
Pow.

użytkowa
w m2

Cena
wywoławcza

w zł

Kwota 
wadium

w zł

Lotnicza 6 m 51 III piętro
 3 pok., kuchnia, łazienka z wc,

przedpokój
52,60 97 963,00 5600,00

Sucharskiego 3 m 2      parter
1 pok., kuchnia, łazienka z wc,

przedpokój
34,80 65 695,00 5600,00

Sikorskiego 28 m 3    I piętro
3 pok., kuchnia, łazienka, wc,

przedpokój
48,17 87 311,00 5600,00

Zachodnia 15 m 17 III piętro
2 pok., kuchnia, łazienka, wc,

przedpokój
48,40 87 941,00 5600,00

Piłsudskiego 2 m 4 I piętro
2 pok., kuchnia, łazienka, wc,

przedpokój
48,66 85 890,00 5600,00

Kołłątaja 2 m 6 II piętro
3 pok., kuchnia, łazienka, wc,

przedpokój
60,49 115 803,00 6000,00

Parzęczew
Parkowa 3b m.9 I piętro

3 pok., kuchnia, łazienka, wc,
przedpokój

60,84 80 033,00 5600,00

Przetargi rozpoczną się 19 listopada 2015r. w siedzibie Spółdzielni
w Ozorkowie, ul. Staszica 1 o godz. 10 00

Cena wywoławcza nieruchomości lokalowej równa jest wartości określonej operatem szacunkowym
rzeczoznawcy majątkowego.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie najpóźniej w dniu 18 listopada 2015r.
ustalonego wadium,  na konto Spółdzielni w Banku Spółdzielczym w Ozorkowie

nr konta: 11 8786 0001 0000 0198 2000 0001, tytułem: „przetarg z dnia 19.11.2015r”.
Postąpienie wynosić będzie 1.000,00 zł.

W wyniku przeprowadzenia przetargu nabywca uzyska umowę ustanowienia i przeniesienia odrębnej
własności lokalu zawartej przed notariuszem. Koszty związane z ustaleniem odrębnej własności (koszty aktu

notarialnego i założenia księgi wieczystej) obciążają w całości osobę ustaloną jako nabywca. 
Spółdzielnia udostępnia zainteresowanym przetargiem do wglądu regulamin przetargu i udziela

szczegółowych informacji w siedzibie Spółdzielni, pokój nr 12 lub telefonicznie:
(42) 718-54-76 w. 28 lub (42) 718-50-87.

Zarząd Spółdzielni zastrzega możliwość przerwania przetargu lub odstąpienia od przetargu bez
podania przyczyn.

Nie ma się co dziwić, 
że nowy komendant 

ozorkowskiej policji chce polep-
szenia wizerunku miejscowego 
komisariatu. Po ostatniej aferze 
związanej z masowym odcho-
dzeniem funkcjonariuszy na 

chorobowe (pisaliśmy o sprawie) 
ocena mieszkańców wystawiona 
policjantom nie jest zbyt dobra. 
Teraz policja ma być w mieście 
widoczna. 

- Nie będę oceniał tego, co było. 
Nie obchodzi mnie konflikt byłego 

komendanta z policjantami. Dla 
mnie liczy się teraźniejszość – mówi 
podinspektor Cezary Kacprzak. 
- Mieszkańcy powinni mieć świa-
domość, że mogą w każdej sytuacji 
na nas liczyć. Zwiększymy liczbę 
patroli, postaram się też o zwiększe-
nie liczby wakatów w komisariacie. 

Ozorkowianie z którymi rozma-
wialiśmy, jeśli już widzą policjantów 
w patrolach, to przeważnie w radio-
wozach. Chcą zwiększenia patroli 
pieszych.

- Jest taka opinia, że jak policjanci 
jeżdżą po mieście, to nie są sku-
teczni. To nie jest prawda. Chodzi 
m.in. o szybkość interwencji. Jak coś 
dzieje się na drugim krańcu miasta, 
to oczywiste, że policja będzie tam 
szybciej jadąc radiowozem – słyszy-

Policja ma być widoczna 
– mówi komendant 

Ozorków

Komendant zapowiada korzystne zmiany w ozorkowskim 
komisariacie 

my od komendanta. - Ważne, aby 
policja była skuteczna. 

Dowiedzieliśmy się, że już nie-
długo w policyjnej dyżurce za-
instalowane zostanie centrum 
monitoringu. 

- Ta sprawa jest na etapie kon-
sultacji prawnych. Wkrótce przej-

miemy obsługę miejskiego monito-
ringu. Policjant dyżurujący będzie 
miał podgląd tego, co dzieje się w 
mieście. Będziemy mogli w razie 
jakichś zdarzeń niezwłocznie inter-
weniować – zapewnia podinspektor 
Kacprzak. 

(stop)

Wkrótce dyżurujący policjant będzie miał podgląd miejskiego 
monitoringu

chyba nie było prze-
chodnia, który nie 

odwróciłby głowy na widok ja-
dącego na segwayu Witolda kol-
czyńskiego. 

- To moja pierwsza jazda tym ory-
ginalnym pojazdem – mówi z uśmie-
chem pan Witold. - Sprowadziłem 
segwaya ze Stanów Zjednoczonych. 
Nie żałuję tego, choć cena ponad 20 
tysięcy zł nie jest przecież mała. Za te 
pieniądze mógłbym mieć samochód, 
ale wolę taki wehikuł. Zawsze pasjo-
nowały mnie nowinki techniczne. 

Z panem Witoldem rozmawia-
liśmy na ul. Wyszyńskiego. Jego 
segway ustawiony na chodniku 
przed sklepem mięsnym przykuwał 
uwagę. 

- Nie boję się, że ktoś mi go ukrad-
nie. Segway został unieruchomiony 
zdalnym pilotem. Mogę też tak go 
przeprogramować, że będzie za mną 
chodził jak piesek – żartuje ozorko-
wianin, wyraźnie zadowolony z 

nabytku na dwóch kółkach. - Kie-
rowanie segwayem jest dość proste. 
Wystarczy pchnąć kierownicę do 
przodu i wtedy pojazd rusza. Segway 
rozwija sporą prędkość. Najbardziej 
bawi mnie, jak słyszę za sobą słowa 
przechodniów... „zobacz, czym on 
jedzie”. 

(stop) 

na ulicach wzbudza sensację 
Ozorków
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Burmistrz Miasta Ozorkowa 
Jacek Socha 

ogłasza 

 Konkurs    
na 

OBCHODÓW 200-LECIA NADANIA  
MIASTU OZORKÓW PRAW MIEJSKICH 

LOGOTYP 

TERMIN SKŁADANIA PRAC: 
4 GRUDNIA 2015 R. 

 
MIEJSCE SKŁADANIA PRAC: 

URZĄD MIEJSKI W OZORKOWIE 
UL. WIGURY 1, 95-035 OZORKÓW 

 
NAGRODA GŁÓWNA:  

Cyfrowy aparat fotograficzny 
LUSTRZANKA 

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE 
 W REGULAMINIE  KONKURSU  
NA STRONIE INTERNETOWEJ:   

www.umozorkow.pl  

 

Przyjrzeliśmy się karierze 23-letniego 
łukasza rzepeckiego, który pomimo 
młodego wieku odniósł olbrzymi 
sukces polityczny. W jego rodzinnym 
mieście nie brakuje jednak wrogów 
młodego posła, którzy wytykają mu 
m.in. brak doświadczenia. W sprawie 

posła otrzymaliśmy telefon z prośbą 
o wyjaśnienie, czy ojciec łukasza 
rzepeckiego był członkiem Sojuszu 
Lewicy demokratycznej.

Zadzwoniliśmy do posła Rzepec-
kiego. 

- Panie pośle, czy to prawda, że pana 

ojciec był w SLD? - zapytaliśmy.
- Nie – odpowiedział poseł.
Szkoda, że młody polityk stara się 

zatuszować takie sprawy. Sprawdzili-
śmy, że w 2002 r. ojciec posła startował 
w wyborach samorządowych do rad 
powiatu z listy Koalicyjnego Komitetu 
Wyborczego Sojuszu Lewicy Demo-
kratycznej – Unii Pracy. Natomiast 
w roku 2006 w wyborach do rady 
miejskiej tata najmłodszego posła RP 
startował już z listy Samoobrony. Teraz 
ojciec Łukasza Rzepeckiego jest w PiS. 

W Ozorkowie wielu mieszkańców 
wie o przeszłości politycznej taty mło-
dego posła. Dlatego w tym mieście 
Ł. Rzepecki nie miał aż tak dobrego 
poparcia, jak w ościennych miejsco-
wościach. 

Dalsza rozmowa z młodym posłem 
również ujawnia szereg sprzecznych 
informacji. 

- Moim atutem jest ciężka praca. 

Dlaczego najmłodszy poseł rp zostawił ozorków?
kUliSy kariery ŁUkaSza rzepeckiego

com naszego kraju, że zagłosowali 
na biało-czerwoną drużynę Prawa i 
Sprawiedliwości – powiedział poseł 
RP naszemu dziennikarzowi. - Będę 
teraz ciężko pracował dla mieszkańców 
naszego kraju, także dla mieszkańców 
Ozorkowa. 

Zapytaliśmy ozorkowian o ocenę 
pierwszych wystąpień medialnych 
młodego posła.

- Wstyd – mówi Jan K. (nazwisko 
do wiadomości redakcji). - Ogląda-
łem niedawno wywiad z posłem, 
który mówił, że interesuje się grami 
komputerowymi. Mam nadzieję, że 
w Sejmie nabierze doświadczenia.

Trzeba dodać, że pomimo negatyw-
nych komentarzy Łukasz Rzepecki 
ma w Ozorkowie wielu przyjaciół. W 
rodzinnym mieście zajął czwarte miej-
sce w walce o fotel parlamentarzysty. 
Tuż przed nim była Lidia Elert z PSL. 

(stop)

Łukasz Rzepecki jest 
najmłodszym posłem RP

Radny Rzepecki zrezygnował z mandatu i przeniósł się do Łodzi

Byłem mocno zaangażowany w pracę 
w ozorkowskim samorządzie – usły-
szeliśmy.

O opinię na temat pracy radnego Łu-
kasza Rzepeckiego zapytaliśmy burmi-
strza Jacka Sochę i przewodniczącego 
rady miejskiej, Romana Kłopockiego. 
Obydwaj panowie za pracę tym razem 
najmłodszego radnego miejskiego wy-
stawili niezbyt wysoką ocenę. Radny 
Rzepecki pojawiał się na sesjach, ale 
raczej nie był aktywny.

Podczas kadencji rady miejskiej z 
2010 roku zasłynął konfliktem z jedną 
z mieszkanek Ozorkowa, która podczas 
sportowej imprezy w hali MOSiR, 
powiedziała Rzepeckiemu, że jako 
radny nic nie robi. Młody samorzą-
dowiec skierował sprawę przeciwko 
ozorkowiance do sądu. Sprawa została 
umorzona.

Łukasz Rzepecki nie przetrwał w 
ozorkowskim samorządzie do końca 
kadencji. Zrzekł się mandatu radnego 
miejskiego i zameldował w Łodzi. 
Zaczął udzielać się u boku Marcina 
Mastalerka z PiS. Został dyrektorem 
jego biura poselskiego. Łódź była 
przełomem w karierze ambitnego 
ozorkowianina. Najpierw rada miejska 
a następnie wybory parlamentarne. 

Czy Łukasz Rzepecki spodziewał się 
takiego sukcesu?

- Się bardzo cieszę i chciałem po-
dziękować wszystkim mieszkań-

nowy parking przy blokach
Ozorków Do końca tego miesiąca potrwać mają prace przy budowie 

parkingu pomiędzy blokami przy ul. Sucharskiego a su-
permarketem. Zmotoryzowani lokatorzy cieszą się z inwestycji. Parking 
pomieścić ma kilkadziesiąt aut. 

(stop)

reklama
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reklama

coraz więcej jest 
interwencji policji, 

która musi uspokajać krewkich 
mieszkańców. 

Funkcjonariusze w środę kil-
ka razy jechali do lokatorskich 
awantur. Jak się dowiedzieliśmy w 
jednym z bloków przy ul. Lotniczej 
bardzo często dochodzi do kłótni. 

- Przyjechaliśmy z powodu zgło-
szenia o bijatyce pomiędzy lokato-
rem bloku a jego byłą partnerką, 

która chciała odebrać z piwnicy 
swoje rzeczy – powiedział nam po-
licjant. - To prawda, że interwencji 
w tym bloku jest dużo. 

W tym samym dniu policjanci in-
terweniowali również na podwórku 
jednej z kamienic przy ul. Wyszyń-
skiego. Tym razem lokatorzy bu-
dynku poinformowali policję, że na 
podwórku ktoś się awanturuje. Na 
szczęście obyło się bez rękoczynów. 

(stop)

Na ł uk u ,  k tór y 
łączy ul. Listopa-

dową z łęczycką często do-
chodzi do wypadków dro-
gowych. W tej sprawie z 
redakcją skontaktowała się 
Maria Barylska. 

- Niedawno moja córka mu-
siała uciekać z oznakowanego 
przejścia dla pieszych przed 
zbyt szybko jadącym kierowcą 
od strony ul. Łęczyckiej. Pro-
blem jest poważny, ponieważ 
kierowcy wjeżdżający w ul. 
Listopadową nie widzą wy-
malowanych na jezdni pasów. 
Wprawdzie przy łuku drogi 
zamontowane zostało drogowe 
lustro, ale to za mało – mówi 
pani Maria. - Większość kie-
rowców w ogóle nie patrzy, 
czy na przejściu dla pieszych są 
ludzie. Po prostu wyjeżdżają z 
łuku z dużą prędkością.

M. Barylska dodaje, że na 
łuku drogi zginął kilka dni 
temu jej piąty z kolei kot.

- Ja już nie wiem, co robić. 
Córka tak lubi kotki. Niestety, 
po raz kolejny, doszło do nie-
szczęśliwego wypadku. Kotkę 
przejechał samochód. Znów 
musieliśmy przy domu robić 
mogiłkę. Córeczka jest zroz-
paczona.

Nasza Czytelniczka w tym 
tygodniu zamierza odwiedzić 
burmistrza.

mieszkańcy chcą progu zwalniającego 
Ozorków

Ozorków

Ozorków

Przejście dla pieszych znajduje się tuż za łukiem drogi

Pani Maria z córką przy mogiłce w której pochowany został 
kolejny potrącony przez samochód kot

-  W imieniu okolicznych 
mieszkańców będę chciała 
namówić naszą władzę do 
zamontowania przed łukiem 
drogi progu zwalniającego – 
słyszymy. 

Burmistrz Jacek Socha od 
nas dowiedział się o problemie. 

- Nikt wcześniej nie kontak-
tował się ze mną w sprawie 
ewentualnego zamontowania 
w tym miejscu progu na dro-
dze. Oczywiście, jeśli będzie 
taka prośba od mieszkańców, 
to trzeba będzie przeanalizo-
wać taką inwestycję. Jednak 
to zależy nie tylko ode mnie. 
Konsultację trzeba będzie także 
przeprowadzić z policjantami. 

(stop)

AWAntURy nA osiedlU

Policjanci interweniowali w bloku przy ul. Lotniczej

Nasz reporter na-
tknął się przed jed-

nym ze sklepów przy ul. Wyszyń-
skiego na pozostawiony wózek z 
dzieckiem. Przechodnie, którzy 
spostrzegli malucha bez opieki, 
nie kryli zdenerwowania.

- Jak tak można. Matka poszła na 
zakupy i zostawiła swoje dziecko. 
Poczekam tutaj dla pewności, 

żeby dziecku nie stała się żadna 
krzywda – usłyszeliśmy od starszej 
ozorkowianki. 

Matka dziecka w sklepie nie była 
długo. Nawet nie spostrzegła min 
przechodzących obok mieszkań-
ców, którzy krytycznie ocenili jej 
zachowanie. 

(stop)

dziecKo bez oPieKi
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łęczyca

To był dramatycz-
ny sobotni wieczór. 

32-letni Mariusz z powodu zra-
nionego uczucia postanowił sko-
czyć z komina byłych zakładów 
Morfeo, przy ul. łęczyckiej w 
Ozorkowie. 

Było po godz. 18. Z powodu 
telefonu o człowieku na najwyż-
szym w mieście kominie na równe 
nogi postawione zostały służby. 
Na miejsce przyjechali miejscowi 
policjanci wraz ze strażakami, 
funkcjonariusze ze Zgierza a także 
negocjatorzy z Komendy Woje-
wódzkiej Policji w Łodzi. 

Desperat wszedł na komin na 
wysokość ponad 100 metrów. Miał 
przy sobie telefon z którego co 
chwila próbował dodzwonić się do 

narzeczonej.
- I znów nie odbiera. Proszę Ola, 

odbierz ten telefon – dało się słyszeć 
zrozpaczony głos mężczyzny. 

Negocjatorzy rozpoczęli rozmo-
wę z 32-latkiem. 

- Mariusz, policjant już pojechał 
po twoją narzeczoną – krzyczał z 
dołu w kierunku desperata funk-
cjonariusz. 

- Daję wam 20 minut – padła 
odpowiedź. 

W sobotni wieczór widoczność 
była utrudniona z powodu gęstej 
mgły i opadów deszczu. Policjanci 
nie widzieli mężczyzny, który 
po drabinie dotarł na wysokość 
pierwszego poziomu na którym 
zamontowana jest prostopadła 
platforma. 

- Mariusz, tylko niech ci nie 
przyjdzie do głowy nic głupiego. 
Dlaczego chcesz skoczyć i odebrać 
sobie życie?... Negocjator próbował 
nawiązać kontakt z 32-latkiem. 

- Ola chce, abym się wyniósł z 
mieszkania. Tylko dlatego, że przy-
szedłem podpity z roboty. Mam jej 
jeszcze oddać pieniądze. Niech mi 
ktoś wytłumaczy rozumowanie 
kobiety – odpowiedział frustrat. 
- Człowiek haruje w robocie, całe 
dnie układa chodniki, a później w 
domu są jeszcze jakieś pretensje. 
Mam tego dosyć. 

Do rozmowy włączyła się nego-
cjatorka.

- Mariusz, kobiety są skompli-
kowane. Ale zawsze warto rozma-
wiać. Na pewno jak się spotkacie z 
Olą, to sobie wszystko wytłuma-
czycie – odezwała się policjantka 
Monika. 

32-latek nie zamierzał zejść z 
komina. Przypomniał sobie o ter-
minie czasowym, jaki wyznaczył 
jednemu z funkcjonariuszy na 
przywiezienie jego narzeczonej. 

- 20 minut już minęło. Oli nie 
ma. Ratownicy nie będą mieli 
dużo roboty jak skoczę. Zabiję się 
na miejscu...

- Nie skacz – chóralnie odezwało 
się kilku policjantów stojących bli-
sko komina. - Spotkasz się z Olą, 
jak tylko zejdziesz na dół.

32-latek zapytał policjantów, czy 
zawiozą go do narzeczonej. 

- Nie mogę z nią porozmawiać, 
bo wciąż nie odbiera telefonu. 
Zawieziecie mnie do Oli, czy jak 

zejdę to trafię wprost do psychia-
try? – zapytał mężczyzna. 

Policjanci wytłumaczyli nie-
doszłemu samobójcy, że musi 
obejrzeć go lekarz. Obiecali, że 
za próbę samobójczą nic mu nie 
grozi. 

- To nie jest przestępstwo Ma-
riusz. Nie obawiaj się i zejdź. 

Negocjatorzy po 
ponad godzinie 
n a m ó w i l i 
3 2 - l a t -
ka, aby 
zszedł 
z ko -
mina. 

W 
O z o r -
k o w i e 
komin po 
byłych zakła-
dach Morfeo ma złą 
sławę. Określany jest komi-
nem samobójców. 3 lata temu z 

tego samego komina skoczył syn 
znanego w mieście przedsiębiorcy. 
Zginął na miejscu. Powody jego 
desperackiego kroku wciąż nie są 
do końca znane. 

Tym razem udało się zapobiec 
nieszczęściu. 

tekst i fot. (stop)

32-latek, po zejściu z komina, trafił wprost do karetki pogotowia 

Po pierwszych badaniach desperat zapalił papierosa z 
negocjatorami 

Strażacy zabezpieczali 

miejsce. Rozstawili 

przy kominie poduszkę 

powietrzną. 

Oficjalne otwarcie ga-
binetu stomatologicz-

nego odbyło się dnia 3 listopada 
w centrum rehabilitacyjno-Spor-
towym w daszynie. z bezpłatnych 
usług dentystycznych skorzystają 
przede wszystkim uczniowie ze-
społu Szkół oraz dorośli pacjenci 
w ramach refundacji z NFz.

W ośrodku zdrowia w Daszynie 
od grudnia ub. roku nie było sto-
matologa z NFZ-u, władze czyniły 
więc starania o ponowne funkcjo-
nowanie gabinetu. Ze względu na 
dobre zaplecze dla gabinetu, udało 

się i NFZ przyznał kontrakt. Oby 
usługi stomatologiczne przy szkole 
zmniejszyły problem próchnicy 
wśród dzieci i młodzieży, który w 
ostatnich latach w całej Polsce jest 
coraz większy.

(ms)

Samorząd miasta Łęczyca 
przygotowuje nowe roz-

wiązania w obszarze prawa lokalnego, 
które mają być wsparciem finansowym 
dla firm działających na terenie Łęczycy. Je-
żeli koncepcja zyska akceptację łęczyckich 
radnych, to zmiany będą wprowadzane w 
ramach Programu Pomocy Regionalnej.
Program polegałby na zwolnieniach z 
podatku od nieruchomości dla nowo wy-
budowanych, rozbudowanych lub nadbu-
dowanych nieruchomości. Zwolnienie z 
podatku byłoby w takich przypadkach 
możliwe o ile ich zmiana – budowa, rozbu-
dowa - związana byłaby z uruchomieniem 
nowego zakładu, zwiększeniem zdolności 
produkcyjnej istniejącego zakładu, dy-
wersyfikacją produkcji zakładu (poprzez 
wprowadzenie produktów uprzednio 
nieprodukowanych w zakładzie) lub zasad-
niczą zmianą dotyczącą procesu produk-
cyjnego istniejącego zakładu. Zwolnienie 
z podatku od nieruchomości dotyczyło 
również nabytych aktywów należących 
do zakładu, który został zamknięty lub 
zostałby zamknięty gdyby taki zakup 
nie nastąpił Jednym z najistotniejszych z 
proponowanych rozwiązań byłoby do-
stosowanie okresu zwolnienia z podatku 
od nieruchomości do ilości utworzonych 
w wyniku inwestycji miejsc pracy. Ewentu-
alne podjęcie uchwały przez radę miejską 
w Łęczycy, miałoby na celu, w pierwszej 
kolejności, wsparcie finansowe przedsię-
biorców inwestujących i tworzących nowe 
miejsca pracy na terenie miasta. Rozwią-
zania mają w swym zamierzeniu wpłynąć 
pozytywnie na rozwój łęczyckich firm oraz 
na poprawę atrakcyjności inwestycyjnej 
miasta Łęczyca. 

(ms) 

Wolontariusze Szla-
chetnej Paczki do 12 

listopada odwiedzą wszystkie 
rodziny zgłoszone do projektu. 
Pracy będzie sporo, bo jest już 
około 50 rodzin, z którymi należy 
porozmawiać, poznać ich historię 
i zakwalifikować do pomocy. Wo-
lontariuszy jest jedenaścioro, w 
połowie są to osoby nowe, które 
dopiero zaczynają „szlachetną” 
przygodę. 

- Już jesteśmy po pierwszych 
odwiedzinach u rodzin. Wolonta-
riusze świetnie sobie radzą, to oni 
są w tym projekcie najważniejsi 
zaraz po rodzinach potrzebują-
cych pomocy. 21 listopada nastąpi 
otwarcie bazy danych rodzin 
zakwalifikowanych do programu 

Szlachetnej Paczki. Na stronie 
internetowej można będzie prze-
czytać o rodzinach i zadeklarować 
pomoc. Darczyńcami nie muszą 
być pojedyncze osoby, ale zakłady 
pracy, firmy lub przypadkowe 
grupy osób – wyjaśnia Urszula 
Wilczek, liderka Szlachetnej Pacz-
ki w Łęczycy. - Gdy wolontariusze 
skończą swoją pracę, najważniejsi 
będą darczyńcy. To dzięki nim ro-
dziny otrzymują pomoc na święta. 
Magazyn paczek będzie mieścił 
się w Domu Kultury w Łęczycy. 
Zachęcam wszystkich do pomocy.

Finał Szlachetnej Paczki nastąpi w 
połowie grudnia. Wszystkie prezen-
ty zostaną dostarczone do rodzin 
przez wolontariuszy.

(ms)

szlAchetnA PAczKA 
RUszyłA W teRen

Urszula Wilczek opowiada o kolejnych etapach pracy Szlachetnej 
Paczki

Pomoc dla 
przedsiębiorców?

Ścięty słup przy ul. Konstytucji
Ozorków Jak długo jeszcze trzeba będzie czekać na wymianę ścię-

tego po wypadku drogowym słupa przy ul. Konstytucji 3 
Maja? Mieszkańcy skarżą się na przeszkodę. Szczególnie po zmroku 
ścięty słup stanowi poważne zagrożenie, nie tylko dla przechodniów, 
ale też kierowców. Przejeżdżający samochód może bokiem zahaczyć o 
pozostałości po latarni ulicznej. 

(stop)

gabinet otwarty 

Daję wam 20 minUt. później Skaczę...
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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 

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

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

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

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

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

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
99-107 Daszyna
tel. 601 236 171

Operator koparki
Uprawnienia na koparkę łyżka 0,8. 
G.P. Kasztelan Sp. z o.o.
Łubno 63B
99-107 Daszyna
tel. 601 236 171
Krojczy

Wykształcenie podstawowe, 
umiejętność krojenia tkanin, mile 
widziane doświadczenie.
P.P.H.U. ELIZABETH
ul. M. Konopnickiej 2a
99-100 Łęczyca
tel. 500 106 370 lub 507 085 169

Pomoc krojczego
Znajomość posługiwania się 
nożem tarczowym
P.P.H.U. ELIZABETH
ul. M. Konopnickiej 2a
99-100 Łęczyca
tel. 500 106 370 lub 507 085 169

Blacharz-lakiernik
Wykształcenie zawodowe, 
doświadczenie w zawodzie min. 
2 lata
PHU „ROLBUD” Krzysztof Baras
ul. Szkolna 22a
99-140 Świnice Warckie
tel. 609 225 363 lub 609 223 040

Szwaczka
Min. 2 lata doświadczenia.
P.P.H.U. ELIZABETH
ul. M. Konopnickiej 2a
99-100 Łęczyca
tel. 500 106 370

Szwaczka
Chęć do pracy, min. 1 rok 
doświadczenia w zawodzie.
Andrzej Sieradzki
Błonie 104
99-100 Łęczyca
tel. 608 367 714

Specjalista ds. technicznych
Wykształcenie wyższe techniczne, 
znajomość programu CAD i 
CAm oraz rysunku technicznego, 
znajomość języka angielskiego.
Schraner Polska Sp. z o.o.
ul. Lotnicza 21G
99-100 Łęczyca
tel. 24 721 02 27
CV na email: info@schraner.pl 

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

reprezentant handlowy
Wykształcenie średnie 
ogólnokształcące lub średnie 
zawodowe, obsługa komputera, 
mile widziane prawo jazdy kat. B.
AP Agnieszka Urbanek
ul. Marysińska 82/84
91-850 Łódź

tel. 601 13 22 55
e-mail: agnieszka.urbanek@
orangeretail.pl 
Miejsce pracy: powiat łęczycki

księgowa
Wykształcenie wyższe – 
księgowość, mile widziane 
uprawnienia samodzielnego 
księgowego, min. 1 rok 
doświadczenia.
Grupa Producentów Rolnych 
„KASZTELAN”
Łubno 63B, 99-107 Daszyna
tel. 601 235 171
Miejsce pracy: Drzykozy

kierowca
Prawo jazdy kat. D, uprawnienia 
na przewóz osób, świadectwo 
niekaralności, aktualne badania 
lekarskie.
Transport Osobowy 
Krzysztof Latecki
Leśmierz 28 lok. 10
95-035 Ozorków

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

Firma finansowa poszukuje osób 
na stanowisko przedstawiciela do 

obsługi pożyczek. Tel.: 669-780-107

Sprzedam działkę budowlaną 2030 
m² tanio – prąd, blisko wodociąg, 
ok/ Ozorkowa. Tel.:  511-509-716
Sprzedam Fiat Seicento 09 – 2001 

rok, garażowany. Tel.: 664-976-416

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

Poszukuję pracy w zawodzie 
kucharz lub pomoc kuchenna oraz 

kelner. Tel.: 573-080-564

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

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

Sprzedam przyczepę jednoosiową. 
Tel.: 511-997-458

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

Sprzedam sprężarkę. 
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

ogłoszenie

„Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożyw-
ców „Mazur” w Łęczycy wydzierżawi pomiesz-

czenia 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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reklama

Blisko 100 gramów narkotyków 
zabezpieczyli policjanci przy 
17-latku. zatrzymany został rów-
nież jego 20-letni kolega.

Policjanci z Komendy Powiato-
wej Policji w Zgierzu ustalili, że 
jeden z młodych mieszkańców 
bloku przy ul. Staffa w Zgierzu 
trudni się sprzedażą narkotyków. 
Pojechali na osiedle 650-lecia. Po 
półgodzinnym patrolowaniu za-
uważyli dwóch mężczyzn i kobietę 
podejrzanie się zachowujących. 
Postanowili sprawdzić kim są 
młodzi ludzie. Okazało się, że 
20-latek i 17-latek mieszkają na 
osiedlu, a towarzysząca im 15-lat-
ka zamieszkuje na Starym Mieście 
w Zgierzu. Wszyscy byli zasko-

czeni obecnością mundurowych. 
Sprawiali wrażenie jakby mieli coś 
do ukrycia. Ich zachowanie tylko 
potęgowało przekonanie u mun-
durowych, że coś jest nie tak. Prze-
szukanie jednego z mężczyzn dało 
na to odpowiedź. 17-latek trzymał 
schowany w podręcznej torbie 
worek - pakunek z marihuaną. Z 
racji tego, że obaj nie przyznawali 
się do znaleziska i nie potrafili lo-
gicznie wytłumaczyć skąd je mają 
funkcjonariusze zdecydowali o ich 
zatrzymaniu. Mężczyźni trafili do 
policyjnej celi. Całkowita waga 
zabezpieczonej marihuany to 
96,70 gramów. Obaj podejrzewani 
usłyszą zarzuty z ustawy o prze-
ciwdziałaniu narkomanii. 

4 listopada po godzinie 8.00 poli-
cjanci patrolujący trasę z Poddębic 
w kierunku Łodzi, zatrzymali do 
kontroli drogowej kierującego audi. 
Stróże prawa podejrzewali, że może 
on przewozić towar nielegalnego 
pochodzenia. Okazało się, że przy-
puszczenia policjantów były trafne. 
Wewnątrz pojazdu ujawniono 40 
plastikowych opakowań, w którym 
znajdowały się papierosy oraz tytoń 
bez polskich znaków akcyzy. W su-
mie zabezpieczono 559 paczek pa-
pierosów różnych marek oraz prawie 
3 kilogramy tytoniu o wartości około 
12 tysięcy złotych. Teraz 24-letni 
mieszkaniec powiatu zgierskiego 
odpowie za przestępstwo akcyzowe 
za co grozi mu kara nawet do 3 lat 
pozbawienia wolności oraz wysoka 
grzywna. 

W ciągu czterech dni prowadze-
nia akcji „znicz” funkcjonariusze 
dbali o bezpieczeństwo uczest-
ników ruchu przed i po Święcie 
zmarłych. Policjanci skupili się 
między innymi na sprawdzaniu 
stanu trzeźwości kierujących, 
stanie technicznym pojazdów i 
prędkości z jaką poruszali się po 
drogach. Pieszym przypominano 
o obowiązku noszenia elementów 
odblaskowych poza terenem za-
budowanym.

W ramach tegorocznych dzia-
łań policjanci wylegitymowali 
201 osób, przeprowadzil i 64 
kontrole pojazdów, zatrzymali 
2 prawa jazdy za przekroczenie 
prędkości oraz 4 dowody reje-
stracyjne za ujawnione nieprawi-
dłowości. Nie doszło do żadnego 

wypadku drogowego, odnoto-
wano 6 kolizji drogowych. Mun-
durowi wyeliminowali z ruchu 
jednego nietrzeźwego rowerzy-
stę. Mężczyzna na terenie gminy 
Grabów kierował jednośladem 
mając w organizmie ponad pro-
mil alkoholu. Podczas trwania 
akcji nie odnotowano zdarzeń 
kryminalnych związanych z kra-
dzieżami czy zniszczeniami na 
cmentarzach lub w ich rejonach. 

W ubiegłym roku podczas 4 dni 
działań ZNICZ 2014 (od 31.10 do 
3.11) na terenie powiatu łęczyckiego 
doszło do 2 wypadków, w których 
zginęła 1 osoba, 1 została ranna. 
Odnotowaliśmy w tym czasie 2 
kolizje drogowe. Policjanci wyeli-
minowali z ruchu 4 kierujących pod 
wpływem alkoholu.

Wpadli z narkotykami Podczas kontroli 
drogowej wpadł z 
„lewym towarem” 

Podsumowanie akcji „znicz”

do policjantów, którzy pojawili się 
na miejscu po telefonicznym zgło-
szeniu o trwającej bójce podbiegł 
zakrwawiony i poobijany uczestnik 
zajścia, który wskazał na odjeżdża-
jącego białego forda z uciekającym 
mężczyzną. Funkcjonariusze ruszyli 
za nim w pościg. Na skrzyżowaniu 
ulic w Strykowie zajechali mu 
drogę zmuszając tym samym do 
zatrzymania. akcja zakończyła się 
obezwładnieniem i zatrzymaniem 
kierowcy. Podczas przeszukania 
27-latka mundurowi znaleźli u 
niego pistolet hukowy. 

W dalszej kolejności funkcjonariu-

sze ustalili, że tego dnia dziewczyna 
rannego 33-latka poinformowała 
go, że wyprowadza się do swojego 
byłego chłopaka. Zdenerwowany 
postanowił, że tak łatwo nie da odejść 
ukochanej. Gdy ok. 21 pojawiła się w 
mieszkaniu by zabrać swoje rzeczy 
doszło między nimi do ostrej wymia-
ny zdań. Wtedy do sytuacji wkroczył 
wezwany przez kobietę 27-latek. Naj-
pierw pomiędzy amantami doszło do 
sprzeczki słownej, która przerodziła 
się w starcie siłowe. Do konfliktu przy-
łączył się również kolega porzuconego 
33-latka. 27-latek najpierw chwycił 
za metalową rurkę i zaczął okładać 

obydwu mężczyzn gdzie popadnie. 
Widząc, że zyskują nad nim przewagę 
chwycił za pistolet hukowy i oddał 
kilka strzałów by ich wystraszyć. W 
efekcie cała trójka odniosła obrażenia 
i wszyscy po opatrzeniu ran za zgodą 
lekarza zostali zatrzymani. Mężczyź-
ni podczas rozmowy z policjantami 
podawali różne wersje zaistniałej 
sytuacji nie obarczając przy tym 
winą żadnego z nich. Finał sprzeczki 
jest taki, że wszyscy odpowiedzą na 
swój udział w tym zdarzeniu. 33 i 
30- latek za udział w bójce, natomiast 
27-latek za udział w bójce z użyciem 
niebezpiecznego narzędzia. 

Zgierscy policjanci pod nadzorem prokuratury wyjaśniają okoliczno-
ści zdarzenia drogowego na skutek, którego śmierć poniósł 58-letni 
mężczyzna. Do zdarzenia doszło 4 listopada 2015r. o godz. 20.25. Ze 
wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący volkswagenem polo 
jechał nieoświetloną drogą gruntową z kierunku Bądkowa w stronę Ko-
towic. W pewnym momencie najechał na leżącego na drodze człowieka. 
Mężczyzna w ciężkim stanie trafił do szpitala. Niestety pomimo udzie-
lonej pomocy medycznej zmarł. Początkowo nie była znana tożsamość 
zmarłego, ale policjanci ustalili, że to 58-letni mieszkaniec gminy Zgierz. 
Kierowca volkswagena był trzeźwy. Warunki atmosferyczne w chwili 
wypadku były trudne, panowała gęsta mgła ograniczająca widoczność. 
Nieżyjący pieszy nie miał na sobie żadnego elementu odblaskowego. 

Policjanci zatrzymali 26-letniego 
mężczyznę, któremu udowodnili 
włamanie do pomieszczeń biu-
rowych myjni samochodowej. 
Mężczyźnie grozi kara do 10 lat 
pozbawienia wolności. 

Do włamania doszło w Zgierzu 
na początku października. Sprawca 
nocą zakradł się do pomieszczeń 
biurowych myjni samochodowej, 
podważył okno i wszedł do środka. 
Potem splądrował pokój w poszu-
kiwaniu łupów. Na koniec zabrał 
rejestrator monitoringu, który nagrał 
jego poczynania i pod osłoną nocy 
wrzucił do stawu miejskiego. Tą 
właśnie sytuację uchwyciły kamery 

miejskie. O całym zdarzeniu zostali 
powiadomieni policjanci ze zgierskiej 
jednostki policji, którzy przy pomocy 
strażaków odzyskali skrzynkę. Po-
licjanci z Wydziału Kryminalnego 
rozpoczęli śledztwo. Ich działania 
w rezultacie pozwoliły na wytypo-
wanie podejrzewanego i ustaleniu 
miejsca gdzie przebywa. Mężczyzna 
został zatrzymany i przewieziony 
do komendy w Zgierzu. 26 –latek 
był już wcześniej notowany przez 
policję. Usłyszał zarzut włamania 
do pomieszczeń biurowych myj-
ni samochodowej w ramach tzw. 
recydywy. Grozi mu kara do 10 lat 
pozbawienia wolności. 

zginął nA dRodze

Recydywista zatrzymany
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Wyścig wielbłądównajwiększa orkiestra dzwonków Przebrani za gandhiego

Do zagrody z antylopami!

Żona - terrorystka

Klaun na urodziny

Kto bogatemu 
zabroni

Mieszkańcy Szczecina ustanowili rekord w graniu melodii 
na dzwonkach rowerowych. Rowerzyści zebrali się pod 
trzema dźwigami. Na dany znak rozpoczęli wygrywanie 
melodii. Orkiestrą dowodził pan Jan Warczewski, kon-
certmistrz Orkiestry Filharmonii Szczecińskiej. Uczestnicy 
wybijali rytm na rowerowych dzwonkach w momencie, 
gdy dyrygent wskazał ich kolej. Zgodnie z wytycznymi 
utwór trwał 5 minut. Wykonało go łącznie aż 45 osób.
- Po raz pierwszy miałem do czynienia z taką grupą 
muzyków. Przez tydzień nie spałem, bo nie wiedziałem, 
co zrobić, ale w końcu utwór powstał w głowie podczas 
grania i jestem bardzo zadowolony z efektu - mówi Jan 
Waraczewski.

Hindusi znani są z niebanalnych rekordów, zwłaszcza ta-
kich, w których wykazać się można dużą ilością ludzi – nic 
dziwnego, skoro to drugie państwo na świecie pod wzglę-
dem liczby ludności. Ten rekord nie będzie wyjątkiem. Choć 
może wydawać się dziwny, dla Hindusów ustanawianie go 
stało się już tradycją. 4605 hinduskich uczniów z miasta 
Bengaluru (trzecie co do wielkości miasto w Indiach, po-
łożone na południowym wschodzie kraju) zebrało się na 
stadionie, żeby uczcić pamięć Mahatmy Gandhiego, hindu-
skiego aktywisty. Uczestnicy rekordowego spotkania mieli 
od 6 do 14 lat. Każdy z przebranych za wielkiego mędrca 
uczniów miał na sobie znaki rozpoznawcze Gandhiego: 
hinduskie dhoti, szal, bambusowy kij, okulary, sztuczne 
wąsy i turban. W Sinciang-Ujgur, autonomicznym regionie północnych 

Chin, 1118 wielbłądów dwugarbnych pokonało pięcio-
kilometrowy bieg przełajowy ustanawiając tym samym 
rekord Guinessa na największych wyścig tych zwierząt 
w historii. Wydarzenie przyciągnęło mnóstwo widzów, 
którzy z radością oklaskiwali wszystkie przybyłe na metę 
wielbłądy. Uczestnicy biorący udział w wyścigu rozpoczęli 
szkolenie zwierząt już pół roku temu, aby mieć pewność, 
że ich podopieczni będą w jak najlepszej formie. Poprzedni 
rekord Guinnessa w tej samej kategorii także pobito w Chi-
nach. W biegu zorganizowanym w Mongolii Wewnętrznej 
wzięło wówczas udział 555 wielbłądów.
Wyścigi wielbłądów są nieodłącznym elementem tradycji 
Mongolii Wewnętrznej. Organizuje się przy wielorakich 
okazjach, głównie ślubach, zjazdach rodzinnych i uroczy-
stościach religijnych. 


