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ogłoszenie

Szanowni Mieszkańcy
SM „Łęczycanka” informuje, że na 
przełomie listopada i grudnia br.  w 

zasobach  naszej Spółdzielni  odbędzie się 
wymiana wodomierzy wody zimnej i ciepłej. 

Nowe wodomierze wyposażone będą w 
nakładkę radiową.

Dokładne terminy wymiany dla 
poszczególnych lokali będą  podane w 

ogłoszeniach  na  klatkach schodowych.

Rodzinny dramat. 
Ojciec kontra dzieci

Horror na drodze. 
Zginęła mieszkanka gm. Poddębice

Wybudują 
Polomarket 
w Uniejowie

Cud na SikORSkiegO!

mieszkańcy osiedla do 
dziś mówią o próbie 
samobójczej 22-letniej 
aleksandry m. dziewczyna 
skoczyła z okna na 
czwartym piętrze bloku 
przy ul. sikorskiego w 
ozorkowie. po upadku na 
trawnik wstała o własnych 
siłach i poszła w stronę 
centrum miasta. lokatorzy 
pobliskich bloków w 
porę zatrzymali 22-latkę. 
Wezwali pogotowie. 

więcej str. 10

Ola 
wyskoczyła 

z okna na IV 

piętrze

Kolejna ofiara „Białej damy” w Leśmierzu
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Gm. łęczyca

łęczyca

łęczyca

Gm. Góra św. małgorzaty

11 listopada obcho-
dziliśmy 97 rocznicę 

odzyskania przez polskę nie-
podległości w 1918 roku, po 123 
latach zaborów. Uroczystości 
związane z najważniejszym 
świętem państwowym zorgani-
zowane zostały w kościele św. 
andrzeja apostoła oraz na placu 
T. kościuszki. 

Uroczystości rozpoczęły się in-
scenizacją pokazującą drogę Polski 
do wolności. Zaprezentowali ją 
uczniowie z łęczyckiego gimna-
zjum. Następnie odprawiona zo-
stała msza św. w intencji ojczyzny.

Na placu T. Kościuszki pod 
figurą Najświętszej Marii Pan-
ny wygłoszono okolicznościo-
we przemówienia oraz złożono 
kwiaty.

- Lekcja jaką wyciągamy z tam-
tych dni zapoczątkowanych 11 

listopada 1918 roku, to nauka 
siły płynącej z jedności narodu i 
wspólnego wysiłku włożonego 
w realizację jednego celu jakim 

była odbudowa Polski. My też, 
tu, w naszej małej ojczyźnie jaką 
jest Królewskie Miasto Łęczyca, 
musimy dziś stawać na wysokości 
zadania, jakie stawia przed nami 
teraźniejszość – mówił burmistrz 
Krzysztof Lipiński.

Na placu T. Kościuszki nie mogło 
zabraknąć ceremoniału wojskowe-
go z Apelem Poległych oraz salwą 
honorową żołnierzy I Dywizjonu 
Lotniczego Ziemi Łęczyckiej z 
Leźnicy Wielkiej. W niepodległo-
ściowych uroczystościach licznie 
uczestniczyli także mieszkańcy.

(ms)

Remont mostu w orszewicach, 
jeśli wszystko pójdzie zgodnie 
z planem ma zakończyć się do-
kładnie za miesiąc. póki co, na-
rzekają kierowcy, którzy z Góry 
św. małgorzaty do Witoni jeżdżą 
przez łęczycę. ci odważniejsi, wy-
bierają dziki objazd prowadzący 
przez pola.

W sprawie prac na moście ode-
braliśmy w redakcji kilka telefonów. 
Nasi Czytelnicy są zainteresowani 
terminem zakończenia remontu, 
mają również dosyć objazdu.

- Od października trwają prace i 
obecnie wcale nie widać końca, za-
miast mostu jest dziura. Czy długo 
tak jeszcze będzie? Naprawdę cięż-
ko jest przejechać objazdem przez 
pole, nawet pracownicy, którzy są 
przy moście mówią, że jak jest niski 
samochód, to żeby nie ryzykować. 
Przez Łęczycę jest za daleko, tym 
bardziej że mieszkam niedaleko 
rozebranego mostu – usłyszeliśmy 
w redakcyjnej słuchawce. 

Faktycznie, zakończenia prac na 
moście nie widać. Fachowcy jednak 
są zdania, że wszystko przebiega 
zgodnie z harmonogramem. 

- Planowany termin realizacji 
tego projektu przewidziany jest na 
16 grudnia i nie sądzę, żeby się prze-
sunął, chyba że warunku pogodowe 
diametralnie się pogorszą. W piątek 
byliśmy na miejscu, nie mamy 

zastrzeżeń – komentuje Janusz 
Jagodziński z Zarządu Dróg Po-
wiatowych w Łęczycy. - Jeśli chodzi 
o objazd, to oficjalny wyznaczony 
przez ZDP prowadzi przez Łęczycę 
z uwagi na brak innej możliwości. 
Ten drugi objazd, przez pole jest ob-
jazdem dzikim, właściwie tylko dla 
ciągników, ale wiem, że niektórzy 
kierowcy również samochodami 
osobowymi wybierają tę drogę. Ro-
bią to na własną odpowiedzialność. 

W całość inwestycji wchodzi 
rozebranie istniejącego mostu na 

kanale Rogulickim (w miejscowości 
Orszewice) i wybudowanie nowego 
mostu żelbetonowego oraz moder-
nizacja nawierzchni odcinków dróg 
w gminach: Góra św. Małgorzaty, 
Piątek i Świnice Warckie. Wartość 
całego zadania zgodnie z przepro-
wadzonym postępowaniem prze-
targowym wynosi 2.298.920,05 zł. 
Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo 
Budowy Dróg i Mostów ERBEDIM 
Sp. z o.o. z Piotrkowa Trybunal-
skiego.

(ms)

Zenona Wieszczek 
jako jedna z nielicz-

nych osób zainteresowała się 
losem zaniedbanego owczarka 
niemieckiego. pies mieszkający 
w sypiącym się pustostanie na 
działce przy ul. ozorkowskiej 
został odebrany właścicielowi i 
trafił do łęczyckiego schroniska.

Naszą uwagę zwróciła pani Ze-
nona dokarmiająca psa przez płot.

- Po prostu tędy przechodziłam i 
przez braki w ogrodzeniu zobaczy-
łam w oddali tego pieska. Wygląda 
koszmarnie. Sierść skołtuniona, peł-
no w niej ostów. Zawołałam go, led-
wo miał siłę podejść do płotu. Długo 
się nie zastanawiałam, poszłam do 
sklepu i kupiłam mu coś do jedze-
nia. Zjadł z dużym apetytem, na 
pewno był głodny – mówi Zenona 
Wieszczek. - Trochę popytałam 
ludzi, właściciel tego psa podobno 
nie zajmuje się nim tak jak należy, 
co zresztą widać. To trzeba gdzieś 
zgłosić, przecież pies nie może się 
tak męczyć. 

Po konsultacji z panią Zenoną, 
uzgodniliśmy, że problem owczarka 
z ul. Ozorkowskiej należy zgłosić 
do straży miejskiej. Jak się okazało, 
już wcześniej strażnicy przyjęli 
zgłoszenie od zaniepokojonego 
mieszkańca.

- Wiosną było takie zgłoszenie. 
Podczas wizyty na miejscu ustalili-
śmy, że pies nie jest zaniedbywany. 
Miał schronienie, legowisko, miskę 
z wodą i karmą. Właściciel, który 
mieszka w pobliskiej kamienicy 
zapewnił, że codziennie przy-
chodzi do swojego psa, mimo to 

owczarek był dokarmiany przez 
przypadkowe osoby. Tym razem po 
otrzymaniu zgłoszenia musieliśmy 
podjąć już zdecydowane działa-
nia, ponieważ warunki owczarka 
znacznie się pogorszyły – wyjaśnia 
Tomasz Olczyk, komendant straży 
miejskiej. - Podjęliśmy decyzję, że 
pies zostanie przewieziony do łę-
czyckiego schroniska dla zwierząt. 
Właściciel nie protestował, powie-
dział, że owczarek ma już 14 lat i 
można go zabrać. 

Dzięki dobremu sercu pani Ze-
nony, która nie przeszła obojętnie, 
pies trafi pod lepszą opiekę. Choć 
schronisko nie zastąpi prawdziwe-
go domu, na pewno owczarkowi 
krzywda się tam nie stanie.

(ms)

Zabiedzony owczarek

Owczarek miał skołtunioną sierść i z trudem się poruszał

Pani Zenona zainteresowała 
się zaniedbanym zwierzęciem

Czy skończą za miesiąc?

Pracy przy budowie nowego mostu jest jeszcze dużo. Czy miesiąc 
wystarczy?

Biało – czerwono 
na placu T. KościuszKi

do naszej redak-
cji zgłosił się pan 

sebastian, który wraz z żoną za-
oferował pomoc ewie Walczak, 
o której problemach pisaliśmy 
w ubiegłym tygodniu. 

- Zdaję sobie sprawę, że rodzin 
w trudnej sytuacji jest bardzo 
wiele, ale akurat przeczytaliśmy 
artykuł o pani Ewie i jej proble-
mach. Możemy i chcemy pomóc 
– powiedział nam pan Sebastian. 
- Wiem, że potrzeby są ogromne. 
Na początek pomożemy w kupnie 
ubrań na zimę dla dzieci. Nale-
żałoby również przeprowadzić 
chociaż drobny remont w domu. 

Pani Ewa jest ogromnie wdzięcz-
na i nie kryje wzruszenia.

- Jestem taka szczęśliwa, nie 
wierzyłam, że są jeszcze dobrzy 
ludzie. Dla mnie najważniejsze są 
dzieci. Dzięki dobremu sercu pana 
Sebastiana i jego żony dzieci będą 
miały ciepłą odzież – mówi ze łzami 
w oczach Ewa Walczak. - GOPS też 
zmienił swoje nastawienie. Asy-
stentka rodziny, która odwiedziła 
mnie w czwartek przeprowadziła 
ze mną długą rozmowę. Pytała 
jakie mamy potrzeby, jakiej pomo-
cy oczekujemy. Mam nadzieję, że 
nasze warunki się poprawią. 

(ms)

Pomoc dla 
pani ewy 

Po naszym artykule... 

fo
t. 

U
M



316 LISTOPADA 2015
Nowy 
Tygodnik 
Regionalnydo szkoły czy przedszkola?

reklama

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

Łęczyca, al. Jana Pawła II 7STUDIOKUCHENNEMEBLENA KAŻDYWYMIAR

ATRAKCYJNE

NAROŻNIKÓW
CENY

1. Dla kredytu na zakup towarów i usług, oferowanego przez Santander Consumer Bank S.A., dla propozycji z karencją 
3 miesiące wyliczenia dla przykładu reprezentatywnego na dzień 16.11.2015 są następujące: Rzeczywista Roczna 
Stopa Oprocentowania (RRSO) 8,99%, cena towaru 2000 zł; stała stopa oprocentowania kredytu 0,00%; całkowita 
kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 2000 zł; całkowita kwota do zapłaty 2125,10 zł; całkowity koszt kredytu 
125,10 zł (w tym prowizja 125,10 zł, odsetki 0 zł); ilość rat 10, wysokość równych miesięcznych rat wynosi 212,51 zł. 
Propozycja kredytu z karencją 3 miesiące obowiązuje dla umów zawartych od dnia 16.11.2015 do dnia 05.12.2015 r. 
Ostateczna decyzja o przyznaniu kredytu na zakup towarów i usług z karencją w spłacie pierwszej raty należy do 
Santander Consumer Bank S.A.

SALON MEBLOWY SIADACZKA Krystyna Siadaczka występujący w roli pośrednika kredytowego sporządza i zawiera 
umowy o kredyt 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 na zakup towarów i usług oraz udziela 
wyjaśnień dotyczących treści wymienionych dokumentów. 

O szczegóły pytaj sprzedawcę lub sprawdź na www.santanderconsumer.pl

KUCHNIE OD
499 zł

KUPUJESZ TERAZ, 
A SPŁACASZ DOPIERO 
OD  MARCA 2016 r.!

TYLKO TERAZ

Oferta ważna od 16 listopada do 5 grudnia 2015 r.
ODSETKI0zł

NAROŻNIKI OD

889 zł

1)

łęczyca

łęczyca

łęczyca

Równi i równiejsi?

W czasie trwania 
kampanii wyborczej 

prawo i sprawiedliwość zapo-
wiedziało zmiany w ustawie, 
których efektem byłoby wpro-
wadzenie obowiązku szkolnego 
dla 7-latków oraz dowolność w 
posyłaniu do szkoły dzieci 6-let-
nich. Jak zapowiadała Beata 
szydło, projekt ten znajduje się 
w tzw. pakiecie ustaw na pierw-
sze 100 dni rządów pis. co niesie 
za sobą kolejna zmiana?

Właściwie nie zmiana, a po-
wrót do tego, co było. PiS za-
powiada, że już od przyszłego 
roku szkolnego dzieci 6-letnie 
nie będą miały obowiązku iść do 
szkoły. Będzie to jedynie możli-
wość. Decyzję, czy dziecko posłać 
w wieku 6 lat do szkoły podejmie 
rodzic po konsultacji z poradnią 
psychologiczno-pedagogicz-
ną. Zacznie więc obowiązywać 
zasada odwrotna do tej, która 
praktykowana jest obecnie. Teraz 
opinia poradni jest niezbędna 
do tego, aby dziecko mogło do 
szkoły nie pójść. Dla większości 
rodziców późniejsze posłanie 
dziecka do szkoły jest dobrym 
rozwiązaniem. Wprowadzenie 
obowiązku szkolnego dla 6-lat-
ków było szeroko krytykowane i 
niosło za sobą wiele obaw. Teraz 

część rodziców może 
być spokojniejsza.

- Jeżeli ta zmiana zo-
stanie wprowadzona, 
to będę zadowolona. 
Mój synek ma teraz 4 
lata, ale nie wyobra-
żam sobie, żeby już za 
dwa lata poszedł do 
szkoły, mimo że roz-
wija się prawidłowi i 
nie ma z nim żadnych problemów 
– usłyszeliśmy od pani Katarzyny. 
- Niektórzy uważają, że im wcze-
śniej dziecko rozpocznie naukę, 
tym szybciej się usamodzielni. 
Wg mnie 6-latki powinny zostać 
w przedszkolach.

Obecnie w łęczyckich placów-
kach jest 148 5-latków, czyli o 12 
więcej niż tegorocznych, sześcio-
letnich pierwszaków. Jeśli malu-
chy zostaną w przedszkolach, za 
rok będzie mniej miejsca dla dzieci 
młodszych. 

- W tym roku z uwagi na fakt, 
że prawie wszystkie 6-latki poszły 
już do szkoły (mieliśmy 6 odro-
czeń obowiązku szkolnego) mogli-
śmy przyjąć znacznie więcej dzieci 
młodszych. Nie było sytuacji, 
żeby zabrakło miejsca w naszym 
przedszkolu dla choćby jednego 
dziecka. Rodzice byli bardzo zado-
woleni, że ich dzieci zostały przy-

jęte. Ludzie młodzi chcą pracować, 
babcie też często są jeszcze młode i 
pracujące, dlatego przedszkole jest 
tak ważne. Obawiam się jedynie 
tego, że jeśli dzieci 6-letnie zostaną 
w przedszkolach, będziemy mogli 
przyjąć mniej dzieci młodszych 
– komentuje Joanna Stańczyk, 
dyrektor przedszkola nr 1 w 
Łęczycy. - Myślę, że dla dobra 
dziecka proponowane zmiany w 
ustawie są pozytywne, ponieważ 
dają rodzicom możliwość wyboru. 
To właśnie rodzic, po konsultacji 
ze specjalistami z poradni psycho-
logiczno-pedagogicznej sam po-
winien podejmować decyzję, czy 
zostawić dziecko w przedszkolu, 
czy posłać je już do szkoły. 

W tym roku szkolnym odro-
czenie obowiązku szkolnego 
uzyskało 14 maluchów z całej 
Łęczycy.

(ms)

nasz czytelnik przy-
słał do redakcji zdję-

cie radiowozu parkującego na 
ulicy m. konopnickiej w miejscu, 
gdzie ustawiony jest znak zaka-
zu. Gdy inni kierowcy przestrze-
gają przepisów, takie przywilej 
kłują w oczy. 

Gdyby „zwykły” kierowca za-
parkował w tym miejscu (na ulicy 
M. Konopnickiej wzdłuż parkingu 
przed UM) mógłby bez mandatu 
nie odjechać, chyba że miałby akurat 
szczęście. Policja jest w lepszej sytu-
acji, ponieważ może parkować w 
miejscach niedozwolonych w czasie 

nareszcie – mówią łę-
czyccy kierowcy, któ-

rzy od dawna czekali na remont 
zapadniętych studzienek. Więk-
szość z nich już została napra-
wiona.

Inwestycja już nie raz była prze-
kładana, dlatego widok pracowni-
ków ze specjalistycznym sprzętem 
na ulicy Kaliskiej wywołał niemałe 
zdziwienie wśród mieszkańców. 
Zarząd Dróg Wojewódzkich de-
klarował, że studzienki naprawi do 
końca roku i udało się, mimo wcze-
śniejszych poślizgów. Inwestycja jest 
realizowana z udziałem Przedsię-
biorstwa Gospodarki Komunalnej i 
Mieszkaniowej w Łęczycy. Miejska 
spółka dokłada 11 700 zł netto. Po-
zwoli to na naprawę 9 studzienek 

kanalizacji sanitarnej należących 
do PGKiM, które zlokalizowane są 
głównie na ścieżce rowerowej. 

Oby masowo przejeżdżające 
przez Łęczycę tiry nie popsuły 
nowo wyremontowanych studzie-
nek.

(ms)

pełnienia obowiązków służbowych. 
Przepisów wówczas nie łamie. 

(ms)

Roboty na Kaliskiej

PiS chce znieść obowiązek szkolny 
dla dzieci 6-letnich

Obecnie w łęczyckich przedszkolach jest 
prawie 150 dzieci 5-letnich
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na terenie łęczycy realizowane 
są prace naukowo - badawcze 
związane z przygotowaniem 
programu Rewitalizacji łęczycy. 

 - Bardzo mnie cieszy fakt, że 
w wyniku szeroko zakrojonej 
akcji informacyjnej udało nam 
się rozpocząć dialog z miesz-
kańcami Łęczycy na temat 
rewitalizacji naszego miasta. 
Zainteresowanie możliwością 
wypowiedzenia się na ten te-
mat jest bardzo duże. W chwili 
obecnej mamy wypełnione 
ponad 700 ankiet – mówi bur-
mistrz Krzysztof Lipiński.  

po co łęczycy takie badanie?

 Celem całego badania jest opra-
cowanie ogólnej koncepcji re-
witalizacji niezbędnej do stwo-
rzenia Programu Rewitalizacji 
Łęczycy. Jest to podstawowy, 
wręcz fundamentalnym doku-
ment, bez którego aplikowanie 

o środki na rewitalizację miasta 
nie jest możliwe.

Jaki jest średni wiek mieszkań-
ców wypełniających ankiety?

 Ze względu na zastosowane 
internetowego narzędzia, bali-
śmy się początkowo dominacji 
osób bardzo młodych wśród 
respondentów. Okazało się ina-
czej. Również osoby powyżej 
30 roku życia chętnie zabierają 
głos. Jest ich prawie połowa, 
a wśród nich również osoby 
w wieku 60 lat i więcej. Co 
ciekawe zdecydowanie aktyw-
niejsze w tej akcji są łęczycanki, 
bowiem aż 60% ankiet wypeł-
nionych było przez kobiety. 
Wygląda na to, że łęczyckie 
panie chętniej zabierają głos i 
mają więcej do powiedzenia 
na temat przyszłej wizji miasta 
niż panowie. Chcemy, aby jak 
najwięcej łęczycan wyraziło 
swoją opinię w tej sprawie. Tyl-

ko realna wymiana informacji z 
mieszkańcami może owocować 
projektowaniem zmian w mie-
ście zgodnie z oczekiwaniami 
łęczycan. 

Gdzie miasto znajdzie środki na 
tak dużą inwestycję, jaką jest 
rewitalizacja?

 Sama rewitalizacja to bardzo 
kosztowna, kompleksowa prze-
miana wybranego fragmentu 
miasta, dlatego chcemy na ten 
cel pozyskać środki unijne. 
Jesteśmy już na dobrej drodze. 
23 kwietnia br. Ministerstwo In-
frastruktury i Rozwoju ogłosiło 
konkurs skierowany do jedno-
stek samorządu terytorialnego 
pod tytułem: „Modelowa rewi-
talizacja miast”. Złożony w tym 
konkursie łęczycki projekt pn. 
„Kompleksowa rewitalizacja 
miasta Łęczyca” zajął wysokie 
33 miejsce spośród 250 wnio-
sków i znalazł się w gronie 57 

projektów przepuszczonych do 
kolejnego etapu. Mamy wielką 
szansę znaleźć się w finałowym 
gronie 22 samorządów, które 
podpiszą umowy na dofinan-
sowanie.
 

W jaki sposób planuje pan pod-
trzymać dialog z mieszkańcami, 
który udało się rozpocząć dzięki 
temu badaniu?

 Następnym krokiem jaki rozwa-
żamy po zakończeniu przygoto-

wywania Miejskiego Programu 
Rewitalizacji to wprowadzenie 
budżetu obywatelskiego. Jest 
to narzędzie tak zwanej party-
cypacji społecznej, stosowane 
już w innych, często większych 
miastach. Dzięki głosowaniu na 
zadania w ramach budżetu oby-
watelskiego to sami mieszkańcy 
zadecydują, które z inwestycji w 
nim ujętych zostaną zrealizowa-
ne w pierwszej kolejności.

dziękujemy za rozmowę

Jak ma wyglądać Łęczyca? 
- zadecyduJą sami mieszkańcy 

po pierwsze ankiety…

Pierwszy etap polega na pozyski-
waniu opinii mieszkańców drogą 
internetową. Zadaniem respondentów 
jest wskazanie tych obszarów miasta, 
które ich zdaniem w pierwszej kolej-
ności powinny zostać poddane rewi-
talizacji. Ankiety można wypełniać do 
końca listopada.

po drugie wywiady kwestionariu-
szowe …

10 listopada rozpoczęły się po-
głębione badania socjologiczno – 
społeczne. Wywiady o charakterze 
kwestionariuszowym otwartym to 
kolejny etap pozyskiwania danych. 
Uczestniczył w nim już burmistrz 
Miasta, urzędnicy z Urzędu Miej-
skiego oraz przedstawiciele podle-
głych jednostek. Badaniu poddani 
zostali również łęczyccy policjanci, 
radni miejscy i przedstawiciele or-

ganizacji pozarządowych. Zgodnie 
z planem, w pierwszej kolejności, 
badania przeprowadzane są na wy-
selekcjonowanych grupach mających 
kontakt z obszarami problematycz-
nymi. Dane zbierane są przy pomocy 
narzędzi dających duże pole do 
działania projekcyjnego i stawiania 
ocen oraz prognoz przez badanych. 
Wśród wyselekcjonowanych w tym 
etapie środowisk znajdą się również 
przedstawiciele oświaty, przedsię-
biorcy, osoby działające w branży 
turystycznej i w transporcie, przed-
stawiciele stowarzyszeń i innych 
zorganizowanych grup społecznych. 

po trzecie rozmowy z mieszkań-
cami…

Ostatnim etapem pozyskiwania 
danych będą wywiady mające formę 
krótkiej ankiety ulicznej, odbywają-
ce się w wybranych na podstawie 
wyników z poprzednich etapów 

obszarach. Każda z grup badanych 
osób pochodzić będzie z innej części 
obszaru wskazanego przez miesz-
kańców jako problematyczny lub 
wymagający rewitalizacji w pierw-
szej kolejności. 

Po zakończeniu etapu pozyskiwa-
nia danych nastąpi ich analiza, na 
podstawie której opracowana zostanie 
ogólna koncepcja wyznaczonych 
obszarów do rewitalizacji miasta 
Łęczyca. Ostatnim elementem pro-
wadzonych badań będą konsultacje 
społeczne. 

Rewitalizacja to nie tylko przy-
wrócenie za pomocą modernizacji 
i remontów wartości obiektom i 
budowlom znajdującym się na re-
witalizowanym terenie. To przede 
wszystkim tchnięcie życia w wybra-
ny obszar miasta. To zmiana w prze-
strzeni miejskiej przeprowadzona 

kompleksowo i zgodnie z ustalonym 
wcześniej planem. Zmiana niosąca 
nie tylko skutek urba-
nistyczny, ale 
prz ede 

w s z y s t -
kim społeczny. 
Bogactwo sfer, 
które mogą być 
rewitalizowane 
sprawia, że na drodze konsultacji 
społecznych można bardzo precy-
zyjnie zaplanować najpotrzebniejszy 
łęczycanom wariant zmiany.

Badania na terenie miasta realizuje 
firma Nizio Design International, 
której docelowym zadaniem jest 

określenie potencjalnych obszarów 
do rewitalizacji i opracowanie ogól-

nej koncepcji rewitaliza-
cji wybranych 

obszarów 
m i a -

st a 

Ł ę -
c z y c a 

dla potrzeb 
t w o r z e n i a 
przez gminę 
miasto Łęczy-
ca - Gminnego 

Programu Rewitalizacji. Program 
Rewitalizacji Łęczycy jest w przy-
padku ubiegania się o dotacje na 
rewitalizację podstawowym do-
kumentem. Bez tego dokumentu 
aplikowanie o środki unijne na 
rewitalizację miasta jest niemożliwe. 

NA CZYM POLEGAJĄ BADANIA?

Niezależnie od 
prowadzonych 
pogłębionych badań 
socjologicznych wciąż liczą 
się wszystkie napływające 
głosy mieszkańców. 
Urząd miejski zachęca 
do wypełniania ankiet 
internetowych. Można 
wypełniać je do końca 
listopada. Aby wyrazić 
swoją opinię wystarczy 
wejść na stronę 
internetową Urzędu 
miejskiego w Łęczycy i 
kliknąć znajdujący się 
po prawej stronie baner 
z napisem WYPEŁNIJ 
ANKIETĘ.  

Ankieta na temat działań 
związanych z rewitalizacją 

obszaru Gminy Miasta Łęczyca

W wywiadach o charakterze kwestionariuszowym uczestniczyli 
już m.in.: burmistrz miasta, urzędnicy z urzędu miejskiego, 
przedstawiciele jednostek podległych miastu czy łęczyccy 
policjanci. 

Teren miejskich zalewów 
jest najczęściej wskazywany 

w ankietach jako obszar 
konieczny do rewitalizacji
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reklama

diabeł Boruta przestał 
witać wjeżdżających 

do miasta kierowców. po zde-
montowaniu już jakiś czas temu 
drewnianej rzeźby stojącej od 
południowej strony łęczycy, przy-
szedł czas na drugą, która znajdo-
wała się od strony północnej. czy 
ślad po łęczyckim diable zaginął?

Jeszcze nie, ale może zaginąć. Pro-
blemem jest stan techniczny rzeźby. 
Drewniany diabeł został zdjęty i 
nie wiadomo czy wróci na swoje 
miejsce. Boruta znajdujący się na 
rogatkach miasta od strony Topoli 
Królewskiej był obecnie jedynym 
„diabelskim” witaczem w Łęczycy.

- Figura diabła Boruty witająca 
kierowców wjeżdżających do mia-
sta drogą krajową nr 91 od strony 
północnej została zdjęta do kon-
serwacji. Drewniany Boruta przez 
ostanie lata nie był właściwie kon-
serwowany, co spowodowało tak 
daleko idąca degradację, że groziło 
nam jego wywrócenie. Decyzja o 
jego dalszym losie zostanie podjęta 
dopiero po upewnieniu się czy 
możliwe jest jego odrestaurowanie. 
Jeżeli okaże się inaczej, to zarówno 
tę figurę, jak i Borutę witającego 
kierowców wjeżdżających do miasta 
od strony Zgierza (figura została 
zdjęta jeszcze przez poprzedniego 
burmistrza), będą musiały zastąpić 
nowe witacze – informuje Jakub 
Pietkiewicz, doradca burmistrza ds 

komunikacji społecznej. - Przymie-
rzamy się do pozyskania środków 
najpierw na projekt, a następnie na 
realizację kompleksowego Systemu 
Informacji Miejskiej, obejmującego 
wykonanie spójnego oznakowania 
miasta. W ramach tego rozwiązania 
obok nowych tablic z nazwami ulic, 
oznaczeń obiektów użyteczności 
publicznej, drogowskazów miej-
skich i informatorów turystycz-
nych pojawiłyby się również nowe 
witacze. Czekamy na odpowiedni 
konkurs, w ramach którego miasto 
mogłoby pozyskać pieniądze na 
ten cel. 

(ms)

66-letni adam 
Zenon cichoński 

żałuje dnia, w którym przepisał 
na córkę swój majątek. 12 ha 
pola,  nieruchomości i całe go-
spodarstwo trafiły w ręce jednej 
z córek. co w zamian otrzymał 
ojciec? Ubliżanie, awantury a na-
wet pobicie, twierdzi mężczyzna. 

- W listopadzie 2006 roku zapi-
saliśmy razem z żoną nasz majątek 
córce Justynie. W 2008 roku wyszła 
za mąż, na ślub już mnie nie zapro-
szono. Przed zapisem było „tatusiu 
kochany”, po zapisie już „ty pijaku, 
wynoś się z mojego podwórka” - 
mówi z żalem Adam Cichoński. 
- Jakie to szczęście, że na domek, 
w którym teraz mieszkam mam 
zapisaną służebność mieszkalną do 

śmierci, inaczej trafiłbym na bruk.
Od 2008 roku pan Adam jest w 

separacji z żoną. Nie mogą na siebie 
patrzeć, a na podwórku mijają się 
jak obcy sobie ludzie. Żona męż-
czyzny mieszka w domku obok na 
tej samej posesji. 

- Wszystko się zaczęło od tego, 
że do żony w każdą środę od rana 
ktoś wydzwaniał. Potem ona wy-
chodziła i wracała bardzo późno w 
nocy. Nigdy nie chciała powiedzieć 
gdzie idzie. Któregoś dnia robiłem 
sobie śniadanie, zadzwonił tele-
fon. Chciałem go rozbić o ścianę, 
w odruchu nie odłożyłem noża, 
którym kroiłem chleb. Od tego się 
zaczęło. Żona wezwała policję i 
syna. Oskarżyła mnie, że chciałem 
ją napaść z nożem – wspomina 

mężczyzna. - Po tym wszystkie 
dzieci się ode mnie odwróciły. 
Jestem sam.

Pan Adam mówi, że córka często 
go wyzywa od alkoholika, nie po-
zwala mu korzystać z garażu, który 
jest jej. Mężczyzna nie ma nawet 
gdzie trzymać węgla. Konflikt z 
dziećmi i byłą żoną jest dla niego 
trudny. O sprawie porozmawiali-
śmy z byłą żoną pana Adama.

- Jeżeli jest konflikt, to tylko i 
wyłącznie z jego winy. Nie chcę o 
tym rozmawiać. To wszystko jest 
przez niego szyte grubymi nićmi 
– usłyszeliśmy. - Biedny nie ma 
gdzie trzymać opału a komórka stoi 
wolna. Problem polega na tym, że 
on nie chce.

- Tak, nie korzystam z tej komór-

We wsi koryta 
osada jeden z 

mieszkańców mordował szcze-
nięta zakopując je żywcem w zie-
mi. Zawijane w folię kilkudniowe 
psiaki nie miały szans na przeży-
cie. Tylko dzięki zdecydowanej 
i szybkiej interwencji jednej z 
sąsiadek dwa pieski udało się 
uratować. Trafiły pod opiekę łę-
czyckiego stowarzyszenia.

Ludzkie okrucieństwo nigdy nie 
przestanie dziwić, tym bardziej w 
stosunku do małych i bezbronnych 
istot. Gdy na klatce schodowej 
jednego z bloków w podłęczyckiej 
miejscowości kobieta zapytała 
swojego sąsiada, co niesie w rekla-
mówce, odparł nerwowo, że to nie 
jej sprawa. Na szczęście kobieta 
przeczuwała co sąsiad chce zrobić. 

Zadzwoniła po policję a gdy męż-
czyzna wrócił do swojego miesz-
kania, poszła odkopać szczenięta. 

- 9 listopada dyżurny łęczyckiej 
policji odebrał zgłoszenie, z którego 
wynikało, że na terenie posesji w 
gminie Daszyna najprawdopodob-
niej zakopano żywe szczeniaki. 
Policjanci na miejscu potwierdzili 
zgłoszenie odtwarzając jednocze-
śnie przebieg zdarzenia. Z relacji 
świadka wynikało, że 57 – latek 
zakopał dwa żywe szczeniaki za-
winięte w foliową torbę – informuje 
podkom. Agnieszka Ciniewicz, 
oficer prasowy z KPP w Łęczycy. 
- Szczeniaki udało się uratować. 
Podejrzany został zatrzymany 
przez policjantów i odwieziony 
do komendy. W organizmie miał 
ponad 2 promile alkoholu.

Podczas pracy nad sprawą „psie-
go mordercy” policjanci ustalili, 
że mężczyzna parę dni wcześniej 
w podobny sposób zakopał inne 
szczeniaki. Z ziemi wykopano 
dwa martwe psy. Ich już nie moż-
na było uratować. 57-latek usłyszał 
zarzut usiłowania uśmiercenia oraz 
uśmiercenia szczeniaków. Może 
trafić do więzienia nawet na 2 lata. 

(ms)

GdZie jest diAbeŁ?
łęczyca

Gm. Witonia

Gm. daszyna

Nowe witacze w Łęczycy 
rzeczywiście by się przydały

Nie mam spokoju – mówi pan Adam

ki, bo poprosiłem córkę o jakikol-
wiek dokument, że mogę ją zająć. 
Odmówiła podpisania dokumentu 
a po dwóch tygodniach w ogóle 
zrezygnowała z tego, żebym mógł 
tam trzymać opał – odpiera p. Ci-
choński. - Myślałem, że na starość 
będę miał spokój a nie mam. Biorę 

dużo leków, mam nadciśnienie. Nie 
będę umierał szczęśliwy. 

Rodzinne spory zawsze są trud-
ne do zrozumienia. Niestety, często 
zdarza się, że dzieci, gdy otrzymują 
darowiznę od rodziców, odwracają 
się od nich. 

(ms)

Pan Cichoński 

bardzo 
przeżywa 
negatywne 
nastawienie 
swojej rodziny

Skandal! Zakopał szczeniaki!

Uratowane szczenięta są 
teraz w tymczasowym domu 
pod opieką łęczyckiego 
stowarzyszenia

fo
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Gm. Uniejów

Uniejów

materiał promocyjny

25 osób ukończyło pierwszą edy-
cję szkoleń w ramach poddębic-
kiej akademii przedsiębiorczości.

9 listopada br. w siedzibie staro-
stwa powiatowego w Poddębicach 
odbyło się uroczyste zakończenie 
projektu szkoleniowego Poddębic-
ka Akademia Przedsiębiorczości. 
Mieszkańcy powiatu poddębic-
kiego w wieku od 18 do 35 lat brali 
udział w bezpłatnych szkoleniach 
z zakresu przedsiębiorczości i 
podstaw prowadzenia działal-
ności gospodarczej. Partnerem 
projektu była firma JTI Polska z 
Gostkowa Starego. Podczas za-
kończenia wicestarosta powiatu 
poddębickiego Piotr Binder złożył 
podziękowania na ręce Adriana 
Jabłońskiego - przedstawiciela JTI 
Polska. Projekt stanowił kontynu-
ację zaangażowania firmy na rzecz 
lokalnej społeczności, bowiem od 
2008 roku JTI Polska była partne-
rem szkoleń komputerowych dla 
mieszkańców powiatu, z których 
skorzystało już 170 osób. Organi-
zatorami Poddębickiej Akademii 
Przedsiębiorczości były: Instytut 
Nowych Technologii w Łodzi oraz 
Fundacja Centrum Wspierania 
Przedsiębiorczości w Poddębicach. 

Celem projektu była pomoc oso-

bom młodym w podjęciu decyzji o 
rozpoczęciu prowadzenia własnej 
działalności gospodarczej oraz 
zdobycie podstawowej wiedzy i 
umiejętności potrzebnych do otwo-
rzenia biznesu. W projekcie udział 
wzięło 25 osób. Zajęcia odbywały 
się od września do października 
br. Tematyka szkoleń obejmowała 
m.in. aspekty prawne i podatkowe, 
biznes plan, marketing, promocję 
w Internecie, sprzedaż, budowa-
nie relacji z klientami, negocjacje, 
nowe technologie w biznesie oraz 
e-commerce. 

Wśród uczestników projektu 
były osoby, które uzyskały dotacje 

na uruchomienie własnej firmy 
oraz takie, które zamierzają ubie-
gać się o dotacje lub pożyczki z 
myślą o własnym biznesie. Miłym 
akcentem uroczystości było wrę-
czenie nagród rzeczowych dla 
uczestników konkursu na najcie-
kawszy biznes plan. Najciekawsze 
pomysły zostały nagrodzone m.in. 
fachową literaturą, a zwycięzca 
konkursu Ewa Stasiak otrzymała 
tablet. Uczestnicy szkoleń są objęci 
bezpłatnym wsparciem dorad-
czym przez Fundację Centrum 
Wspierania Przedsiębiorczości w 
Poddębicach. 

 (MZ)

przyszli przedsiębiorcy 
w powiecie poddębickim

„Tyle razy pragnęłaś wolności, Ojczyzno ma!” – to tytuł koncertu, który 
odbył się w przeddzień Święta Niepodległości w Zespole Szkół w Uniejowie.
Koncert zaprezentowany przez profesjonalnych wykonawców był połą-
czony ze wspólnym śpiewaniem pieśni patriotycznych i odtańczeniem 
poloneza.

Zs Uniejów

Zespół szkół w Uniejowie 
uczcił Święto Niepodległości

50 lat wspólne-
go życia pełnego 

miłości, szacunku, poświęcenia, 
chwil dobrych i złych, uśmiechu i 
łez. Wspólny dom, dzieci i wnuki. 
Tylko nieliczni mogą pochwalić się 
tak długim stażem małżeńskim. 
Wśród nich znalazło się 10 par z 
terenu gminy. 

Medalami za Długoletnie Poży-
cie Małżeńskie zostali odznaczeni: 
państwo Kazimiera i Zenon Gralka 
z Ostrowska, Pelagia Władysław Ka-
łużni z Uniejowa, Danuta i Tadeusz 

Leśniewscy z Uniejowa, Kazimiera 
i Hilary Bamberscy z Uniejowa, Ka-
zimiera i Józef Cepa ze Spycimierza
-Kolonii (medal w imieniu rodziców 
odebrała córka Elżbieta), Janina i 
Zygmunt Urbańscy z Lekaszyna, 
Daniela i Władysław Kucharscy z 
Wielenina-Kolonii, Zofia i Marian 
Obielakowie z Rożniatowa-Kolonii, 
Maria i Józef Włodarscy z Uniejowa, 
Teresa i Władysław Wojtczakowie z 
Uniejowa. 

(stop)

planowany polomar-
ket przy ul. Bł. Bogu-

miła jest nie po myśli nie tylko 
miejscowych sklepikarzy. Także 
lokalne władze mają spory pro-
blem związany z przyszłą orga-
nizacją ruchu. 

- Rozmawialiśmy już z inwesto-
rem. Nasza opinia w sprawie bu-
dowy marketu jest jasna. Potrzebny 
jest z ulicy prawoskręt, który byłby 
naturalnym zjazdem w stronę 
Polomarketu. Oczywiście ulica po-
winna zostać poszerzona. Liczymy, 
że te prace wykona inwestor, który 
zdecydował się w Uniejowie na 
budowę Polomarketu – mówi bur-
mistrz Józef Kaczmarek. 

Jak się dowiedzieliśmy stanowi-
sko Polomarketu wcale nie jest takie 
oczywiste. Market wzbrania się 
przed dodatkowymi kosztami. Nie 
wiadomo, czy droga zostanie przez 
inwestora przebudowana.

- Ul. Bł. Bogumiła przy plano-
wanym markecie 
musi zo-
stać 

przebudowana – argumentuje 
burmistrz. - Wciąż mamy nadzieję 
na to, że inwestor podzieli nasze 
oczekiwania.

Władze Uniejowa, jeśli Polomar-
ket nie przebuduje drogi, będą 
musiały podjąć decyzję o zmianie 
organizacji ruchu. 

- Jak nie będzie prawoskrętu 
z ulicy, to droga 

najprawdo-
podob-

niej 

będzie jednokierunkowa – słyszy-
my od J. Kaczmarka. - Zobaczymy 
jaka będzie ostateczna decyzja 
inwestora. 

Kilka dni temu działka, na której 
za kilka miesięcy stanąć ma market, 
była porządkowana. W pierwszej 
kolejności teren został wyrównany 
i wykarczowany. 

- Trzeba będzie jeszcze wyburzyć 
pustostany. Myślę, że prace po-
rządkowe potrwają do końca tego 
miesiąca a później ruszą roboty 
budowlane – mówi kierownik prac. 

Okoliczni sklepikarze – co łatwo 
było przewidzieć – mają dość nega-
tywne zdanie o Polomarkecie. Oba-
wiają się, że część klientów będzie 
robiła zakupy w nowym markecie. 

- Czas pokaże, jak to będzie. Za-
wsze jest pewna obawa w związku 
z podobnymi inwestycjami – mówi 
Karol Kamiński, właściciel sklepu 
ogólnospożywczego przy ul. Bł. 
Bogumiła. - W Uniejowie działa 
już Biedronka i myślę, że jak na tej 
wielkości miasteczko jeden market 
w zupełności by wystarczył. 

Czy burmistrz jest zwolennikiem 
marketów?

- Zawsze będę wspierał lokalnych 
kupców. Nie miałem wpływu na tę 
inwestycję. Działka, którą przejął 
Polomarket, była prywatna. Mam 
nadzieję, że z powodu nowego 
marketu żaden z miejscowych han-
dlowców nie straci pracy. 

tekst i fot. (stop) 

PóŁ WieKU RAZeM

w miasteczku kolejny market 

Przy ul. Bł. Bogumiła ruszyły prace związane z przygotowaniem 
terenu pod budowę marketu 

Pustostan 
będzie 
wyburzony. 
Nie wiadomo 
jeszcze, czy 
inwestor zrobi 
prawoskręt 

K. Kamiński ma nadzieję, że 
Polomarket nie zaszkodzi jego 
interesom 

fo
t. 

U
M
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poddębice

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

reklama

nasi czytelnicy po-
informowali redak-

cję o urządzanych wieczorami 
przez młodych mieszkańców 
samochodowych i motocyklo-
wych pokazówkach. nastoletni 
poddębiczanie próbują na krót-
kich odcinkach rozwinąć jak naj-
większą prędkość, motocykliści 
bardzo często sprawdzają moc 
swoich jednośladów paląc gumy. 
o harcach świadczą wyraźne śla-
dy na placu.

- Jeśli dalej tak będzie, to nowa 
nawierzchnia zostanie bardzo 
szybko zniszczona – martwi się 
pan Zygmunt, który mieszka w 
centrum Poddębic. - Dziwię się, że 
dochodzi do takich rzeczy. Blisko 

jest komenda policji, zresztą plac 
objęty jest monitoringiem. 

W sprawie zadzwoniliśmy na 
policję.

- Faktycznie, od czasu do czasu 
dochodzi na placu targowym do 
takich popisów – potwierdza st. sierż. 
Małgorzata Rzepecka z KPP w Pod-
dębicach. - Niestety, nie mamy na ten 
teren podglądu z miejskiego monito-
ringu. Owszem, są tam zainstalowane 
kamery na latarniach przy placu. Jed-
nak są to kamery parkingowe. Muszę 
podkreślić, że zawsze w sytuacji, gdy 
mamy sygnał o takich wyczynach, na 
plac kierowany jest szybko patrol policji. 
Funkcjonariusze skutecznie temperują 
zachowanie młodych ludzi. 

(stop) 

PoPisUją się NA PlAcU 
tARGoWyM

Na placu widać wyraźne ślady po szybkiej jeździe pojazdów oraz 
tzw. paleniu gum

co pływa w Nerze?
poddębice Podobno rzeka jest coraz czystsza. Świadczyć o tym 

mają coraz liczniej pojawiające się ryby oraz bobry. Pa-
trząc jednak na to, co ląduje w Nerze można mieć duże wątpliwości co 
do aspektu ekologicznego. Najgorsze jest to, że zaśmiecone odcinki 
znajdują się w bliskiej odległości od terenów rekreacyjnych. Tak jest 
na przykład na odcinku Neru płynącego w pobliżu miejskiego parku. 
Na dnie koryta od kilku tygodni leży duża opona, która wystając poza 
poziom wody zbiera wszystkie przepływające nieczystości. Najwyższy 
czas na porządki.

(stop)

59-letnia mieszkanka gminy 
poddębice zginęła na miejscu a 
22 osoby zostały poszkodowane 
w wypadku do którego doszło w 
miejscowości stary adamów pod 
aleksandrowem. W busa kursu-
jącego na linii poddębice – łódź a 
także jadące za nim auto osobo-
we uderzył samochód ciężarowy 
przewożący przesyłki poczto-
we. Z nieoficjalnych informacji 
dowiedzieliśmy się, że sprawca 
wypadku miał w organizmie 0,1 
prom. alkoholu. Takie stężenie al-
koholu jest jednak dopuszczalne. 

W ub. poniedziałek, przed po-
łudniem, warunki na drodze były 
bardzo złe. Widoczność była utrud-
niona z powodu mżawki. Rejsowy 

bus dojeżdżał do Aleksandrowa 
Łódzkiego. Na prostym odcinku 
drogi z niewyjaśnionych jak dotąd 
przyczyn dostawcze iveco zjechało 
na przeciwny pas ruchu i uderzyło 
najpierw w wypełnionego pasaże-
rami busa a następnie w fiata sienę. 

Mieszkanka gm. Poddębice, która 

Horror na drodze

Iveco zmiażdżyło bok fiata sieny

Bus z Poddębic jechał w kierunku Aleksandrowa Łódzkiego
Właścicielka firmy 

przewozowej odmówiła 

komentarza

Na miejscu zginęła 59-letnia mieszkanka gm. Poddębice 

siedziała tuż za kierowcą busa, nie 
miała szans na przeżycie. Naczepa 
całym impetem uderzyła akurat w 
miejscu pasażerki. Ciężarówka po 
uderzeniu w busa obróciła się o 90 
stopni i wjechała w bok sieny. To 
cud, że z osobówki, którą jechały 
dwie osoby, nikt nie zginął. Bus 

zepchnął fiata do rowu i dosłow-
nie zmiażdżył bok samochodu 
osobowego. 

Czy minimalna ilość alkoholu w 
organizmie kierowcy busa mogła 
przyczynić się do wypadku? Być 
może. Choć oficjalne stanowisko 
policji na razie nie jest konkretne. 

Na miejscu lekarze z pogotowia 
udzielili pomocy wszystkim potur-
bowanym pasażerom i kierowcom 
pojazdów. Jedenaście osób zostało 
przetransportowanych do szpitali 
w Łodzi, Zgierzu i Poddębicach. 

- Do naszej placówki trafiły 4 
poszkodowane w 

wypadku osoby – mówi Jan Krako-
wiak, prezes zarządu Poddębickie-
go Centrum Zdrowia. - Ich życiu nie 
zagraża żadne niebezpieczeństwo. 

To zastanawiające dlaczego na 
prostym odcinku drogi dochodzi 
do tak dramatycznych zdarzeń. 
Rozmawialiśmy z mieszkańcami 
Starego Adamowa, którzy powie-
dzieli nam, że kierowcy w ogóle 
nie zwracają uwagi na ograniczenia 
prędkości. Pędzą jak szaleni i nie 
przejmują się nawet złym stanem 
nawierzchni. W wielu miejscach ko-
leiny stanowią duże zagrożenie dla 
bezpieczeństwa, podobnie zresztą 
jak dziury w asfalcie. 

- Poczekajmy na wyniki naszego 
dochodzenia. Wtedy będzie można 
z całą pewnością powiedzieć, co 
było bezpośrednią przyczyną tego 
wypadku – mówi nadkom. Liliana 
Garczyńska, rzecznik policji w 
Zgierzu. 

Śledztwo w sprawie prowadzi 
również zgierska prokuratura. 

tekst i fot. (stop)
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Oryginalne potrawy 
i porady kulinarne

•

Rozwiązanie krzyżówki z numeru 162: Swój swego znajdzie.
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* Przychodzi facet do sklepu i pyta: 
- Jest piorek? 
- Chyba “szczy”... 
- A, to ja poczekam. 

* Pijany facet wraca do domu, gdy 
widzi go żona od razu zaczyna awanturę i pokazuję 
palcem na zegarek. Mąż odpowiada: 
- Wielki mi rzeczy, jak mojego ojca nie było, to matka na 
kalendarz pokazywała! 

* Facet w restauracji zamówił zupę i zauważył, że kelner 
którą mu ją przynosi trzyma w niej zanurzony palec. 
- Panie! Czego mi trzymasz palucha w mojej zupie?! 
- Bo mam na nim krostę i lekarz kazał mi go trzymać w 
ciepłym 
- To trzymaj pan go sobie w dupie! 
- Na zapleczu trzymam, ale na sali przy gościach jednak 
nie wypada... 

* - Baco, a co trzeba zrobić, jak się w górach spotka 
głodnego niedźwiedzia? 
- Nic nie musita robić, on już syćko za wos zrobi... 

* Jaki jest najlepszy kraj dla tych, którzy chcą rzucić 
palenie?  
- Nepal 

* Dyrektor szpitala wzywa lekarza do gabinetu: 
- Jesteś zwolniony! - oznajmia wzburzony ordynator.  
- Ale za co? 
- Opowiadasz dzieciom durnowate rymowanki! Na 
przykład “Idzie rak, nieborak” 
- Co w tym durnego? Panie w przedszkolu tak robią! 
- W przedszkolu, a nie na onkologii! 

Zupa melonowo - miętowa z czosn-
kiem
składniki:
2 melony kantalupa
4 szklanki bulionu
3 łyżki drobniutko posiekanej świeżej 
mięty
3 ząbki czosnku
większa cebula
2 - 4 łyżki oleju
2 łyżki mąki
6 łyżek słodkiej śmietanki 18%
4 łyżki posiekanych orzeszków pista-
cjowych
kilka listków mięty do dekoracji

etapy przygotowania: 
Melony przekrawamy na pół i deli-
katnie, by nie uszkodzić skórek, wy-
drążamy miąższ, pestki wyrzucamy. 

Miąższ miksujemy z bulionem. Cebulę 
i czosnek obieramy, cebulę kroimy 
w kosteczkę lub ścieramy na dużych 
oczkach tarki, czosnek miażdżymy lub 
ścieramy na oczkach średnich. W głęb-
szym rondlu lub patelni rozgrzewamy 
olej, szklimy cebulę z czosnkiem, około 
2 minuty, dodajemy miętę na minutę, 
następnie oprószamy mąką, mieszając, 
zalewamy bulionem, zagotowujemy, 
gotujemy 2 minuty. Zupę zabielamy 
śmietanką, doprawiamy do smaku solą, 
pieprzem, gałką muszkatołową. Rozle-
wamy do wydrążonych melonowych 
“miseczek”. Posypujemy każdą porcję 
orzeszkami pistacjowymi i dekorujemy 
listkami mięty. 

stek z łososia z świdrami w sosie koper-
kowo-cytrynowym
składniki:
4 filety z łososia (200 g każdy)
Makaron świderki (1 op.)
Koperek siekany (4 łyżki)
Cytryna (1 szt.)
Śmietanka 30% (250 ml)
Czosnek (2 ząbki) 
Cebula (1 szt.)
Olej (5 łyżek)
Sól, pieprz

etapy przygotowania:
Filety z łososia doprawiamy solą i pie-
przem, smażymy na patelni z niewielką ilo-
ścią oleju (2 łyżki) na niedużym ogniu. Na 
drugiej patelni przesmażamy pokrojoną 
w kostkę cebulę i czosnek w plasterkach. 
Dodajemy śmietankę i gotujemy. W tym 
czasie gotujemy makaron wg zaleceń 
producenta na opakowaniu, pilnując by 
był al dente. Gdy sos zgęstnieje dodajemy 
do niego skórkę otartą z cytryny i koperek, 
mieszamy z makaronem. Makaron wykła-
damy na talerz, a na szczycie układamy 
łososia i skrapiamy go sokiem z cytryny 
oraz oprószamy posiekanym koperkiem. 

crêpes z masłem pomarańczowym i 
migdałami
składniki:
Ciasto na ok. 18 naleśników deserowych

3/4 szklanki mleka
3/4 szklanki zimnej wody
3 żółtka
1 łyżka cukru
3 łyżki likieru pomarańczowego lub rumu 
albo koniaku
1 1/2 szklanki mąki pszennej
5 łyżek stopionego masła
Beurre d`orange (Masło pomarańczowe 
do napełniania naleśników):
4 duże kostki cukru
1 szklanka prażonych płatków migdałów
2 duże, jędrne pomarańcze o skórce w 
intensywnym kolorze
1/4 szklanki cukru
220 g masła
2/3 szklanki wyciśniętego soku poma-
rańczowego
3 łyżki likieru pomarańczowego

etapy przygotowania:
Ciasto: Jajka ubijamy z cukrem, następnie 
dodajemy mleko, wodę, likier poma-
rańczowy, masło a na koniec przesianą 
mąkę. Mieszamy wszystkie składniki za 
pomocą miksera. Tak przygotowane 
ciasto warto odstawić na 2 godziny do 
lodówki, żeby drobinki mąki nabrzmiały i 
zmiękły. Naleśniki smażymy na rozgrzanej 
patelni o średnicy dna 13-15 cm. Patelnia 
powinna być żeliwna. Jeżeli po usmażeniu 

naleśnika dojdziemy do wniosku, że ciasto 
jest zbyt gęste, rozcieńczamy je łyżką lub 
dwiema wody.
Masło pomarańczowe do napełniania na-
leśników: Pomarańcze pocieramy mocno 
kostkami cukru, żeby wydobyć tyle olejku 
ze skórek, ile jest w stanie wchłonąć cukier. 
Następnie ścieramy skórkę pomarańczo-
wą i mieszamy ją z cukrem. W średniej 
misce elektrycznego miksera rozgniatamy 
kostki cukru, mieszankę cukru ze skórkami 
oraz prażone migdały (warto użyć blen-
dera). Dodajemy masło i mieszamy tak 
długo, aż masa stanie się lekka i puszysta. 
Na końcu dodajemy sok pomarańczowy 
oraz likier. Przykrywamy i odstawiamy do 
lodówki (masło pomarańczowe nadaje się 
do zamrażania). 
Naleśniki przekładamy masłem pomarań-
czowym tworząc „piramidę”.
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Szkoła w płomieniach
W Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Górze Św. Małgorzaty zostały przeprowadzone ćwiczenia strażackie 
pod kryptonimem „SZKOŁA 2015”. Scenariusz był dramatyczny - podczas prac remontowych prowadzonych 
w kotłowni budynku szkoły nagle rozprzestrzenia się ogień. Pracownik przystępuje do próby ugaszenia, ale po 
poparzeniu ucieka z kotłowni. Informuje dyrektora szkoły o pożarze. Dyrektor zarządza ewakuację placówki i 
powiadamia straż pożarną... info: KP PSP w Łęczycy

Ewakuacja uczniów ze szkoły

 Strażacy szybko dotarli do źródła ognia

Strażacy oraz druhowie gotowi do akcji

Strażacy w szkole

Ewakuacja zagubionego ucznia

Razem z ratownikiem 
medycznym strażacy szukali 
zaginionego ucznia

Uczeń przekazany ratownikom medycznym
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ozorków

ozorków

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

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

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

(koszt połączenia wg taryfy operatora)

nie wszyscy lokato-
rzy spółdzielczych 

bloków rozumieją potrzebę 
wymiany starych wodomierzy na 
nowoczesne urządzenia, których 
odczyt jest możliwy za pośred-
nictwem fal radiowych. Jak nam 
powiedział piotr piętka, prezes 
spółdzielni mieszkaniowej, w 
niektórych lokalach monterzy 
napotykają zdecydowany opór.

- Niektórzy lokatorzy zabu-
dowali stare wodomierze i teraz 
nie zgadzają się na ich wymianę 
– słyszymy od prezesa SM. - To 
są sporadyczne przypadki, nie-
mniej jednak takie sytuacje mogą 
wpłynąć na opóźnienie inwesty-
cji. Spółdzielnia ze swojej strony 
zobowiązuje się do wykonania 
prac remontowych, jeśli trzeba 
wymienić zabudowę instalacji. 
Jednak lokatorzy powinni sami 
zatroszczyć się wcześniej o kupno 
niezbędnych materiałów. 

Do tej pory spółdzielnia zamon-
towała ponad 3 300 wodomierzy, 
co stanowi 60 procent ogólnej 
liczby. Lokatorzy nie ponoszą 
żadnych opłat z tego tytułu. Środki 
finansowe na montaż wodomierzy 
radiowych pochodzą z funduszu 
remontowego. Koszt inwestycji, to 
prawie 900 tysięcy zł. Spółdzielnia 
zamierza doposażyć wszystkie 
mieszkania w nowe wodomierze 
do końca tego roku. 

(stop)

Wodomierze 
z problemami 

22-letnia aleksandra 
m. (nazwisko do wia-

domości red.) skoczyła z iV piętra 
bloku przy ul. sikorskiego, po 
czym... wstała z trawnika i skiero-
wała się w stronę centrum miasta. 
lokatorzy nie pozwolili jednak 
dziewczynie na spacer. Wezwali 
pogotowie.

- To jest prawdziwy cud, że Oli nic 
poważnego się nie stało – mówi jedna 
z sąsiadek.

Do dziś mówi się o dramacie, jaki 
wydarzył się na osiedlu. Mieszkańcy 
nie potrafią zrozumieć, dlaczego 
młoda dziewczyna próbowała po-
pełnić samobójstwo. Trudno jest też 
wytłumaczyć to, że po upadku z tak 
znacznej wysokości Oli nic poważne-
go się nie stało.

- Widocznie Bóg nie chciał jeszcze 
zabrać jej do siebie – mówią sąsiedzi 
z IV piętra bloku. - Ola jest bardzo 
sympatyczna i kulturalna. Zawsze 
pierwsza mówi dzień dobry. W dniu, 
w którym postanowiła skoczyć z 
okna, widzieliśmy ją jeszcze rano 
jak spacerowała z psem. Nic nie 
wskazywało, że kilka godzin później 
podejmie taką decyzję.

Dowiedzieliśmy się, że niedoszłą 
samobójczynię zobaczył przez okno 
lokator bloku z naprzeciwka. 

- Dziewczyna była ubrana. Miała 

na sobie kurtkę, 
buty. Siedziała na 
parapecie. Gdy to 
ujrzałem, zrobiło 
mi się słabo. Po 
chwili dziewczy-
na skoczyła. Nie 
wiedziałem co 
najpierw robić. 
Czy biec i ją rato-
wać, czy dzwonić 
na policję. Szyb-
ko wykręciłem 
numer 997, po-
wiedziałem co się 
stało i wybiegłem 
przed blok – usły-
szeliśmy od świadka zdarzenia. 

Na trawniku było już kilka osób. 
Wszyscy z przerażeniem patrzyli na 
dziewczynę, która krótko po upadku 
wstała o własnych siłach.

- Chciała iść. Ale powiedzieliśmy, 
żeby się spokojnie położyła i czekała 
na przyjazd karetki pogotowia. 
Ludzie rzucali z balkonów koce, aby 
przykryć Olę. Na szczęście karetka 
przyjechała dość szybko i zabrała 
dziewczynę do szpitala. 

Sąsiadka 22-latki, która rozma-
wiała z rodzicami Oli, twierdzi, że 
dziewczyna nie ma poważniejszych 
obrażeń.

- To naprawdę trudne do wytłu-

maczenia. Podobno Ola ma jedy-
nie powierzchowne potłuczenia, 
żadnych poważniejszych urazów 
wewnętrznych. Kręgosłup też nie jest 
naruszony. 

Niektórzy mieszkańcy osiedla przy 
ul. Sikorskiego uważają, że 22-latka 
rzuciła się z okna z powodu swojego 
chłopaka, który również próbował 
popełnić samobójstwo. O sprawie 
pisaliśmy tydzień temu – Mariusz 
wszedł na komin byłych zakładów 
Morfeo i groził, że z niego skoczy. 
Czy faktycznie te zdarzenia można 
ze sobą powiązać? 

- W żadnym wypadku nie można 
łączyć tych spraw – mówi nadkom. 

Liliana Garczyńska z Komendy Po-
wiatowej Policji w Zgierzu. - Wyja-
śniamy okoliczności desperackiego 
kroku Aleksandry M. Potwierdzam 
to, że dziewczyna po skoku z wyso-
kości czwartego piętra sama wstała 
z trawnika i nie zważając na to co 
zrobiła, próbowała przechadzki. 
Nie kojarzę, aby policja zajmowała 
się wcześniej podobnym zdarze-
niem. To niebywała sytuacja. 

Mieszkańcy osiedla mają nadzieję, 
że Ola szybko opuści szpital. 

- Czekamy na nią wszyscy z utęsk-
nieniem. Niech do nas wróci w pełni 
zdrowia – usłyszeliśmy. 

tekst i fot. (stop) 

Cud na Sikorskiego!

Na osiedlu przy ul. 

Sikorskiego mieszkańcy 

mówią o cudzie 
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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.

infoRmacJa  
o wywieszeniu wykazu nieruchomości  

przeznaczonej do sprzedaży

Wójt Gminy ozorków informuje, że zgodnie z art.35 ust.1 
ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 
1997 roku (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 roku poz.1774)  
sporządzono i podano do publicznej wiadomości wykaz 
nieruchomości położonej w miejscowości Sokolniki-Las, ul. 
Katowicka 7 przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu 
ustnego nieograniczonego. Wykaz wywieszony został na 
tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Ozorków, ul. Wigury 
14, a także na stronach internetowych urzędu w dniach od 
12.11.2015 r. do 3.12.2015 r. 

miejskie obchody narodowego 
Święta niepodległości rozpoczęły 
się w ozorkowie 8 listopada kon-
certem polskich pieśni patriotycz-
nych w wykonaniu stowarzyszenia 
Śpiewaczego Harmonia z łodzi pod 
batutą Jerzego Rachubińskiego. 
mieszkańcy, licznie zebrani w koście-
le pw. nmp kp wysłu-
chali znanych pieśni, tj. 
„maszerują strzelcy”, 
„ostatni mazur”, „ej 
dziewczyno, ej nie-
bogo” i wielu innych.

Tradycyjnie już w 
ramach miejskich ob-
chodów Święta Nie-
podległości uczniowie 
i nauczyciele Gimnazjum nr 1 
im. Jana Pawła II 10 listopada przy-
gotowali specjalny program, podczas 
którego gimnazjaliści przypomnieli 
niepodległościowe zrywy, przede 
wszystkim ten z 1918 r. Ta specyficzna 
lekcja historii, uzupełniona o pieśni i 
piosenki patriotyczne, a także pokaz 
zdjęć i filmów, nie tylko przypomniała 
trudną historię naszego kraju, ale była 

przepełniona patrio-
tyzmem i poczuciem 
dumy, które udzieliły 
się także licznie zebra-
nej widowni. 

Głównym punktem 
obchodów Święta Nie-
podległości były uro-
czystości na Nowym 

Cmentarzu, gdzie o godzinie 10.30 
odbyła się msza święta w kaplicy 
pw. św. Marcian, a następnie złożono 
kwiaty pod Krzyżem Katyńskim i na 
Grobie Nieznanego Żołnierza. W uro-
czystości uczestniczył m.in. burmistrz 
Jacek Socha, który podkreślał zasługi 
kilku pokoleń bohaterów walczących 
o wolność Ojczyzny. 

Mieszkańcy Ozorkowa przybyli na 
cmentarz, oddając cześć polskim bo-
haterom. Wśród nich znaleźli się m.in. 
radni miejscy i powiatowi, przedsta-
wiciele placówek oświatowych, służb 
mundurowych, miejskich instytucji, 
organizacji pozarządowych i firm z 
terenu miasta. Ozorkowscy harcerze 
pełnili wartę wartę przed symbolicz-
nymi miejscami pamięci. 

Wieczorem, 11 listopada, uroczy-
stości przeniosły się do Miejskiego 
Ośrodka Kultury. Po raz czwarty od-
było się tutaj Ozorkowskie Śpiewanie 
Patriotyczne. Artyści przypomnieli 
najpiękniejsze polskie pieśni z różnych 
okresów walk o Ojczyznę. 

(stop)

święTo niepodległości w ozorKowie

Joanna ch. (nazwi-
sko do wiadomości 

red.) skontaktowała się z na-
szym dziennikarzem z prośbą 
o opisanie nagannego zacho-
wania przewoźnika z poddębic.

- Chciałam wykupić bilet mie-
sięczny na trasie Ozorków – Łódź. 
O cenę zapytałam u kierowcy. 
Usłyszałam, że migawka kosztuje 
160 lub 150 zł. Aby to potwierdzić, 
zadzwoniłam do centrali. Tam 
usłyszałam, że cena wynosi 132 zł. 
To już dało mi do myślenia. Zgo-
dziłam się i złożyłam zamówienie 
u kierowcy. Migawka była do od-
bioru w gimnazjum. Stałam po nią 
ponad godzinę, żeby usłyszeć, że 
pani z okienka wykonuje migawki 
tylko z bezpośrednią opłatą od 
klienta. Stwierdziła, że dochodzi 
godz. 19 i mojego kwitku już nie 
znajdzie – relacjonuje nasza Czy-
telniczka. - Później otrzymałam 
telefon, że mogę odebrać migaw-
kę, ale w cenie 150 zł a nie 132 zł.  
Pani Joanna postanowiła zre-
zygnować. I znów pojawiły się 
problemy.

- Usłyszałam przez telefon, że 
mam 30 minut na podjęcie decyzji, 
czy dopłacam 18 zł. Nie ukrywam, 
że sytuacja mocno mnie wtedy 
zirytowała. Nie dość, że wpro-
wadzono mnie w błąd, to jeszcze 
stawiano pod murem pospieszając 

i naciskając na natychmiastowe 
podjęcie decyzji. Odezwałam się 
w czwartek, aby uzgodnić gdzie 
mogę odebrać swoje pieniądze i 
kiedy. Pani poinformowała mnie, 
że wystawiono już bilet miesięcz-
ny dla mnie na kwotę 150 zł i mam 
dopłacić brakujące 18 zł. Byłam 
w szoku. Po wielu telefonach, 
dyskusjach i nerwach w końcu 
oddano mi pieniądze, ale tylko 100 
zł. Jestem zażenowana poziomem 
świadczenia usług przez tę firmę.

Do przewoźnika wysłaliśmy 
e-maila z prośbą o komentarz. 
Czekamy na odpowiedź. 

(stop)

sprawy naszych czytelników...

Skarga na przewoźnika

Do busów firmy D. (nazwa 
znana redakcji) już nigdy nie 
wsiądę – mówi pani Joanna 



12 16 LISTOPADA 2015
Nowy 
Tygodnik 
Regionalny Mieszkańcy biją Na alarM 

reklama

ozorków

www.centrum-lekarzy.pl

Ozorków, Listopadowa 13

PROFESOROWIE, ORDYNATORZY I ICH ZASTĘPCY ORAZ INNI WYBITNI LEKARZE SPECJALIŚCI
INSTYTUTU CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI, 

UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO I WIELU ŁÓDZKICH SZPITALI

tel. 730 189 777

Alergologia 
Chirurgia naczyniowa
Chirurgia ogólna
Chirurgia onkologiczna
Chirurgia plastyczna
Dermatologia
Diabetologia
Endokrynologia
Gastrologia
Interna
Kardiologia

Laryngologia
Medycyna Pracy
Medycyna Sportowa
Neurochirurgia
Neurologia 
Okulistyka
Ortopedia
Proktologia
Psychiatria
Pulmonologia

Alergologia
Chirurgia
Chirurgia plastyczna
Gastroenterologia
Kardiologia  
Laryngologia
Medycyna sportowa
Nefrologia
Neurochirurgia

Neurologia
Ortopedia
Pediatria  
Pulmonologia
Reumatologia
Urologia

DZIECI

DOROŚLI

serca, naczyniowe Dopplera,  
tarczycy, wielonarządowe,

narządów ruchu, stawów biodrowych

USG

W s z y s t k o 
wskazuje  na 

to, że bezpośrednią 
pr z ycz yną śmierc i 
30-letniego  adriana 
G. (nazwisko do wia-
domości red.) było 
nadmierne spożycie 
denaturatu.  W le-
śmierzu to już czwarta 
ofiara „Białej damy”. 
mieszkańcy pytają, co 
zrobić, aby powstrzy-
mać falę dramatycz-
nych i niepotrzeb-
nych zgonów. 

- Adrian wyglądał 
ostatnio jak cho-
dzący kościotrup. 
Cieniutkie rączki i 
nóżki. Ważył może 
z 40 kilogramów. 
Żal było na niego 
patrzeć – mówi są-
siadka 30-latka. 

Adriana G. leżą-
cego na podłodze 
znalazł w miesz-
kaniu jego ojciec. 
Nie wiedział – jak 
wynika z relac ji 
sąsiadów – że jego 
syn już nie żyje.

- Tata Adriana 
poszedł po zna-
jomego z OSP. Pa-
nowie wróci l i  do 
domu. Strażak już 

zorientował się w sytuacji i za-
dzwonił po policję. Przyjechali 

także lekarze z pogo-
towia, ale już nie mieli 
kogo ratować – wspomi-
na sąsiadka. - Wszyscy 
tutaj wiemy, że Adrian 
nie wylewał za kołnierz. 
Pił na umór i to było jego 
przekleństwo.

Mieszkańcy Leśmie-
rza wiedzą o dramacie 
młodych ludzi, pozba-
wionych perspektyw.

- U nas nie ma pra-
cy. Jest beznadzieja. 

Ten, kto ma słabą 
psychikę może się 
załamać – mówi 
pa n Andrze j.  - 
Oczywiście, się-
ganie po alkohol 
jest głupotą. A 
picie denaturatu, 
to już skrajność. 
Ale jak nie ma 
pracy, to nie ma 
też  pien iędz y. 
Kupuje się wtedy 
najtańsze specy-
fiki. W lokalnych 
sklepach za 250 
ml denaturatu 
płaci się 2,40 zł. 

Kolejna śmierć 
po denaturacie 
w s t r z ą s n ę ł a 

m ie sz k a ń c a m i . 

lidia elert, radna po-
wiatowa, wystąpiła 

do starosty zgierskiego w sprawie 
podwyżek m.in. dla pracowników 
domu pomocy społecznej w 
ozorkowie. 

- Wiem, jak ciężka jest praca w 
DPS-ie. Ludzie otrzymują tam 
minimalne wynagrodzenia a obo-
wiązków jest co nie miara. Chyba 
nikogo nie trzeba przekonywać, że 
w takich placówkach opieka nad 
osobami starszymi i schorowanymi 
wymaga odpowiedniego, godnego 
wynagrodzenia – mówi L. Elert. - 
Pracownicy, których ta interpelacja 
dotyczy zwrócili się do mnie o po-
moc. Od lat za swoją ciężką pracę nie 
otrzymali podwyżek wynagrodzeń, a 
zgodnie z danymi statystycznymi za 
ostatnie lata sukcesywnie zwiększa 
się wskaźnik wzrostu cen towarów 
i usług. Wobec powyższego zwró-
ciłam się ponownie, tym razem 

pisemnie z prośbą o zaplanowanie 
w budżecie na rok 2016 środków 
z przeznaczeniem na zwiększenie 
uposażeń wszystkich grup za-
wodowych, w tym pracowników 
zarządzających ww. jednostkami.

Radna chce, aby samorząd przyjął 
uchwałę o podwyżce w wysokości 
5%.

- Jestem przekonana, że wszyscy 
radni powiatowi ponad podziałami 
partyjnymi poprą moją interpelację 
i jednogłośnie przyjmiemy uchwałę 
budżetową zapewniającą środki na 
podwyżki dla pracowników nie 
tylko Domów Pomocy Społecz-
nej, ale również Domów Dziecka, 
Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie, Powiatowego Urzędu 
Pracy, Starostwa Powiatowego 
oraz pracowników administracji i 
obsługi w oświatowych placówkach 
powiatowych!

(stop)

Radna walczy o podwyżki

Kolejna ofiara „Białej damy”
Gm. ozorków 

W tzw. barakach mieszkał Adrian. Starsi mieszkańcy 
mówią o braku perspektyw dla młodych mieszkańców 
Leśmierza. Adrian miał 30 lat

Oby już w Leśmierzu nie było 
więcej podobnych dramatów. 

(stop)
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 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  

 

Policjanci łęczyckiej komendy 
ustalili sprawcę uszkodzenia zada-
szenia bankomatu. Przestępstwo 
jest zagrożone karą do pięciu lat 
pozbawienia wolności.
Na początku sierpnia bieżącego 
roku dyżurny łęczyckiej komen-
dy odebrał zgłoszenie o znisz-
czeniu zadaszeniu bankomatu 
usytuowanego na jednej z ulic 
miasta. Policjanci pracujący na 
miejscu zdarzenia przeprowadzili 
kompleksowe oględziny, rozpy-
tali ewentualnych świadków oraz 

zabezpieczyli nagranie z moni-
toringu. Niestety nagranie, które 
mogło okazać się pomocne przy 
ustaleniu wandala było nieczy-
telne. Śledczy zatem zastosowali 
inne techniki i na ich podstawie 
wytypowali 23 – latka odpowie-
dzialnego za zniszczenie. 10 listo-
pada mieszkaniec Łęczycy usłyszał 
zarzut uszkodzenia mienia. Admi-
nistrator urządzenia straty wycenił 
na ponad 600 złotych. Mężczyzna 
nie był wcześniej notowany za 
podobne przestępstwa. 

Zgierscy wywiadowcy zatrzymali 
24-letniego mężczyznę, przy którym 
znaleźli ponad 10 gramów mari-
huany. Za posiadanie narkotyków 
grozi mu kara do 3 lat 
pozbawienia wolności. 
9 listopada o godz. 2.00 
policjanci ze zgierskiego 
ogniwa wywiadowczego 
zatrzymali do kontroli 
pojazd marki suzuki swi-
ft. W samochodzie oprócz 
kierującego znajdowało się 
jeszcze dwóch pasażerów. 
22-letni kierowca nie miał 
przy sobie ani dowodu 
rejestracyjnego, ani do-
kumentu potwierdzają-
cego zawarcie ubezpieczenia OC. 
Wszyscy mężczyźni zachowywali 

się nerwowo. Takie zachowanie do-
datkowo wzbudziło czujność funk-
cjonariuszy, którzy postanowili 
sprawdzić czy nic nie ukrywają. W 

efekcie okazało się, że 
najstarszy z nich trzy-
mał w bieliźnie torebkę 
z marihuaną, a w kie-
szeniach spodni skręt z 
suszem. Z racji tego, że 
posiadanie narkotyków 
jest zabronione, 24-la-
tek został zatrzymany i 
przewieziony do zgier-
skiego aresztu. Całość 
zabezpieczonego przez 
policjantów znaleziska to 
ponad 10 gramów mari-

huany. Podejrzewany usłyszał zarzut 
posiadania narkotyków. 

Nawet do 5 lat pozbawienia wol-
ności może grozić 37 – latkowi, 
który nietrzeźwy prowadząc auto 
doprowadził do kolizji i uciekł z 
miejsca zdarzenia. 11 listopada 
około godziny 16.50 oficer dyżurny 
odebrał zgłoszenie z którego wyni-
kało, że przy ulicy Kaliskiej w Łęczycy 
doszło do zdarzenia drogowego. 
Na miejsce niezwłocznie dojechali 
mundurowi. Policjanci odtwarzając 
zdarzenie ustalili następujące fakty 
- kierujący fordem jadąc z Poddębic 
w stronę Łęczycy zjechał na prze-
ciwny pas ruchu doprowadzając 
tym samym do zderzenia z prawi-
dłowo jadącym citroenem, po czym 
zostawiając auto uciekł z miejsca 
zdarzenia. Funkcjonariusze rozpo-
częli poszukiwania uciekiniera lecz 
zostały one wstrzymane w chwili 
kiedy odpowiedzialny za kolizję sam 

stawił się w komendzie. 37 – latek z 
powiatu łęczyckiego miał w organi-
zmie 2,4 promile alkoholu. 12 listo-
pada usłyszał zarzut prowadzenia 
samochodu w stanie nietrzeźwości. 
Przestępstwo, które popełnił jest 
zagrożone karą od 3 miesięcy do 5 
lat pozbawienia wolności ponieważ 
wcześniej mężczyzna był prawo-
mocnie skazany za prowadzenie 
pojazdu mechanicznego w stanie 
nietrzeźwości.

dwaj łodzianie handlowali kra-
dzioną odzieżą na zgierskim 
targowisku. mężczyźni oferowa-
li do sprzedaży koszulki, kurtki 
znanych sieciówek. 

Policjanci z ogniwa wywia-
dowczego pojawili się na targo-
wisku przy ul. Aleksandrowskiej. 
Przechodząc pomiędzy stoiskami 
zauważyli mężczyznę, który sprze-
dawał za połowę ceny sklepowej 
koszulki i kurtki znanych marek. 
Atrakcyjna cena oferowanego 
towaru wzbudziła podejrzenia 
zgierskich stróżów prawa. Podeszli 
do sprzedawcy i przedstawiając 
się zapytali skąd odzież pocho-
dzi. Zaskoczony 29-latek nie był 
w stanie jasno odpowiedzieć na 
zadane pytanie. Pokrętnie tłu-
maczył, że są to jego ubrania, w 
których już nie chodzi i dlatego 

postanowił je sprzedać. Po chwili 
jednak zmienił zdanie mówiąc, 
że towar należy do jego kolegi, 
a on w ramach przysługi tylko 
go pilnuje. Po kilku minutach do 
29-latka podszedł jego znajomy, 
który przekonywał, że odzież jest 
jego własnością i na potwierdzenie 
swoich słów pokazał policjantom 
różne paragony. Jednak żaden z 
przedstawionych przez 43-latka 
dowodów zakupów nie zawierał 
informacji o oferowanym przez 
nich asortymencie. Z uwagi na 
rozbieżności co do faktycznego po-
chodzenia rzeczy obu mężczyzn 
przewieziono do jednostki policji. 
W rezultacie funkcjonariusze 
ustalili, że cały towar pochodzi z 
kradzieży. 43-latek kradł ubrania 
w łódzkich centrach handlowych, 
a następnie przekazywał znajo-

memu 29-latkowi, który pomagał 
mu trefny asortyment sprzedawać. 
Obaj mężczyźni zostali zatrzyma-
ni. Starszy usłyszał zarzut kradzie-
ży, a jego młodszy kompan zarzut 
umyślnego paserstwa. Podejrzani 
byli już wcześniej notowani za 
kradzieże sklepowe.

NietRZeźWy 
sPoWodoWAŁ KoliZję 

Zniszczył bankomat

Mężczyzna ukrył 
w bieliźnie marihuanę 

Handlowali skradzionymi ubraniami 
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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

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

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
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, prawo 
jazdy 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

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
tel. 604 145 678

doradca klienta
Wykształcenie min. średnie, 
prawo jazdy kat. B, mile widziane 
doświadczenie w pracy jako 
przedstawiciel handlowy.
Arbiter S.A.
ul. Strzegomska 38/3C
53-611 Wrocław
tel. 509 609 513
e-mail: rekrutacja@arbitersa.pl 
Praca na terenie powiatu 
łęczyckiego.

Referent ds. sprzedaży
Wykształcenie min. średnie, 
obsługa komputera.
Fabryka Mebli „Bodzio” Bogdan 

Szewczyk Sp. j.
ul. Sycowska 16, Goszcz
56-416 Twardogóra
Miejsce pracy: Łęczyca, ul. 
Belwederska 50A
tel. 71 39 97 185
SPOTKANIE REKRUTACYJNE 
ODBĘDZIE SIĘ 23.11.2015R. 
(PONIEDZIAŁEK) O GODZINIE 
1100 W SALONIE MEBLOWYM 
BODZIO W ŁĘCZYCY PRZY UL. 
BELWEDERSKIEJ 50A.OSOBY 
PROSZONE SĄ O ZABRANIE 
ZE SOBĄ CV I DOWODU 
OSOBISTEGO.

kierowca c+e
Prawo jazdy kat.B, prawo jazdy kat. 
C+E
P.P.H.U. ELIZABETH
ul. Konopnickiej 2a, 99-100 Łęczyca
tel. 507 085 169

pomoc mechanika 
Wykształcenie podstawowe, 
zasadnicze zawodowe mechaniczne 
lub średnie zawodowe 
mechaniczne.
Stacja Kontroli Pojazdów „LESZCZE”
Leszcze 65, 99-100 Łęczyca
tel. 501 422 011

opiekunka osób starszych
Znajomość języka niemieckiego 
w stopniu komunikatywnym, mile 
widziane doświadczenie w opiece 
nad osobami starszymi.
S&S Business Consulting
Plac Przedrynek 8, 99-100 Łęczyca

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

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

Szukam pracy jako pracownik 
fizyczny lub gospodarczy; 

posiadam prawo jazdy. 
Tel.: 729-301-220 
po godz. 18.00.

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

ogłoszenie

„społem” poWsZecHna spółdZielnia 
spożyWcóW „maZUR” 

W łęcZycy spRZeda lUB WydZieRżaWi 
plac WRaZ Z konTeneRem 

pRZy Ul. TUmskieJ 1. infoRmacJi UdZiela 
ZaRZąd spółdZielni, 

nR Tel.: 24 721 24 82 lUB 506 856 382

ogłoszenie

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

pomieszczenia na piętrze o powierzchni 91,4 m² 
w budynku przy ul. Kaliskiej 3.

Informacji udziela Zarząd Spółdzielni, 
nr tel.: 24 721 24 82 lub 506 856 382



1516 LISTOPADA 2015
Nowy 
Tygodnik 
Regionalnysport

Wydawca: StartPress Media, 99-100 Łęczyca ul. Kaliska 42 • Redaktor naczelny: Piotr Stoliński • (  24 253-59-67,  
www.reporter-ntr.pl • e-mail: biuro@reporter-ntr.pl • DTP - Radosław Szczepański • Druk: Polskapresse Sp. z o.o. Oddział Po-
ligrafia Drukarnia Łódź

młodzi brydżyści wzięli udział w 
młodzieżowym festiwalu Bry-
dżowym. do zawodów zgłosiły 
się 174 osoby. W poszczególnych 
kategoriach wiekowych U-15, 
U-20 i U-25 rozegrano 60 rozdań 
eliminacji na zapis maksymalny. 
do wspólnego finału awansowało 
najlepszych 16 par: 4 pary z U-15 
i po 6 par 

z U-20 i U-25. W finale rozegrano 
30 rozdań. Milan Chyliński i Da-
riusz Syncerek w eliminacjach 

U-20 zajęli 3 miejsce i awanso-
wali do finału, w którym zajęli 11 
miejsce. Bardzo bliskie awansu do 
finału były pary Jakub Janasiak – 
Krzysztof Maciak oraz Mirosław 
Syncerek – Mateusz Barosik, które 
zajęły 6 i 7 miejsce w kategorii U-15. 
Równolegle z finałem pozostali 
zawodnicy rozgrywali z swoich 
kategoriach wiekowych turniej na 
impy. W kategorii U-15 drugie miej-
sce zajęli Jakub Janasiak i Mirosław 
Syncerek, siódme Krzysztof Maciak 
- Radosław Lityński, dziewiąte Zofia 
Duda – Mateusz Bartosik. W kate-
gorii U-20 pierwsze miejsce zajął 
Jarosław Walczak z Kamilem Hudą 
z Bytomia. 

W klasyfikacji miejsca zamiesz-
kania uczestników w punktacji 
długofalowej gmina i miasto Ozor-
ków zajęło 5 miejsce za Warszawą, 
Krakowem, Bytomiem i Poznaniem. 
Wyprzedziliśmy m.in. Wrocław, 
Katowice, Gdańsk, Szczecin. Gmina 
Łęczyca zajęła 24 miejsce i wyprze-
dziła m. in. Słupsk, Łódź, Toruń, 

Mecz Bzury z LKS LUKS Dobroń 
rozpoczął 8 kolejkę spotkań. Oby-
dwa zespoły nie odnotowały do 
tej pory zwycięstwa w obecnym 
sezonie. Przeciwnicy Bzury nawet 
nie zdobyli żadnego punktu, wy-
grywając zaledwie seta. Dorobek 
ozorkowskich siatkarzy to 2 punkty w 
ostatnich spotkaniach zakończonych 
tie- breakiem. Można było wierzyć, 
że z Dobroniem uda się przywieść 
zwycięstwo i dopisać punkty po 
stronie Bzury.
Nic bardziej mylnego, to gospodarze 
dyktowali warunki gry od samego 
początku nie pozwalając się zbliżyć 
choćby na punkt. Pewnie wygrali dwa 
pierwsze sety. W trzecim gra troszkę 
się zmieniła i to siatkarze Bzury doszli 
do głosu. Choć set zakończył się na 
przewagi to wiara w odmienienie lo-
sów spotkania była ogromna. Czwar-
ty set to kilku punktowa przewaga 

Bzury, której niestety siatkarze nie 
potrafili utrzymać. Gospodarze do-
prowadzili do remisu a w końcówce 
odskoczyli na 2 oczka. Ozorkowianie 
walczyli do końca przy stanie 24:23 
dla gospodarzy sędzia po konsultacji 
z drugim sędzią i liniowym przyznał 
punkt dla Bzury, z czym nie mogli się 
pogodzić gospodarze. Niestety dwie 
kolejne akcje padły ich łupem i to oni 
cieszyli się z pierwszego zwycięstwa 
w sezonie.
Na porażkę mogło się nałożyć kilka 
czynników, ale fakt jest jeden- tak 
fatalnego początku sezonu, nie pa-
miętamy. Gra bardzo źle nie wygląda, 
ale skutki są opłakane. 
LUKS Dobroń – Bzura Ozorków 3:1 
(25:18, 25:22, 24:26, 26:24)
Skład Bzury: Grabarczyk, Ciesielski, 
Piasecki, Kiciak, Pisera, Chałupnik, 
Molenda (l) oraz Kacprzak, Kaczan, 
Gajdzicki, Kowalski, Sikora

W Hali Sportowej przy gimnazjum w 
Łęczycy odbyły się eliminacje do Mło-
dzieżowych Mistrzostw Polski U-20 w 
Futsalu. Tradycyjnie już 11 listopada 
młodym futsalowcom kojarzy się z 
początkiem sezonu Młodzieżowych 
Mistrzostw Polski i walką o najwyższe 
trofeum. Do grodu Boruty zawitały 
zespoły Gatta Zduńska Wola, Mal-
wee Łódz i UMCS Lublin. Po krótkim 
powitaniu wszystkich przez włodarzy 
Łęczycy, inauguracyjny mecz roze-
grał Hurtap podejmując na parkiecie 
Gattę. Walka była bardzo zacięta, 
jednak od pierwszego meczu gospo-
darze pokazali wyższość nad łódzkim 
Malwee pokonując łodzian 9:1 (3:0).  
Wyniki poszczególnych spotkań: 
Junior Hurtap Łęczyca - Malwee Łódź 
9-1 

Gatta Zduńska Wola - UMCS Lublin 0-4 
Junior Hurtap Łęczyca - Gatta Zduńska 
Wola 8-2 
Malwee Łódź - UMCS Lublin 1-4 
Gatta Zduńska Wola - Malwee Łódź 5-2 
Junior Hurtap Łęczyca - UMCS Lublin 5-3 
Awans do turnieju finałowego wywal-
czyły dwie najlepsze drużyny turnieju: 
Junior Hurtap Łęczyca i UMCS Lublin. 
Na imprezie w Łęczycy obecny był 
także Prezes Łódzkiego Związku Piłki 
Nożnej - Edward Potok, który wręczył 
puchary oraz nagrody dla wyróżnio-
nych zawodników, a byli nimi: 
Król Strzelców - Szymon Ignaczak 
(Hurtap Łęczyca), 
Najlepszy Bramkarz - Jakub Zdych 
(Hurtap Łęczyca), 
Najlepszy Zawodnik - Marcin Kozieł 
(UMCS Lublin). 

W ostatnim meczu rundy jesien-
nej, trampkarze juniorzy z Unie-
jowa podejmowali na wyjeździe 
CHKS Łódź. Mecz nie rozpoczął 
się po myśli drużyny z Uniekowa. 
Już w pierwszych minutach meczu 
Uniejowianie stracili bramkę po 
rzucie rożnym. To wydarzenie 
nie podcięło skrzydeł Termalnym, 
którzy szybko strzelili dwie bramki 
(K. Janicki, B. Czyżo) i schodzili na 
przerwę prowadząc. Dużo chaosu 
i mało gry piłką - tymi słowami 
można określić pierwszą połowę. 
Po zmianie stron gra naszej dru-
żyny wyglądała lepiej. Więcej było 
celnych podań i strzałów. Popra-
wa gry Termalnych przyniosła aż 8 

bramek, których autorami byli: 4x 
Dominik Galoch, Dawid Graczyk, 
Konrad Moks, Kacper Musiałow-
ski. Warto wspomnieć że w 65 min 
bramkarz gospodarzy otrzymał 
czerwoną kartkę. Ostatecznie 
mecz zakończył się wynikiem 10:2 
dla drużyny z Uniejowa.
Skład trampkarzy: Kamil Pajor, 
Michał Derlacz, Maciek Olczyk, 
Rafał Czyżo , Miłosz Piszczałkowski, 
Bartek Czyżo,Konrad Moks, Kacper 
Musiałowski, Dominik Galoch, 
Kamil Janicki, Dawid Graczyk, Kac-
per Moks, Dominik Sikora, Jakub 
Tworkiewicz, Dominik Musiałowski, 
Jakub Marańda, Adam Michalak

info:www.mglks.pl

skok wzwyż ma w łęczyckim 
gimnazjum piękne tradycje. 
Tylko w ostatnich latach re-
prezentantami byli medaliści 
mistrzostw polski i europy: 
dawid Wawrzyniak, łukasz 
karwacki, krystian kaźmierczak. 
W szkole częstymi gośćmi są 
najwybitniejsi przedstawiciele 
tej dyscypliny jak artur partyka, 
czy też jego legendarny trener 
edward Hatala. 

W ślady swoich starszych 
kolegów, często sportowych 
idoli próbuje pójść kolejne po-
kolenie młodych sportowców. 
Dziś uczniowie klas pierwszych 
stanęli w szranki w gimnazjalnym 
konkursie Skoku Wzwyż. Emocji i 
dobrych rezultatów nie brakowało. 
Wśród dziewcząt triumfowała 
Marcelina Banasiak z wynikiem 
120 cm, drugie miejsce zajęła Anna 
Andrysiak z wynikiem 115 cm, 
na trzecim miejscu uplasowały 
się Martyna Rydczak i Lidia 
Czerwińska z tym samym wy-
nikiem 115 cm. Wśród chłopców 
zwyciężył Krystian Nowakowski 
z wynikiem 145 cm, drugie miej-
sce zajął Dominik Nowakowski z 
wynikiem 140 cm, trzecie miejsce 

zajął Mateusz Kołakowski z wy-
nikiem 135 cm.

klasyfikacja dziewcząt:
Marcelina Banasiak (120 cm)
Anna Andrysiak (115 cm)
Martyna Rydczak (115 cm)
Lidia Czerwińska (115 cm)
Martyna Kliś (110 cm)
Kinga Łukasiewicz (110 cm)
Martyna Obek (105 cm)
Natalia Walczewska (100 cm)

klasyfikacja chłopców:
Krystian Nowakowski (145 cm)

Dominik Nowakowski (140 cm)
Mateusz Kołakowski (135 cm)
Bartłomiej Jakubowski (130 cm)
Igor Bartczak (125 cm)
Jakub Florczak (125 cm)
Igor Jóźwiak (125 cm)
Przemysław Rybarczyk (120 cm)
Krystian Darmach (120 cm)
Miłosz Kaźmierczak (120 cm)
Adam Ławniczak (120 cm)
Jakub Olczyk (115 cm)
Igor Szenfeld (115 cm)
Patryk Kleska (110 cm)

aut. Łukasz Cybulski, 
fot. Gabrysia Kaczmarek (II c)

MŁodZieŻoWy FestiWAl bRydŻoWy 

I ELIMINACJE DO KADRY POLSKI 

Bielsko-Białą, Gliwice, Olsztyn. 
Sklasyfikowanych zostało 57 jedno-
stek administracyjnych. 

W ramach rekreacji fizycznej, w 
rozegranym turnieju tenisa stołowe-
go Radosław Lityński zajął drugie 
miejsce.

Po zakończeniu Młodzieżowe-
go Festiwalu Brydżowego część 
uczestników pozostała, aby roze-
grać pierwsze z trzech kryteriów 
eliminacji do kadry Polski w 

poszczególnych kategoriach wie-
kowych. W kategorii U-20 Milan 
Chyliński i Dariusz Syncerek 
zajęli 6 miejsce dające awans do 
udziału w drugim kryterium, 
które zostanie rozegrane w lutym 
2016 r. Jakub Janasiak i Mateusz 
Bartosik zajęli 8, Jarosław Walczak 
z Kamilem Hudą (Bytom) 10 i Mi-
rosław Syncerek z Krzysztofem 
Maciakiem 18 miejsce.

Info: Trener Henryk Chojnacki

Koniec rundy jesiennej

wiara to za mało, teraz liczymy na cud

eliminacje do Młodzieżowych 
Mistrzostw Polski U-20 w Futsalu

rywalizowali w skoku wzwyż
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Żarłoczna wróżka

Emerytura w Polsce
Straciła dla niego głowę

Jazda po pijaku

Jak wiruje to 
nie potrzeba 
zupy mieszać

W głównej hali hurtowni budowlanej w Brzegu do rekordu 
w układaniu wieży z plastikowych nakrętek przystąpił pan 
Tomasz Rynkiewicz wraz z dwoma asystentami: synem 
Oliwierem i jego kolegą Mateuszem. Każdy doskonale 
wiedział, jaka była jego rola. Najpierw Mateusz numerował 
nakrętki, aby mieć pewność, ile zostało wykorzystanych, 
następnie przekazywał je Oliwierowi, który podawał je 
panu Tomaszowi – głównemu budowniczemu. Celem 
grupy było dobicie do wysokości 210 centymetrów, jednak 
z powodu pomyłki podczas układania jednej z warstw, 
wieża miała tendencje do przechylania się. Konstruktorzy 
musieli zatem nieco przerobić oryginalny projekt, tak aby 
nie doprowadzić do zawalenia się konstrukcji.
Po zakończeniu budowania i po zmierzeniu wieży przez 
obecnych na wydarzeniu świadków okazało się, że budow-
la ma dokładnie 185,5 cm wysokości. Do jej wykonania 
zużyto 1714 nakrętek. Zgodnie z wytycznymi, wieża 
powinna mieć trwałą konstrukcję i być w stanie ustać 
samodzielnie przez co najmniej 5 sekund.

Wyobraźcie sobie, że podczas długiej samochodowej po-
dróży podziwiacie widok za oknem. Nagle gaśnie silnik. Co 
robić w takiej sytuacji? Najlepiej będzie wezwać na pomoc 
Przemysława Marczewskiego. Polak z Myśliborza długo 
trenował, by osiągnąć ten rezultat. Został nowym rekordzistą 
w kategorii najdłuższego pchania samochodu przez jedną 
osobę. Pchany przez niego pojazd marki smart miał wagę 
780 kilogramów. Zadanie, które spadło na barki siłacza było 
naprawdę trudne do wykonania – musiał w ciągu doby 
popchnąć samochód na dystans dłuższy, niż 42,1 kilometra, 
czyli długość poprzedniego rekordu. Jako że rekord wyma-
gał pchania samochodu przez 24 godziny, siłacz przystąpił 
do zadania wczesnym rankiem. Jednak okazało się, że kie-
dy już wyrów-
nał swój rekord 
z poprzednim, 
miał jeszcze tyle 
czasu w zapasie, 
że nie spoczął 
na laurach, tyl-
ko utrudnił za-
danie kolejnym 
aspirującym do 
tytułu rekordzi-
sty dodając im 
jeszcze dziesięć 
kilometrów do 
pokonania.

RMS Queen Mary 2 to największy jak dotąd liniowiec 
transatlantycki na świecie. Miano RMS, które nosi Queen 
Mary 2 oznacza „Royal Mail Ship”, czyli Królewski Sta-
tek Pocztowy. W dzisiejszych czasach otrzymanie tego 
tytułu to prawdziwy zaszczyt przysługujący napraw-
dę nielicznym. Queen Mary 2 należy do brytyjskiego 
przedsiębiorstwa Cunard Line, które swoje początki ma 
w 1838 roku.  Koszty produkcji statku wyniosły około 
900 milionów dolarów. Obecnie Queen Mary 2 działa 
jako statek pasażerski kursujący około 30 razy w roku na 
trasie Southampton – Nowy Jork. Największy liniowiec 
świata może pomieścić 2620 pasażerów, którzy mają do 
dyspozycji 14 pokładów, teatr, kino z tysiącem miejsc, 
największą pływającą bibliotekę, sześć restauracji, a także 
kilka barów i kawiarni oraz dyskotekę i kasyno. Na statku 
pracuje 1253 członków załogi.

Największy statek świataPlastikowa wieża Pchanie samochodu na odległość


