
114 GRUDNIA 2015
Nowy
Tygodnik
Regionalny

Nowy
Tygodnik
Regionalny

PONIEDZIAŁEK, 14 GRUDNIA • NUMER 167/15 ISSN 2299-3703      nr indeksu 286311

str. 3 str. 2

Tygodnik

SZLACHETNA PACZKAKONFLIKT O PŁOT

199

str. 6 str. 7

str. 4

str. 10

str. 5

Problemy lokatora z Uniejowa

Windykator dręczy 
inwalidę z Waliszewa

Księża z Poddębic załamują ręcemyśliwy spod 
grabowa skazany

Stłuczka komendanta policji w Ozorkowie

SKANDALICZNA JAZDA PRZEWOŹNIKA 
PODPITY KIEROWCA WIÓZŁ PASAŻERÓW

47-letni kierowca busa jechał po kielichu 

i nic nie robił sobie z tego, że narażał życie 

ludzi. Być może pokonałby w niedzielę 

jeszcze większy dystans, gdyby nie czujność 

jednego z pasażerów. Telefon na policję 

i przymusowy postój na ul. Wyszyńskiego 

w Ozorkowie - tak zakończyła się jego jazda 

na podwójnym gazie. 
więcej str. 11
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Łęczyca

Daszyna

Łęczyca, gm. Daszyna 
W weekend wolontariusze Szla-
chetnej Paczki odwiedzili rodziny 
objęte pomocą. Paczki przygo-
towane były przez darczyńców 
o wielkim sercu, których urzekły 
indywidualne historie. Jedną z 24 
rodzin, do których przyjechały 
wspaniałe prezenty była 10-oso-
bowa rodzina państwa Stolarczy-
ków ze Skrzynek (gm. Daszyna).

Wolontariusze nie mieli wąt-
pliwości, że rodzinie pomoc jest 
potrzebna. W jednym pokoju z 
kuchnią mieszkają dziadkowie, 
rodzice i sześcioro dzieci. Mimo 
trudnej sytuacji radzą sobie jak 
mogą własnymi siłami i o nic spe-
cjalnego nie proszą. 

- Jestem naprawdę bardzo szczę-
śliwa, że otrzymaliśmy pomoc od 
Szlachetnej Paczki. W domu jest 
ciężko i tak naprawdę wszystko 
jest potrzebne, ale wskazaliśmy, 
że przydałoby się biurko dla 
dzieci, bo w pokoju mamy 
tylko ławę, a trójka naszych 
pociech chodzi do szkoły. 
Mówiliśmy też, że przyda-
łaby się kołdra i artykuły 
spożywcze – mówi Anna 
Stolarczyk. - Jestem w szoku, 
ile dostaliśmy paczek. Nigdy 
bym się nie spodziewała takiej 
niespodzianki. Dzieci będą 
chciały całą noc oglądać zabawki.

Zadowolenia nie kryje też głowa 
rodziny.

-  Dzie c i  już  d z i s ia j  m ają 
gwiazdkę, widzę jak się cieszą 
z prezentów. Na początku nie 
wiedziałem, że się zakwalifiku-
jemy do pomocy, zawsze staramy 
się radzić sobie we własnym 
zakresie. Ja pracuję od rana do 
późnej nocy, odkładamy każdy 
grosz. Moim marzeniem jest wy-
budować dom dla rodziny, żeby 
dzieci miały lepsze warunki. 
Chciałbym mieć więcej czasu dla 
rodziny – usłyszeliśmy od Syl-
westra Stolarczyka. - Czy to się 
kiedyś uda? Nie wiem, to zależy, 
czy damy radę odłożyć trochę 
pieniędzy, póki co łatwo nie jest. 
W tym roku święta rozpoczęły 
się dla nas znacznie wcześniej i 
na pewno będą wyjątkowe.

Darczyńcą rodziny była Klaudia 
Kruszyna. W skompletowaniu aż 
15 pudełek z prezentami pomagała 
jej rodzina i przyjaciele.

- Przeczytałam opis sytuacji rodzi-
ny i nie miałam wątpliwości, że chcę 
podjąć się zorganizowania tej paczki. 
Dwa lata temu sama byłam wolon-
tariuszką i znam ideę Szlachetnej. 
W tej rodzinie jest sześcioro dzieci. 
Najmłodsza, Zuzia ma pół roczku, 
najstarszy jest 9-letni Kubuś. Gdy we-
szliśmy do rodziny z prezentami nie 
mogłam powstrzymać wzruszenia – 
mówi Klaudia Kruszyna. - To wspa-
niałe uczucie móc komuś pomóc. 
Starałam się, żeby w paczkach było 
dużo więcej, niż wskazała rodzina. 
Na pewno wszystko się przyda. W 
pomoc zaangażowałam też moich 
bliskich.

Finał Szlachetnej Paczki już za 
nami. Akcję w powiecie łęczyckim 

nadzorowała Urszula Wilczek, 
liderka regionu.

- Pomoc otrzymały 24 rodziny z 
terenu całego powiatu łęczyckiego. 
Wolontariuszy razem ze mną było 
13. Jestem niezmiernie szczęśliwa, 
że świąteczna paczka dotrze do tych 
rodzin, które najbardziej jej potrze-
bują. Są to rodziny wielodzietne, sa-
motne matki, osoby, które spotkało 
jakieś nieszczęście. Pracy mieliśmy 
mnóstwo, ale warto pomagać – pod-
kreśla U. Wilczek. - Najpiękniejsze 
były spotkania z rodzinami. To, że 
ludzie potrafią otworzyć się przed 
obcym człowiekiem, opowiedzieć 
mu swoją historię i przede wszyst-
kim zaufać. Takie doświadczenia 
bardzo wzbogacają i sprawiają, że 
chcemy nieść tę ideę pomocy dru-
giemu człowiekowi, to naprawdę 
niesamowite.

(ms)

Hala sportowa w Daszy-
nie po raz kolejny zosta-

nie unowocześniona. Tym razem za 
sprawą dotacji pozyskanej przez 
urząd gminy na rekuperację, czyli 
nowoczesny, energooszczędny 
i ekologiczny sposób na dostar-
czanie świeżego powietrza do 
pomieszczeń i usuwanie zużytego. 
System rekuperacji zapewnia od-
zysk energii/ciepła z usuwanego 
powietrza, dzięki czemu raz wy-
tworzone ciepło wykorzystane jest 
ponownie. 

- Dotację w kwocie 847 tys. 
zł dostaliśmy z Narodowego 

Funduszu Ochrony Środowi-
ska. Rekuperacja polega na od-
zyskiwaniu ciepła z wentylacji 
– mówi wójt gminy Daszyna 
Zbigniew Wojtera. - Inwestycję 
zaczniemy realizować w przy-
szłym roku.

Gmina Daszyna przygotowuje 
się również do pozyskania dotacji 
na prace remontowe w lokalach 
socjalnych. Władze chcą, aby jak 
najwięcej mieszkań socjalnych 
zostało odnowionych. Dokumenty 
należy złożyć w pierwszym kwar-
tale przyszłego roku.

(ms)

Niedługo część daw-
nego zakładu karnego 

przy ul. Kilińskiego przestanie 
pełnić funkcję bazy Zieleni Miej-
skiej. Pracownicy fizyczni zostaną 
przeniesieni na Waliszew. Komu 
ta zmiana się podoba a komu nie?

Na pewno nie wszyscy pracow-
nicy jednostki są zadowoleni z 
przeprowadzki.

- To już pewne, baza będzie 
przeniesiona. Już zwozimy tam 
część materiału na plac. Nie wiem, 
czy to była słuszna decyzja, póki 
co warunki są chyba jeszcze gor-
sze niż w naszej starej bazie, na 
którą i tak cały czas narzekamy. 
Na Staromiejskiej są duże ma-
gazyny, to prawda, ale budynek 
socjalny jest mały, nie wiem, czy 
wszyscy pracownicy będą mieli 
tam swobodę – usłyszeliśmy od 
pracowników Zieleni Miejskiej. - 
Jestem też pewien, że już niedługo 
zaczną się protesty mieszkańców 
ulicy Staromiejskiej. Ludzie tam 
chcą mieć ciszę i spokój. Jeżdżący 
z samego rana ciągnik na pewno 
im tego nie zapewni. To później 
znów będą nas przenosić?

Czy baza w nowej lokalizacji 
będzie uciążliwa dla pobliskich 
mieszkańców, to się okaże po prze-

niesieniu zakładu. Urząd zapewnia, 
że po przeprowadzeniu niezbęd-
nych prac warunki będą dobre.

- Baza jednostki zostanie przenie-
siona na ulicę Staromiejską 5, gdy 
tylko zakończą się tam niezbędne 
prace remontowe i adaptacyjne. Po 
zakończeniu tych prac warunki 
panujące w nowym obiekcie będą 
zdecydowanie lepsze niż te w obec-
nej siedzibie bazy – informuje Jakub 
Pietkiewicz, doradca burmistrza ds. 

komunikacji społecznej. - Nierucho-
mość ta znajduje się w użytkowaniu 
wieczystym spółki PGKiM. Składa 
się na nią działka o pow. użytkowej 
3,233mkw. oraz budynki zlokalizo-
wane na działce: budynek biurowy 
(pow. użytkowa 58,90 mkw.), dwa 
budynki magazynowe, portiernia, 
dwie wiaty magazynowe. Teren 
działki jest ogrodzony a plac ma-
gazynowy utwardzony.

(ms)

Szlachetna fala zalała region 

Wolontariusze Szlachetnej Paczki spisali się na medal

Pamiątkowe zdjęcie rodziny z wolontariuszami

Państwo Stolarczykowie 
byli zaskoczeni ilością 
przywiezionych paczek

Zieleń Z nową baZą

Baza ZM będzie znajdowała się przy ul. Staromiejskiej 5

Kolejne pieniądze na halę 
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Łęczyca

Nowe wzory
Ceny producenta

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

Salon niskich cen!

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

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

Największy wybór mebli w regionie!

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

Łęczyca, al. Jana Pawła II 7

STUDIOKUCHENNEMEBLENA KAŻDYWYMIAR

889zł

499zł

NAJWIĘKSZY WYBÓR KANAP I NAROŻNIKÓW!

Doczeka-
liśmy się – 

mówią pasażerowie ko-
rzystający z przystanku 
autobusowego naprze-
ciwko magistratu. Usta-
wiona wiata cieszy nie 
tylko podróżnych, ale i 
kierowców busów, któ-
rzy odjeżdżają z tego 
miejsca.

Brak zadaszenia nad 
jednym z ważniejszych 
przystanków w mieście 
był sporym problemem 
dla osób czekających na 
transport. Brakowało osłony przed 
piekącym słońce, padającym śniegiem 
i ulewnym deszczem. Dziennie z tego 
przystanku odjeżdża kilkadziesiąt 
osób, większość przychodzi na autobus 
przed czasem. Pytań o wiatę było wiele, 
zawsze pozostawały bez odpowiedzi. 
W ubiegłym tygodniu w mieście usta-
wiono trzy wiaty przystankowe, w tym 
jedną właśnie naprzeciwko magistratu.

- Dzisiaj, gdy zobaczyłem jak mon-
tują wiatę byłem w szoku. Często 
rozmawialiśmy z pasażerami o 
tym, że jest w tym miejscu ko-
nieczna. Pamiętam, ile to razy 
ludzie wsiadali przemoczeni do 
suchej nitki, bo na busa czekali w 
strugach deszczu. To była dla nich 
prawdziwa udręka, tym bardziej,  że 
w pobliżu nie ma się gdzie schować – 

usłyszeliśmy od kierowcy 
jednego z busów. - Mam 
nadzieję, że wiaty się 
utrzymają w dobrym 
stanie. Niestety, wandale 
mają różne pomysły.

Dwie wiaty ustawio-
no na ul. M. Konop-
nickiej, jedną na ul. 
Zachodniej. Za trzy 
zadaszenia przystan-
ków razem z monta-
żem miasto zapłaciło 
27 269,10 zł. 

(ms)

Czy postawienie na 
własnej działce płotu 

może być podłożem konfl iktu? 
Okazuje się, że tak i to wcale nie 
sąsiedzkiego.

Po jednej stronie muru stoi 
burmistrz Łęczycy, po drugiej 
kierownik jednego z wydziałów 
w starostwie powiatowym. Pro-
blemem jest betonowy płot, który 
został postawiony na prywatnej 
działce kierownika wydziału, 
wzdłuż niedawno wybudowa-
nych przez niego garaży przy 
torach kolejki wąskotorowej, w 
pobliżu działek. Płot uniemożliwia 
przejazd pojazdów od ul. Zachod-
niej przez tory wąskotorówki 
do ul. M. Konopnickiej. Wielu 
mieszkańców cieszy się z takiego 
rozwiązania. Już niejednokrotnie 
pojawiały się głosy, że w tym 
miejscu przejazdu nie powinno 
być. Zapytaliśmy w magistracie, 
czy  mieszkańcy zgłaszali również 
swoje niezadowolenie z powodu 
postawienia w tym miejscu płotu.

- Głosy, które wpłynęły do urzę-
du miejskiego w tej sprawie były 
podzielone. Były oczywiście głosy 
osób oburzonych, ale zdarzały 
się opinie uznające ustawienie 
konstrukcji przy garażach za 
zasadną – poinformował Jakub 
Pietkiewicz, doradca burmistrza 
ds. komunikacji społecznej.

Jak się okazało, sprawa płotu ma 
drugie dno. Czyżby nie chodziło 
tylko o przejazd dla mieszkańców?

- Traktujemy działanie p. Sylwe-
stra W. (nazwisko do wiadomości 
redakcji) jako arogancki szantaż, 
który ma zmusić samorząd miej-
ski do odkupienia, bądź zamiany 
jego działki na inną. Metody 
zastosowane przez tego pana 
są nie tylko nie do przyjęcia, ale 
i niezrozumiałe, ponieważ nie 
dość, że wykonuje on jako geode-
ta zawód zaufania publicznego, 
to dodatkowo jest urzędnikiem 
starostwa łęczyckiego, zatrud-
nionym na stanowisku kierow-
nika. Ten pan zdaje się o tym nie 
pamiętać i bezwzględnie realizuje 
swój prywatny interes kosztem 
mieszkańców – komentuje bur-
mistrz Krzysztof Lipiński. - Rodzi 

się pytanie: co by było gdybyśmy 
postępowali w ten sam sposób? 
Miasto ma działkę granicząca z 
nieruchomością pana W. Mogli-
byśmy teren miejski ogrodzić z 
drugiej strony i w ten sposób trwa-
le uniemożliwić wjazd i wyjazd z 
nowo wybudowanych garaży. Czy 
tak wyobraża sobie zasady współ-
życia społecznego osoba pełniąca 
w naszym powiecie ważne funkcje 
publiczne?

Niestety nie mogliśmy poznać 
stanowiska właściciela działki, 
nie odbierał telefonu. Czy płot 
został ustawiony po prośbach od 
pobliskich lokatorów, którzy nie 
chcą w tym miejscu przejazdu? A 
może powód był zupełnie inny? 
Czy płot zostanie rozebrany? Do 
sprawy powrócimy.

(ms)

Łęczyca

Betonowy płot uniemożliwia przejazd samochodem

Płot niezgody Radość z przystanków 

jednego z busów. - Mam 
nadzieję, że wiaty się 
jednego z busów. - Mam 
nadzieję, że wiaty się 
jednego z busów. - Mam 

utrzymają w dobrym 
nadzieję, że wiaty się 
utrzymają w dobrym 
nadzieję, że wiaty się 

stanie. Niestety, wandale 
utrzymają w dobrym 
stanie. Niestety, wandale 
utrzymają w dobrym 

mają różne pomysły.
stanie. Niestety, wandale 
mają różne pomysły.
stanie. Niestety, wandale 

no na ul. M. Konop-
nickiej, jedną na ul. 
Zachodniej. Za trzy 
nickiej, jedną na ul. 
Zachodniej. Za trzy 
nickiej, jedną na ul. 

zadaszenia przystan-
Zachodniej. Za trzy 
zadaszenia przystan-
Zachodniej. Za trzy 

ków razem z monta-
zadaszenia przystan-
ków razem z monta-
zadaszenia przystan-

żem miasto zapłaciło 
27 269,10 zł. 

Radość z przystanków 
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Łęczyca

Łęczyca

Rozpoczął się remont 
dwóch ulic odchodzą-

cych od ul. Kaliskiej. Nowa na-
wierzchnia zostanie położona na 
ulicy prowadzącej do szkoły mu-
zycznej oraz na ulicy wzdłuż dwor-
ca kolejki wąskotorowej prowadzą-
cej do bloku przy ul. Zachodniej 27. 
Wyrównany zostanie również teren 
parkingowy od ul. Kaliskiej przy 
budynku starego dworca.

O problemie dziurawego dojazdu 
do szkoły muzycznej oraz do bloku 
nr 27 i niemalże niemożliwym przej-
ściu tamtędy po opadach deszczu 
już niejednokrotnie pisaliśmy w 
Reporterze. Mieszkańcy jeszcze 
przed wakacjami cieszyli się z no-
wego parkingu pod blokiem nr 27, 
teraz doczekają się przyzwoitego 
dojazdu. Prowadzone prace pole-
gają na utwardzeniu terenu masą z 
betonu asfaltowego na podbudowie 
z gruntu stabilizowanego specjal-
nymi spoiwami hydraulicznymi. 
Inwestycja realizowana na dwóch 
uliczkach ma być sprawdzianem dla 
nowej technologii. Oby wybór oka-
zał się trafiony i nowa nawierzchnia 
poprawiła komfort mieszkańców.

Koszt inwestycji to 94.452,62 zł 
brutto.

(ms)

Sąd rejonowy w Łęczycy wy-
dał wyrok w głośnej sprawie 
nieumyślnego spowodowania 
śmierci 21- letniego mężczyzny. 
Myśliwy z terenu gminy Grabów 
podczas polowania w lesie w 
Starej Sobótce nie zachował 
należytej ostrożności i wymo-
gów bezpieczeństwa porusza-
jąc się po lesie z załadowaną i 
odbezpieczoną strzelbą, co było 
powodem tragedii. 

Sąd uznał oskarżonego męż-
czyznę winnym zarzucanego 
przestępstwa i orzekł karę 1 
roku pozbawienia wolności z 
warunkowym zawieszeniem 
na okres 3 lat. Zobowiązał rów-
nież 60 - latka do zapłaty 10 000 
złotych tytułem częściowego 
zadośćuczynienia.

Do tragedii doszło na parkingu 
przy lesie w Starej Sobótce, około 
godziny 21, 3 sierpnia ub. roku. 

- Jak wynika z zeznań przesłu-
chiwanych w tej sprawie świad-
ków, 21 – latek w czasie postrzału 
siedział na tylnej kanapie samo-
chodu renault, który był zaparko-
wany na przyleśnym parkingu. W 
samochodzie znajdowało się także 
trzech innych młodych mężczyzn. 
W czasie gdy samochód odjeżdżał 
z parkingu słychać był huk – 

najprawdopodobniej odgłosy wy-
strzału broni myśliwskiej. Pocisk 
przedostał się przez klapę bagażni-
ka, kanapę, powodując następnie u 
pokrzywdzonego ranę przestrza-
łową. W dalszej kolejności przebił 
zagłówek, i spowodował delikatne 
zranienie szyi młodego mężczy-
zny – pasażera, który siedział na 
przednim siedzeniu. Kierowca z 
parkingu udał się bezpośrednio 
do miejsca zamieszkania 21 – 
latka, który w tym czasie zaczął 

tracić od-
dech. Po 
dowie -
z i e n i u 
g o  d o 
do mu , 
n i e -
zwłocz-
nie we-
zwane 
zostało 
pogo -
tow ie 
i poli-

cja. Niestety, na pomoc medyczną 
było już za późno. Lekarz karet-
ki stwierdził zgon – wyjaśnia 
Krzysztof Kopania, rzecznik 
prokuratury okręgowej w Ło-
dzi. - Sądowo – lekarska sekcja 
zwłok wykazała, że mężczyzna 
zmarł na skutek rany postrzało-
wej klatki piersiowej. Nie ulega 
wątpliwości, że myśliwy postąpił 
wbrew przepisom. 60 – latek po-
ruszał się nocą po lesie, w terenie 
nierównym, z przeszkodami. 
Miał wtedy załadowaną dwoma 
pociskami, gotową do oddania 
strzału, broń myśliwską. Tym 
samym nie zachował należytej 
ostrożności i wymogów bezpie-
czeństwa, czym w konsekwencji 
nieumyślnie doprowadził do 
śmierci 21 – latka.  

Podczas rozprawy oskarżony 
przyznał się do popełnienia zarzu-
canego mu czynu i wyraził głęboki 
żal. Złożył wniosek o wydanie 
wyroku skazującego. 

(ms)

Jeszcze tylko do końca 
stycznia będzie moż-

na kupić regionalne rękodzieło 
lub okolicznościowe pamiątki w 
łęczyckiej Cepelii. Nawet taki biz-
nes, który mogłoby się wydawać 
powinien świetnie prosperować, 
zwłaszcza w pobliżu królewskiego 
zamku, upada. Łęczycanie nie są 
zainteresowani polskim folklorem 
a turystów jest jak na lekarstwo.

Nikt nie kryje tego, że interes w 
Łęczycy po prostu nie był opłacalny. 

- Właściciele podjęli taką decyzję, 
nie dziwię się. Ruchu w sklepie 
praktycznie nie było. Takie wyroby 
trzeba lubić. Przyznam też, że ten 
rok był najgorszy jeśli chodzi o 
liczbę turystów. Pamiątki z regionu 
praktycznie się nie sprzedawały, 
więc dla kogo prowadzić taki sklep? 
- pyta sprzedawczyni z łęczyckiej 
Cepelii. - Teraz pamiątki będzie 
można kupić tylko w informacji 
turystycznej albo w muzeum na 
zamku, ale wybór nie jest taki duży 
jaki był u nas.

Klientów być może do Cepelii 
zniechęcała cena niektórych wy-
robów. Trzeba przyznać, że za 
rękodzieło należy odpowiednio 
zapłacić. Teraz w okresie likwidacji 
sklepu można skorzystać z atrakcyj-
nych rabatów.

- Mamy wyprzedaż towaru. Nie-
które rzeczy są przecenione nawet 
o 40%. Zauważyłam, że od kiedy 
na drzwiach wiszą informacje o 
likwidacji sklepu klientów zagląda 
nieco więcej – mówi sprzedawczyni. 
- Może właśnie czekali aż, spadną 
ceny, a może po prostu szukają już 
prezentów pod choinkę. Mam na-
dzieję, że chociaż teraz sprzedam 
trochę towaru.

Jeśli nawet do Cepelii nie zaglądają 
turyści zainteresowani regionalnymi 
pamiątkami, to warto się zastanowić, 
czy Łęczyca odpowiednio wyko-
rzystuje swój potencjał turystyczny. 
Wprawdzie jest królewski zamek, 
ale poza nim i organizowanymi w 
jego murach imprezami, jedynym 
turystycznym atutem miasta jest póki 
co jego lokalizacja – bliskość kolegiaty 
tumskiej czy Uniejowa oraz położe-
nie wzdłuż drogi krajowej.

(ms)

O spor ym pechu 
mogą mówić loka-

torzy jednego z mieszkań 
przy ulicy Dominikańskiej, w 
którym w ubiegłym tygodniu 
pękła rura. Całe mieszkanie 
zostało zalane.

Szczęście w nieszczęściu dla 
sąsiadów, że pechowa rura znajdo-
wała się w mieszkaniu na parterze 
a nie wyżej. Dzięki temu szkody 
były mniejsze, choć widok lejącej 
się wody nawet poza klatkę scho-
dową pozwala wyobrazić sobie 

skalę zniszczeń. 
Przy „domowej powodzi” po-

magali strażacy. 
(ms)

Myśliwy spod Grabowa skazany

Pocisk przeszył tylną klapę samochodu

Broń myśliwska była powodem tragedii

Remontują nową technologią

Wyrównany zostanie też teren 
przed budynkiem dworca

W ub. tygodniu rozpoczął się 
remont

Awaria przy Dominikańskiej

cepelia w likwidacji

Cepelia zostanie zlikwidowana 
z końcem stycznia

reklama reklama
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Włodzimierz Bartosik jest osobą 
niepełnosprawną, nie byłby w 
stanie podpisać jakiejkolwiek 
umowy 

skąd to zadłuŻenie?

reklama

Pracownicy miejskiej 
spółki na brak pracy 

nie mogą narzekać. Choć awarii 
w ostatnim czasie wiele nie było, 
realizują profi laktyczne wymia-
ny starych fragmentów instalacji 
wodnych.

W ubiegłym tygodniu pracow-
ników PGKiM-u spotkaliśmy, gdy 
wymieniali rurę od zimnej wody 
na odcinku od głównego kolektora 
do głównego wodomierza w piw-
nicy bloku.

- To żadna awaria. Jak poja-
wia się korozja, to rurę należy 
podłączyć nową. Lepiej zrobić 
to zawczasu, niż miałoby być za 
późno. Przeprowadziliśmy już 
kilka takich zapobiegawczych 
wymian – usłyszeliśmy. 

Choć odcinek rury do wymiany 
nie był duży, wiązał się z rozkopa-
niem części trawnika i przebiciem 
do piwnicy bloku. 

(ms)

Niepełnosprawny, ubez-
własnowolniony Wło-

dzimierz Bartosik, który nie potrafi  
nawet mówić, stał się dłużnikiem 
jednej z fi rm telekomunikacyjnych. 
Zobowiązanie wynosi ponad 1700 zł 
plus odsetki. Prawny opiekun męż-
czyzny czuje się bezsilny i nie może 
zrozumieć co tak naprawdę się stało.

Przypuszczenia są różne, ale jedno 
jest pewne – niepełnosprawny męż-
czyzna nie mógł podpisać umowy 
na świadczenie jakichkolwiek usług 
przez firmę telekomunikacyjną, tym 
bardziej usług mobilnych jak wskazano 
w piśmie od operatora, bo w domu nie 
ma nawet telefonu. 

- W jednej kopercie przyszło pismo 
od operatora informujące o przekaza-
niu długu oraz pismo od firmy ściąga-
jącej długi. Co ciekawe, w piśmie od 
operatora było prawidłowe nazwisko 
Włodka, ale nie zgadzał się adres, był 
z Grotnik. Na piśmie z windykacji był 
już prawidłowy, łęczycki adres. Nie 

wiem dlaczego. Pojechałem pod adres 
w Grotnikach, okazało się, że jest tam 
przychodnia. Wszystko to jest bardzo 
dziwne i nie wiem, co o tym myśleć. 
Zgłosiłem sprawę na policję, ale po 
miesiącu jeszcze nie dostałem żadnej 
informacji – relacjonuje Wacław Sta-
niewski, prawny opiekun pana Barto-
sika. - Włodek nie potrafiłby nawet nic 
podpisać, nie potrafi mówić a w domu 
nie ma nawet telefonu. Nigdy wcześniej 
ani już później nie było żadnego pisma 
czy faktury od firmy telekomunika-
cyjnej. Myślę, że ktoś się podszył pod 
Włodka i podpisał jakąś umowę, nie 
wiem, czy będziemy mieli spokój, 
sprawę trzeba wyjaśnić, ale potrzebuję 
w tym pomocy.

Wraz z odsetkami do zapłaty jest 
1811,93 zł. Firma telekomunikacyjna 
po przekazaniu długu pana Włodzi-
mierza Bartosika do firmy zajmującej 
się windykacją, o sprawie nie chce 
mówić. Pan Staniewski nie uzyskał na-
wet informacji za jakie usługi powstało 

rzekome zadłużenie. Zadzwoniliśmy 
do firmy windykacyjnej, która również 
nie chciała na ten temat zbyt dużo 
powiedzieć.

- Mogę jedynie powiedzieć, że wy-
jaśnialiśmy tę sprawę po uzyskaniu 
zgłoszenia, ale nie udzielę informacji 
w jakim kierunku ona poszła i jaka 

zapadła decyzja. Do uzyskania takich 
informacji trzeba mieć upoważnienie 
– usłyszeliśmy. 

W tym tygodniu wspólnie z panem 
Staniewskim dalej będziemy wyja-
śniać sprawę rzekomego długu jego 
podopiecznego. 

(ms)

Mimo, że teoretycznie 
do parku wchodzić nie 

można - bo o tym informuje 
tabliczka na bramie wjazdowej - 
nikt i tak zakazu nie przestrzega, 
tym bardziej, że otwarta jest 
zarówno brama jak i obie furtki. 

Zapytaliśmy w magistracie, jak to 
jest z parkiem – czy jest zamknię-
ty dla mieszkańców, czy nie? W 
odpowiedzi, którą uzyskaliśmy 
czytamy, że park został przekazany 
fi rmie wykonującej jego rewalory-

zację jako teren budowy. To fi rma 
wykonująca inwestycję decyduje o 
organizacji pracy, oznakowaniu te-
renu i ewentualnym dopuszczeniu 
mieszkańców do poszczególnych 
części parku. Jeśli więc fi rma zde-
cydowała się na zawieszenie zakazu 
wstępu do parku na jego głównej 
bramie, narzuconego przez siebie 
ograniczenia powinna dopilnować. 
Skoro tego nie robi, to tabliczkę z 
zakazem wstępu należałoby zdjąć.

(ms)

Prokuratura rejo-
nowa w Łęczycy 

skierowała do miejscowego 
sądu akt oskarżenia 

przeciwko 22-let-
niemu mężczyź-

n i e ,  k t ó r y  w 
maju zaatako-
wał i zgwałcił 
p r a c o w n i c ę 
stacji PKP. Gro-
zi mu do 12 lat 
więzienia.
A ż  t r u d n o 

uwierzyć, że w ma-
łej i z pozoru spokoj-

nej miejscowości mogło 
dojść do tak dramatycznego 

wydarzenia. Pijany młody 
mężczyzna wracał z pobliskiej 
dyskoteki do domu. Zatrzymał 
się przy dworcu kolejowym 
i wtargnął do pomieszczenia 
służbowego, w którym zaata-
kował kobietę. Był pijany.

- Do zdarzenia doszło 17 
maja bieżącego roku, około 
godziny 6.00 na stacji PKP w 
Witoni. Po wyjściu z dysko-
teki 22 – latek wraz z innym 
mężczyzną dotarli do pobli-
skiej stacji PKP. Oskarżony 
dostał się do pomieszczeń 

służbowych, gdzie przebywa-
ła zatrudniona tam kobieta. 
Powiedział jej, że chce do-
wiedzieć się o rozkład jazdy 
kursujących pociągów. W 
rzeczywistości jego intencje 
były zupełnie inne. Zaata-
kował kobietę. Groził jej po-
zbawieniem życia i stosował 
przemoc. Atak miał podłoże 
sek sua l ne.  Of ierze  uda ło 
się wydostać z pomieszczeń 
służbowych. Pomocy udzie-
lili jej podróżni, oczekujący 
na pociąg, którzy wezwali 
policję i pogotowie – infor-
muje Krzysztof Kopania z 
prokuratury okręgowej w 
Łodzi. - Policjanci rozpoczęli 
poszukiwania. Do miejsca 
pobytu 22 – latka doprowa-
dził pies tropiący. W chwili 
zatrzymania mężczyzna był 
nietrzeźwy. 

2 2- l a t e k  b ył  wc z e ś n i e j 
k a ra ny.  Podczas  przesłu-
chania nie przyznał się do 
z a rz uc a nego  mu c z y nu i 
nie chciał złożyć wyjaśnień. 
Mężczyzna trafił do aresztu 
i w dalszym ciągu w nim 
przebywa.

(ms)

Łęczyca

Łęczyca

Łęczyca

Witonia

P. Staniewski z pismem nakazującym natychmiastową spłatę 
zadłużenia

NIE MA TELEFONU A OPERATOR ŻĄDA PIENIĘDZY

Zapobiegliwa 
komunalka 

Akt oskarżenia dla gwałciciela Zakaz wstępu, park otwarty

Brama oraz furtka od strony DW703 są otwarte, każdy może 
wejść do parku mimo zakazu 
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Uniejów

Uniejów

Uniejów

Od niedawna amato-
rzy łyżew mogą od-

dawać się swojej pasji na krytym 
lodowisku w pobliżu basenów 
termalnych. 
- Jest spore zainteresowanie, szcze-
gólnie w godzinach popołudnio-
wych i w weekendy – mówi kierow-
nik obiektu.
W dni robocze godzina korzystania 
z lodowiska to wydatek 8 zł przy 
zakupie biletu ulgowego. Złotówkę 
więcej zapłacimy za bilet normalny. 

W weekendy cena dla biletu ulgowe-
go i normalnego jest o 1 zł wyższa. 
Wypożyczenie łyżew kosztuje 6 zł 
za godzinę. 

(stop)

Kazimierz Przeor 
ponownie skontak-

tował się z redakcją, po tym, jak 
firma z zewnątrz wykonała na 
zlecenie komunalki prace mo-
dernizacyjne wentylacji w bloku. 
Zdaniem lokatora z poddasza, 
remont znów został źle wykona-
ny. Od rozżalonego Czytelnika 
usłyszeliśmy, że w mieszkaniu jest 
bardzo zimno. 

- Siedzimy z żoną w ko-
cach, bo inaczej się nie 
da. Mieliśmy na-
dzieję, że prace 
poprawkowe 
wentylacji na 
k o m i n a c h 
naszego bu-
dynku będą 
wreszcie wy-
konane do-
brze. Niestety, 
robota moim 
zdaniem została 
spaprana – twier-
dzi pan Kazimierz.

O kłopotach z wentyla-
cją pisaliśmy w okresie letnim. 
Wówczas K. Przeor zadzwonił do 
redakcji, aby poinformować dzien-
nikarza, że w mieszkaniu ma saunę. 

- Latem wentylacja nawiewała 
do mieszkania gorące powietrze. 
Teraz jest odwrotnie. W mieszkaniu 
jest jak w lodówce – skarży się loka-
tor. - Najgorsze jest to, że wkrótce 
odbędzie się spotkanie lokatorskie 
na którym zapaść ma decyzja o po-
wstaniu wspólnoty mieszkaniowej. 
Ja jestem za wspólnotą. Ale wiado-
mo, że jak powstanie, to będziemy 

płacić za wszystkie prace remonto-
we w bloku. Wentylacja 

jest do poprawki. 
O komentarz 
w sprawie prac 

moderniza-
cyjnych po-
prosiliśmy 
w  P G K 
„ T e r m y 
Uniejów”. 

-  Prace 
w ykon a l i 

f a c h o w c y 
posiadający 

odpowiednie 
kwalifikacje, więc 

nie można powiedzieć, 
że remont był mało profe-

sjonalny. Z całą pewnością system 
wentylacyjny działa teraz prawi-
dłowo – uważa Agata Koszyka, 

Ruszyły prace mo-
dernizacyjne kasztelu 

rycerskiego, który kilka miesięcy 
temu kupił właściciel Zoo w Bo-
rysewie. 

- Chcielibyśmy, aby kompleks 
nabrał bardziej wyrazistego cha-
rakteru związanego z funkcjami 
SPA – mówi Wojciech Jakubowski, 
kierownik hotelu mieszczącego się 
w remontowanym kasztelu. - Po 
zakończonym remoncie będzie 
można skorzystać z profesjonalnych 
zabiegów pielęgnacyjnych. 

Kilka dni temu na działce za 
głównym budynkiem powstały 
głębokie wykopy. Robotnicy przy-
gotowują teren pod mini-baseny. 

- To na pewno nie będzie konku-
rencja dla pobliskich term – mówi 
z uśmiechem W. Jakubowski. 

- Powstaną dwa zadaszenia, pod 
każdym dachem mieścić się będzie 
pięć balii z czystą solanką. Różnica 
pomiędzy naszą solanką a tą na 
basenie jest taka, że przy kasztelu 
solanka w baliach będzie zawierać 
związki żelaza i magnezu. Po prostu 
nie będzie oczyszczana, jak to się 
dzieje w basenach. Moim zdaniem 
kąpiel w takiej solance jest dla orga-
nizmu bardzo korzystna. 

Jak się dowiedzieliśmy pierwszy 
etap prac zakończyć ma się pod 
koniec czerwca przyszłego roku. 
W drugim etapie wybudowany ma 
zostać nowy hotel, w którym goście 
będą mieli do dyspozycji 30 pokoi z 
łazienkami. 

(stop) 

Latem była sauna, teraz jest lodówka

Latem lokatorzy w mieszkaniu mieli jak w saunie

kierownik techniczny w przedsię-
biorstwie komunalnym. - W tym 
bloku jest wentylacja grawitacyjna, 
która różni się od mechanicznej. Być 
może niektórzy lokatorzy chcieliby 
mieć zamiast wywietrzników kli-
matyzację. Jednak nie jesteśmy w 
stanie spełnić takich życzeń. Nie będę 
się wypowiadać o subiektywnym 
odczuciu lokatora, który uważa, że w 
mieszkaniu ma zbyt zimno. 

Co pozostaje panu Kazimierzowi? 
Jak usłyszeliśmy, liczy na interwencję 
burmistrza. Z Józefem Kaczmarkiem 
nie udało nam się porozmawiać. 

tekst i fot. (stop) 

Pan Kazimierz twierdzi, 

że z powodu wadliwej 

wentylacji marznie

Ślizganie przy termach 

Kasztel się zmienia...

Ruszył remont kasztelu w 
Uniejowie 

Robotnicy robią wykop pod 
planowane zadaszone balie z 
solanką 

ogłoszenie
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Mało atrakcyjnie pre-
zentuje się zardze-

wiały witacz gminy, który stoi na 
rogatkach miasta jadąc od strony 
Aleksandrowa Łódzkiego. Kiedy 
zostanie wymieniony? Tego nie 

wiadomo. Nie otrzymaliśmy jeszcze 
odpowiedzi w tej sprawie. Władze 
powinny zwrócić uwagę, że taka re-
klama kłóci się ze sloganem „miasta 
i gminy słońca”.

(stop)

Po naszym artykule o 
reklamie myjni ze skąpo 

ubraną modelką, która zawisła na ogro-
dzeniu szkoły, nie czekaliśmy długo na 
reakcję. Dziewczyna została... zamazana 
czarnym sprayem. O sprawie rozma-
wialiśmy z dyrektor szkoły, od której 
usłyszeliśmy, że o reklamie nic nie wie. 
Obiecała jednak zainterweniować. Jak 
widać skutecznie. Reklama nie została 
zdjęta, ale prawie naga dziewczyna nie 
rzuca się już w oczy. 

(stop) 

N a  n i e t y p ow y 
pomysł wpadła Joanna Łuczak, sprzedaw-czyni w jednej z cukierni w centrum miasta. Zorgani-zowała loterię dla klientów. Główną nagrodą jest tort. 

Jedynym warunkiem jest zro-bienie zakupów za minimum 30 złotych. 
- Karteczki z nazwiskami i te-lefonami klientów, którzy zro-bili u nas zakupy za określoną kwotę trafiają do kuli. Później 

jest losowanie głównej na-grody, czyli 2-kilogramowego tortu. Za miejsce drugie jest tort, który waży 1,5-kilograma. Za trzecie klient otrzymuje tort ważący kilogram. 
(stop)

„Smuci nas fakt, że 
nie jest ważny dla 

sporej części parafian religijny 
wymiar przeżywania spotkania 
przy stole wigilijnym z poświę-
conym opłatkiem” – czytamy 
w ogłoszeniu zawieszonym na 

tablicy przed kościołem pw. św. 
Katarzyny. 

Księża – już od kilku lat – z niepo-
kojem obserwują, że coraz większa 
liczba mieszkańców wcale nie 
myśli o duchowym aspekcie świąt 
Bożego Narodzenia. Opłatki nie są 

kupowane w parafialnej kancelarii, 
ale w hipermarketach i innych skle-
pach. Dla niektórych nie jest ważne, 
że takie opłatki nie są poświęcone. 

Jesteśmy bombardowani infor-
macjami o nadchodzących świętach 
Bożego Narodzenia. I nie chodzi tu 
bynajmniej o Adwent i związane z 
nim duchowe przygotowania do 
bożonarodzeniowych uroczystości. 
Wręcz przeciwnie, religijny wymiar 
świąt zdaje się odchodzić na plan 
dalszy, a świat ogrania przedświą-
teczna gorączka przygotowań, 
zwłaszcza świątecznych zakupów. 

- Martwię się tym, że nie ma już tej 
magii świąt, co kiedyś – mówi Maria 
Zakrzewska z którą rozmawialiśmy 
w centrum miasta. - Jestem już star-
sza, ale dobrze pamiętam jak dawniej 
przeżywało się ten czas. Najważniej-
sze było podzielenie się poświęconym 
opłatkiem, złożenie sobie życzeń i ra-
dość, że jesteśmy razem. Teraz ludzie 
uganiają się za prezentami i innymi 

dobrami. Zapominają o tym, co jest 
najważniejsze. 

Wiele starszych osób martwi się 
tym, że to, co kiedyś było wartością, 
dziś jest często postrzegane jako 
śmieszne i nic nieznaczące. Przy-
gnębiający jest widok ludzi, którzy 
biegają po centrach handlowych, 
aby na ostatnią chwilę kupić pre-

zenty, zwłaszcza gdy nie o prezenty 
i o pośpiech powinno chodzić. 
Dawniej skromne, symboliczne 
podarunki były tylko dodatkiem do 
magicznego czasu świąt, a te kilka 
wyjątkowych dni skłaniało do re-
fleksji i wyciszenia. Wszystko działo 
się bez sztucznego pośpiechu.

(stop) 

Termowizor, który 
niedawno został 

kupiony przez poddębickie nad-
leśnictwo, na pewno przyda się 
podczas właśnie rozpoczętej 
akcji choinka. Zawsze o tej porze 
straż leśna wraz z policjantami 
wspólnie walczą ze złodziejami 
drzewek, które na Boże Naro-
dzenie wycinane są z lasu. Czy ten 
proceder przybiera na sile? 

- Nie można powiedzieć, aby-
śmy mieli jakiś wielki problem z 
osobami, które wycinają choinki – 
mówi Janusz Młynarczyk, zastępca 
nadleśniczego. - Oczywiście, ten 
problem zawsze był i będzie. Jednak 
nie jest to masowe zjawisko. Są to 
sporadyczne sytuacje, że niektórzy 
wybierają się do lasu w celu niele-
galnego wycięcia drzewka.

Nadleśnictwo – jak usłyszeliśmy – 
jest dobrze przygotowane do walki 
ze złodziejami. 

- Termowizor, który kupiliśmy, 
pozwala na znacznie lepszą ob-
serwację nocną.  Działa bowiem 
na zasadzie analizy temperatury 

promieniowania podczer-
wieni. Do tej pory mieliśmy 
na wyposażeniu jedynie 
noktowizory – dodaje J. 
Młynarczyk. 

Sławomir Rybka , 
komendant posterun-
ku Straży Leśnej nadle-
śnictwa w Poddębicach, 
mówi o konsekwencjach 
związanych z nielegalną 
wycinką.

- Być może niewiele 
osób zdaje sobie z tego 
sprawę, że złodziej cho-
inki nie jest karany w 

trybie mandatowym. W takich 
przypadkach kierowana jest spra-
wa do sądu, który może orzec karę 
nawet do 5 tysięcy złotych. Myślę, 
że taka cena za wycięcie choinki 
skutecznie odstrasza potencjalnych 
rabusiów z siekierami.

Amatorzy żywych drzewek mogą 
kupić je bezpośrednio z nadleśnic-
twa. Niektórzy nie wyobrażają 
sobie świąt bez choinki pachnącej 
igliwiem i żywicą. 

- Drzewka prosto z leśnych plan-
tacji z pewnością ładniej pachną a co 
najważniejsze są ścinane tuż przed 
zakupem, co gwarantuje, że dłużej 
postoją – wyjaśniają leśnicy. 

Ceny zaczynają się od 20 złotych 
za choinkę o wysokości do 1 metra.

(stop)

Księża załamują ręce
Poddębice

Poddębice
Poddębice

Uniejów

Poddębice

W ogłoszeniach parafialnych księża apelują o to, aby nie 
kupować opłatków w hipermarketach

W Wigilię trzeba dzielić się poświęconym opłatkiem – mówią 
księża 

Drżyjcie złodzieje! Nadleśnictwo z nowym sprzętem

Dziś rozpoczęła się akcja choinka 

Na zdjęciu Janusz Młynarczyk

loteRiA w cuKieRni 

Zardzewiały witacz

Zamazali modelkę 
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Oryginalne potrawy 
i porady kulinarne

•

Rozwiązanie krzyżówki z numeru 166: Bieda biedę rodzi.
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* Żona zapytała:
- Dlaczego zawsze traktujesz mnie jak 
dziecko?
- Dobre pytanie kochanie, ale następ-
nym razem zanim jakiekolwiek zadasz 
podnieś rękę. 

* Rozmawiają dwie ciężarne koleżanki:
- Zauważyłam, że w im bardziej zaawansowanej ciąży 
jestem, tym więcej kobiet się do mnie uśmiecha. Nie ro-
zumiem dlaczego.
- Bo jesteś od nich grubsza. 

* Idzie supermodelka przez wieś, a za nią szczekając biegnie 
strasznie chudy pies. Jakiś gospodarz podźwignął się od 
piwa i chce odgonić psa, ale kum łapie go za łokieć i mówi:
- Daj spokój psu! Co on winien? W życiu tyle kości naraz 
nie widział. 

* Syn-prawnik mówi do swojego ojca, również prawnika:
- Widzisz, tato, ty tę sprawę Kowalskiego ciągnąłeś przez 
20 lat, a ja ją załatwiłem po jednej rozprawie.
- Owszem synu, ale ja dzięki tej sprawie zapewniłem ci 
edukację i kupiłem dom... 

* Rozmawiają dwaj starsi panowie. Jeden mówi do dru-
giego: 
- Zbliża się wasza rocznica ślubu nieprawdaż?
- Tak - odpowiada drugi - i to spora, bo 20.
- Wow i co zamierzasz zrobić z tej okazji dla swojej żony?
- Zabiorę ją na wycieczkę do Australii. 
- Nieźle, a co zrobisz dla żony z okazji 25 rocznicy ślubu?
- Pojadę i przywiozę ją z powrotem. 

* - Jakie były dwa najpopularniejsze imiona w PRL?
- Iza i Ania, bo w kolejce stało się iza masłem, iza chlebem, 
iza cukrem, a w sklepach nie było ani masła, ani chleba, 
ani cukru. 

ZUPA Z BURAKÓW I FASOLI Z KWAŚNĄ 
ŚMIETANĄ
Składniki:
• 1 szklanka białej fasoli
• 6 młodych buraków
• 2 łyżki oliwy z oliwek
• 2 cebule 
• 2 ząbki czosnku przeciśniętego przez 
praskę
• 1 łyżeczka soli
• pół główki kapusty włoskiej 
• 2 łyżeczki kminku (w całości)
• 6 szklanek bulionu drobiowego
• sól
• świeżo mielony pieprz
 • kwaśna śmietana
 • koperek
Etapy przygotowania: Fasolę opłukać 
pod bieżącą wodą, wrzucić do rondelka, 
zalać zimną wodą, przykryć pokrywką. 
Zagotować, zdjąć z ognia i odstawić na 1 
godzinę. Odsączyć fasolę i znowu zalać 
zimną wodą, doprowadzić do wrzenia i 

gotować na małym ogniu 20-25 minut. 
Odsączyć i odstawić na bok. W tym czasie 
rozgrzać piekarnik do 170C. Oczyścić buraki, 
wysuszyć, odkroić łodygi z liśćmi i odłożyć na 
później. Zawinąć buraki w folię aluminiową 
i ułożyć na blasze do pieczenia wyłożonej 
papierem do pieczenia. Piec do miękkości 
około 45 minut. Wyjąć z piekarnika, odwinąć 
folię i dostawić do wystygnięcia. Następnie 
obrać buraki, połowę pokroić w plastry a 
połowę zetrzeć na tarce o grubych oczkach. 
Odstawić na bok. Cebule obrać i pokroić w 
cienkie plastry. Kapustę posiekać. W dużym 
garnku rozgrzać oliwę. Dodać cebulę, czo-
snek i sól i smażyć 3 minuty. Następnie dodać 
kapustę, wymieszać i smażyć 5 minut. Dodać 
kminek, buraki i połączyć. Zalać bulionem i 
doprowadzić do wrzenia. Zmniejszyć ogień, 
dodać fasolę i gotować kolejne 15-20 minut 
aż warzywa będą miękkie. Łodygi buraków 
pokroić na mniejsze kawałki i dodać pod 
koniec gotowania do zupy. Doprawić do 
smaku solą i pieprzem. Podawać z kwaśną 
śmietaną posypane koperkiem.

DORSZ W POTRAWCE
Składniki:
 • 500 g fi letów z dorsza
 • 2 pory
 • 1 cukinia
 • 6 ząbków czosnku
 • 8 plasterków tłustej kiełbasy węgierskiej 

ostrej
 • 8 plasterków tłustej kiełbasy węgierskiej 
łagodnej
 • pół ostrej papryczki
 • 100 g rodzynek
 • łyżeczka papryki wędzonej w proszku
 • 300 ml kremówki 30%
 • 100 ml wina białego, wytrawnego
 • sól
 • ostra papryka
 • oregano do smaku 
Etapy przygotowania: Ostro słodka po-
trawka z pora, cukinii i węgierskiej kiełbasy 
duszona w winie i śmietance z rodzynkami 
jest bardzo aromatyczną bazą dla dorsza. 
Rybę dusimy w gotowym sosie około 10 mi-
nut. Za długo gotowana będzie sucha. Pory 
oczyścić z brzydkich liści, przekroić wzdłuż 
na pół i dokładnie umyć pod bieżącą wodą. 
Umyte osączyć z nadmiaru wody i pokroić 
w półplasterki centymetrowej długości. Czo-
snek obrać, posiekać. Cukinię umyć, pokroić 
w kostkę. W rondlu wytopić tłuszcz z kiełbasy, 
dodać czosnek, smażyć minutę, dodać pory, 
smażyć mieszając 10 minut, dodać cukinię 
i pokrojoną w plasterki ostrą papryczkę, 
wlać wino i śmietankę, wsypać rodzynki i 
dusić pod przykryciem 20 minut. Odkryć 
i odparować nadmiar płynu. Spróbować i 
ewentualnie doprawić solą i ostrą papryką. 
Na sosie położyć fi lety, posypać je słodką 
papryką wędzoną, przykryć rondel po-

krywką i dusić ryby 5 minut, następnie przy 
pomocy dwóch widelców przewrócić je na 
drugą stronę i dusić kolejne 5 minut. Posypać 
listkami świeżego oregano. Podawać z ryżem 
lub białym pieczywem. 

SERNIK NA BISZKOPCIE Z POLEWĄ 
CZEKOLADOWĄ
Składniki:
 • Biszkopt:
 • 6 jajek
 • 6 łyżek cukru
 • 4 łyżki mąki pszennej
 • 2 łyżki mąki ziemniaczanej
 • skórka otarta z jednej cytryny
 • 1/4 szklanki soku z cytryny
 • Masa serowa i polewa:
 • 1 kg dwukrotnie zmielonego twarogu
 • 4 jajka
 • 1 laska wanilii
 • pół szklanki cukru
 • 1 szklanka śmietanki 30%
 • 2 łyżki proszku budyniowego o smaku 
waniliowym
 • Polewa:
 • 150 g masła 
 • 1/2 szklanki cukru pudru 
 • 4 łyżki kakao 
 • 2-3 łyżki wrzątku 
Etapy przygotowania: Biszkopt: Białka 
ubijamy na sztywno, dodajemy cukier, dalej 
ubijamy. Stopniowo dodajemy żółtka, dalej 

ubijamy. Na koniec ubijania dodajemy sok z 
cytryny. Mąkę pszenną, ziemniaczaną oraz 
skórkę z cytryny wsypać do masy jajecznej, 
delikatnie wymieszać. Masę przełożyć do 
wysmarowanej formy 30x35 cm. Ciasto piec 
w temperaturze 180 stopni przez 35-40 min. 
Po wyjęciu i ostudzeniu podzielić biszkopt na 
dwa blaty przekrajając w połowie wysokości.
Polewa czekoladowa: Masło rozpuszczamy 
w rondelku, dodajemy cukier puder, dokład-
nie mieszamy do połączenia składników. 
Garnek zdejmujemy z ognia, dodajemy ka-
kao, mieszamy, odstawiamy do wystudzenia.
Masa serowa: Składniki na masę powinniśmy 
mieć w temperaturze pokojowej. Żółtka ucie-
ramy z cukrem na puszystą masę, dodajemy 
porcje twarogu nadal miksując. Następnie 
dodajemy śmietanę, budyń, nasionka z laski 
wanilii. Całość miksujemy. Białka ubijamy ze 
szczyptą soli na sztywną pianę. Masę serową 
delikatnie mieszamy z pianą z białek. Jeden 
blat biszkoptu układamy na dół wysmaro-
wanej foremki. Połowę polewy czekoladowej 
wylewamy na blat i równomiernie rozprowa-
dzamy. Na warstwę polewy czekoladowej 
wylewamy ¾ masy sernika, rozprowadzamy. 
Masę serową przykrywamy drugim blatem 
biszkoptu, wylewamy na niego pozostałą 
polewę czekoladową oraz pozostałą masę 
serową. Tak przygotowany sernik wkładamy 
do piekarnika rozgrzanego do 165 stopni na 
ok. 50 minut.
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Przedświąteczny czas jest okresem radości, bezinteresowności  i okazją do obdarowywania innych. 9 grudnia w bursie szkolnej wchodzącej w skład 
Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Łęczycy przeprowadzono konkurs dla wychowanków na najładniejszą bombkę choinkową. 
Organizatorem konkursu był powiat łęczycki oraz dyrektor ZPE-W w Łęczycy pod patronatem Społecznej Akademii Nauk. Nagrodami rzeczowymi 
za najładniejsze prace był tablet i sprzęt multimedialny. I miejsce zajęła Dominika Wenerowicz, II-Anna Żakowiec, III-Daria Jakób. Mikołaj zjawił 
się z workiem prezentów dla wszystkich.

tekst i fot. (just)

Mikołajkowe szaleństwo
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reklama

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)

Ozorków Podinspektor Cezary 
Kacprzak, komendant 

ozorkowskiej policji, brał udział 
w kolizji do której doszło w 
środę przed godziną 13 na ul. 
Kościuszki. Policjanci, którzy 
byli na miejscu, nie podjęli żad-
nych czynności. Zdaniem Liliany 
Garczyńskiej, rzecznika policji w 
Zgierzu, funkcjonariusze nie mu-
sieli wszczynać formalnych pro-
cedur. Innego zdania są jednak 
policjanci z łódzkiej drogówki. 
Sprawą zainteresował się wydział 

kontroli Komendy Wojewódzkiej 
Policji w Łodzi. 

Być może kolizja z udziałem szefa 
policji w Ozorkowie nie byłaby ni-
czym szczególnym, gdyby nie fakt, 
że na miejsce przyjechały szybko 
dwa radiowozy a funkcjonariusze 
widząc co się stało, nie zareagowali. 
Dlaczego? Rzeczniczka policji w 
Zgierzu przekonuje, że policja w 
Ozorkowie zachowała się w sposób 
profesjonalny.

- Spisane zostało oświadczenie 
pomiędzy panem komendantem 

a drugim uczestnikiem tej kolizji. 
Kierowcy się dogadali i uznali, że 
interwencja policji nie jest potrzeb-
na. W takiej sytuacji policjanci, 
którzy byli na miejscu, nie mają 
obowiązku podejmowania czynno-
ści – twierdzi nadkom. L. Garczyń-
ska z Komendy Powiatowej Policji 
w Zgierzu.

O komentarz poprosiliśmy poli-
cjanta z wydziału ruchu drogowego 
Komendy Wojewódzkiej.

- Funkcjonariusz, który widzi 
wykroczenie, ma obowiązek podjąć 
przewidziane prawem czynności. 
Co do tego nie ma żadnej wątpli-
wości – mówi st. aspirant Kamil 
Wnukowski z KWP w Łodzi. 

Tego samego zdania jest sierżant 
sztabowy Marzena Boratyńska, 
rzecznik prasowy łódzkiej dro-
gówki.

W kontekście odpowiedzi łódz-
kich policjantów na usta ciśnie się 
pytanie, czy w Ozorkowie policja 
działa inaczej? Zastanawia również 
fakt, dlaczego o kolizji nie chciał się 
wypowiedzieć komendant policji.

- To jest moja prywatna sprawa – 
usłyszeliśmy od podinspektora C. 
Kacprzaka. 

Liliana Garczyńska – gdy zapy-
taliśmy o czas pracy szefa policji 
w Ozorkowie – odpowiedziała, że 

komendant Kacprzak nie był na 
służbie, kiedy wydarzyła się kolizja. 

- Pan komendant tego dnia roz-
poczynał pracę o godz. 14 – mówi 
rzeczniczka.

Tuż przed godziną 14 rozmawia-
liśmy w komisariacie z policjantem 
dyżurującym. 

- Nie ma jeszcze pana komendan-
ta – usłyszał nasz reporter. 

Zapytaliśmy, czy komendant był 
w pracy od rana.

- Tak – odpowiedział policjant. - 
Normalnie pan komendant był w 
pracy od rana. Teraz jest w terenie. 

Dwa radiowozy, zdaniem ofi cera 
prasowego zgierskiej policji, poja-
wiły się na miejscu kolizji zupełnie 
przypadkowo. 

Asp. sztab. Radosław Gwis, z 
biura prasowego Komendy Woje-

wódzkiej Policji w Łodzi, powie-
dział nam, że sprawę kolizji zgłosi 
do wydziału kontrolnego. 

Do sprawy powrócimy. 
tekst i fot. (stop)

Kolizji komendanta przyjrzy się 
komenda wojewódzka

Komendant Kacprzak nie chciał nam powiedzieć, kto ponosi 
winę za kolizję 

Policjanci, którzy przyjechali na miejsce, nie podjęli czynności 
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Ozorków

Ozorków

Ozorków

ogłoszenie

Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie oferuje usługi w zakresie:

Zrębkowania materiału drzewnego pochodzącego z wycinek
Zakład dysponuje rębakiem przewoźnym, przystosowanym do rozdrabniania materiału drzewne-
go, dwoma ciągnikami oraz dwoma przyczepami przystosowanymi do transportu zrębek i gałęzi. 
W tym zakresie proponujemy usługę polegającą na rozdrobnieniu, odbiorze i uporządkowaniu 
terenu po wycinkach. 

Przyjęcia materiału drzewnego pochodzącego z wycinek
Zakład dysponuje placem składowym na który jesteśmy w stanie przyjąć materiał pochodzący z 
wycinki. Materiał może być dowieziony sprzętem własnym klienta lub z wykorzystaniem taboru 
transportowego będącego w dyspozycji Zakładu.

Ponadto jesteśmy zainteresowani nawiązaniem współpracy w zakresie Dostawy gotowych 
zrębek do naszej kotłowni na biomasę.

Zachęcamy do współpracy. Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie, 95-045 Parzęczew, 
ul. Południowa 5, tel. 42-718-60-50, tel 884-880-041. Adres mejlowy: sekretariat@zgkparzeczew.
pl. Strona internetowa www.zgkparzeczew.pl . Osoba do kontaktu – Kierownik Utrzymania Ruchu 
– Jan Bukowski – telefon 607-824-754.

Andrzej Błaszczyk za-
dzwonił do redakcji 

zbulwersowany tym, że podczas 
zakupów w jednym ze sklepów przy 
ul. Wyszyńskiego spadł na niego 
kawałek tynku. Dowiedzieliśmy się, 
że do takich zdarzeń dochodziło w 
sklepie już wcześniej. 

- Tego bym się nigdy nie spodziewał. 
W centrum miasta, przy bądź co bądź 
reprezentacyjnej ulicy, człowiekowi 
wali się sufit na głowie w sklepie. To 
nigdy nie powinno mieć miejsca. Roz-
mawiałem ze sprzedawcą, od którego 
usłyszałem, że wcześniej również na 
klientów leciał tynk. 

- To prawda – potwierdza Marcin 
Malinowski. - Jestem jednak tylko 
sprzedawcą i mogę jedynie przeprosić 
poszkodowanych klientów. Na szczę-
ście nikomu nic poważnego się nie sta-
ło. Z sufitu poleciały drobne kawałki. 

O sprawie rozmawialiśmy z właści-
cielem sklepu, Janem Wasiakiem. 

- Sklep jest w kamienicy należącej do 

miasta. Regularnie opłacam czynsz, 
który wynosi prawie 2 tysiące zł na 
miesiąc. Z jakiej racji mam jeszcze na 
własny koszt wykładać pieniądze na 
remont? - pyta pan Jan. - To jest obowią-
zek gminy, aby wyremontować lokal. 
Rozmawiałem o tym z burmistrzem. 
Zaproponowałem nawet, że mogę 
pokryć połowę kosztów na remont. 
Usłyszałem od burmistrza, że miasta 
nie stać na razie na takie prace. 

Burmistrz Jacek Socha inaczej 
przedstawia problem. 

- To nie jest tak, że przedsiębiorca 
usłyszał, że nie ma zgody na nasze 
partycypowanie w kosztach remon-
towych. Umówiliśmy się, że właściciel 
sklepu miał spotkać się z sekretarzem 
miasta i ustalić konkretne warunki 
związane z remontem. Nie przyszedł 
jednak do urzędu. Nie widzę proble-
mu, aby miasto dołożyło się do tego 
remontu. Trzeba tylko ponownie się 
spotkać. Pragnę zaznaczyć, że w tej 
kamienicy była już prowadzona czę-

ściowa moder-
nizacja. Wy-
remonto-
w a n y 
został 
m.in. 
dach, 
w y -
m i e -
niona 
też zo-
stała sta-
ra instalacja 
elektryczna w 
sklepie. 

(stop)

To nie mieści się w 
głowie! Jak można 

narażać życie ludzi, którzy ufając 
przewoźnikowi korzystają z jego 
usług. Kierowca jednej z firm 
przewozowych działających w 
regionie (nazwa do wiadomości 
redakcji) jechał pod wpływem 
alkoholu. Został zatrzymany 
przez policję po zgłoszeniu od 
pasażerów busa.

W niedzielę rano policja w Ozorko-
wie została poinformowana o pijanym 
kierowcy. Pasażerowie wyczuli od 
kierującego pojazdem woń alkoholu. 
Ludzie nie dopuścili, aby bus pojechał 
w dalszą trasę. Do przymusowego 

postoju doszło na ul. Wyszyńskiego. 
- Od razu się domyśliłem, że kie-

rowca jest podpity. Nachyliłem się w 
jego kierunku, gdy płaciłem za bilet. 
Wyczułem woń alkoholu. Zresztą 
kierowca wyglądał na wczorajsze-
go – mówi mieszkaniec Ozorkowa, 
który jechał busem. - To szokujące, 
że w takim stanie kierowca był w 
pracy. Najgorsze jest to, że narażał 
nie tylko swoje życie, ale również 
życie pasażerów. 

O pijanym kierowcy rozmawiali-
śmy z właścicielką firmy przewozowej. 
To, co usłyszeliśmy, bulwersuje w 
równym stopniu, jak pracownik za 

kółkiem na rauszu. 
- Nie zgadzam się na umieszczanie 

w gazecie informacji na temat firmy. 
Wykorzystywanie wizerunku firmy 
bez naszej zgody spowoduje, że bę-
dziemy musieli założyć gazecie sprawę 
karną – usłyszeliśmy.

I tyle. Żadnych przeprosin, skruchy. 
Właścicielka postraszyła jedynie re-
dakcję sądem. Czy to zamyka sprawę? 
Z całą pewnością nie. Tym bardziej, że 
to nie pierwszy negatywny sygnał o 
tym przewoźniku. Niejednokrotnie 
byliśmy informowani o uchybieniach 
w firmie przewozowej, która z każ-
dym dniem traci kolejnych pasażerów. 
Nie ma się co dziwić, że zaufanie do 
takiego przewoźnika jest mizerne.

- Nigdy nie będę już korzystać z 
usług tej firmy – powiedziała niedaw-
no naszemu reporterowi Joanna Ch. 
(nazwisko do wiadomości red.). - To 
nieprofesjonalny przewoźnik, który 
lekceważy ludzi. Zostałam wpro-
wadzona w błąd w związku z ceną 
biletu miesięcznego. Później miałam 
ogromne problemy, żeby odzyskać 
pieniądze za zapłaconą migawkę. 

W tej sprawie też poprosiliśmy o 

odpowiedź. Do tej pory właścicielka 
firmy przewozowej nie ustosunkowa-
ła się do zarzutów. 

Od policji dowiedzieliśmy się, że 
kierowca busa miał w organizmie 0,2 
promila alkoholu.

- Policjanci z Ozorkowa przyjęli zgło-
szenie z którego wynikało, że kierujący 
mercedesem sprinterem jadący w 
kierunku Ozorkowa od strony Zgierza 
może być nietrzeźwy. Funkcjonariusze 
zatrzymali do kontroli mercedesa. 
47-letni kierowca został poddany ba-

daniu na obecność alkoholu. W busie 
znajdowało się dwóch pasażerów. Po-
licjanci zatrzymali mężczyźnie prawo 
jazdy i w związku z popełnionym 
wykroczeniem wystawili wezwanie 
do stawiennictwa na przesłuchanie. 
Mężczyzna usłyszał zarzut kierowania 
pojazdem w stanie po użyciu alkoholu. 
Do sądu został skierowany wniosek 
o jego ukaranie – informuje nadkom. 
Liliana Garczyńska, rzecznik policji 
w Zgierzu. 

(stop)

energetyczna inwestycja

Przez kilka dni na ul. Wyszyńskiego pracowała ekipa ener-
getyków, która wymieniała stare kable wkopane w ziemię. 

Modernizacja sieci była konieczna. Teraz powinna znacznie zmniejszyć się 
liczba awarii. 

(stop)

SuFit wAli SiĘ nA gŁowY KlientÓw

Pijany kierowca busa wiózł pasażerów!

Według polskiego prawa wyróżnia się dwa stany nietrzeźwego kierowcy. 

Pierwszy to stan po spożyciu alkoholu, gdy alkotester wskazuje od 0,1 

mg/l do 0,25 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Odpowiada to 

od 0,2 do 0,5 promila alkoholu we krwi podczas badania ambulatoryj-

nego. Drugi to stan nietrzeźwości. Alkotester pokazuje wówczas wynik 

powyżej 0,25 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, co odpowiada 

ponad 0,5 promila alkoholu we krwi.

Ważne! Wiele osób myśli, że mając 0,2 promila alkoholu we krwi, pozo-

staje trzeźwymi wobec prawa. To błąd, próg trzeźwości to 0,19 promila, 

wynik 0,2 to stan po spożyciu alkoholu, czyli wykroczenie. 

Pasażerowie często skarżą się na przewoźnika Pasażerowie często skarżą się na przewoźnika 
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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

reklama

Do niecodziennej kradzieży 
doszło na ul. Mielczarskiego. 
Kierowca opla zaparkował auto 
przed jednym ze sklepów spo-
żywczych i poszedł na zakupy. 

Wyjął wcześniej kluczyki ze 
stacyjki, ale nie zamknął drzwi 
samochodu. Wykorzystała to 
dwójka złodziei,  którzy bez 
większych problemów dostali się 
do pojazdu i błyskawicznie go 
odpalili. Złodzieje nie pojechali 
jednak ulicą a skierowali się w 
stronę pobliskiego parkingu. 
Wjechali wprost na młode drze-
wo, które wokół było zabezpie-
czone palikami. Na szczęście dla 

Tegoroczne mikołajki odbyły się 
na wzór lat minionych w lokalu 
Gminnego Ośrodka Kultury w Le-
śmierzu. Organizowana dla dzieci 
z rodzin dysfunkcyjnych impreza 
kulturalna została przygotowa-

na wspólnie z Gminną Komisją 
Rozwiązania Problemów Alkoho-
lowych oraz Ośrodkiem Pomocy 
Społecznej. W bajkowej scenerii za-
proszono na przedstawienie o „Kró-
lewnie Śnieżce i 7 krasnoludkach”. 

Dokończą remont chodnika 
Ozorków

Ozorków
Ozorków

Po kilku tygodniach 
przerwy powinny 

rozpocząć się dziś kolejne prace 
remontowe chodnika przy ul. 
Średniej. Mieszkańcy zachodzili 
w głowę, dlaczego chodnik został 
wymieniony tylko do połowy. 
Pozostawione stare i krzywe płyty 
raziły na tle nowej kostki. Czy za 
opóźnienie odpowiedzialne jest 
miasto?

Inwestycja realizowana była przy 
zaangażowaniu środków gminnych 

i powiatowych. Połowę kosztów 
ponosi miasto, drugie tyle starostwo. 
Jak się dowiedzieliśmy, to właśnie 
powiat ociągał się z dorzuceniem 
pieniędzy do wspólnej puli.

- Przyznaję, że ostatnio prowa-
dziłem intensywne rozmowy ze 
starostą w sprawie inwestycji na 
Średniej – mówi burmistrz Jacek 
Socha. - Ulica jest drogą powiatową 
i już na samym początku określone 
zostały zasady współpracy. Prace 
musiały jednak zostać wstrzyma-

ne, bo czekaliśmy na pieniądze z 
powiatu, które teraz zostaną prze-
znaczone na dokończenie remontu 
chodnika. 

Remont ul. Średniej związany z 
wymianą asfaltu i modernizacją 
trotuaru, to koszt prawie 400 tysięcy 
złotych. O inwestycję od lat zabiegali 
nie tylko okoliczni mieszkańcy i kie-
rowcy, ale również rodzice uczniów 
szkoły podstawowej nr 4, która 
mieści się przy ul. Średniej. 

(stop) Chodnik zostanie wyremontowany na całej długości 

Na placu Jana Pawła II 
ustawiona została fon-

tanna świetlna. Zimowa aranżacja 
jest równie atrakcyjna, jak typowy 
wodotrysk. Konstrukcja wygląda 
szczególnie dobrze w nocy. Roz-
świetlone lampki dodają uroku 
centrum miasta. 

(stop)

Mikołaj w leśmierzu 

Złodzieje wylądowali na drzewie 

Opel ściął młode drzewo i 
zabezpieczające paliki

lampki zamiast wody

kierowcy opla samochód dalej już 
nie pojechał. Złodzieje wyskoczy-
li z auta i uciekli. 

- Byłem świadkiem tego zdarze-
nia – mówi ozorkowianin. - Za-
kapturzeni złodzieje to na pewno 
młodzi ludzie. Raczej nie są z 
Ozorkowa. Miejscowi wiedzą, że 
z tego parkingu nie ma wyjazdu 
na następną ulicę. Jestem zasko-
czony, że w biały dzień dochodzi 
do takich sytuacji. 

(stop) 
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Gm. Łęczyca Marcin Fornal-
czyk od roku jest 

w sąsiedzkim konfl ikcie z powodu 
murowanego składu na kukury-
dzę. Sąsiad, emerytowany na-
uczyciel, który mieszka w szkole 
w Błoniach i korzysta z garażu 
na szkolnym terenie, donosi na 
gospodarza do urzędu gminy i 

do Powiatowego Inspektoratu 
Nadzoru Budowlanego.

Takiego postępowania nie może 
zrozumieć rodzina państwa Fornal-
czyków, pracująca na gospodarce 
już od 15 lat. 

- Jeszcze zanim ja przejąłem 
gospodarstwo od mojego ojca, 
kiszonka w okresie jesienno-zimo-

wym była składowana właśnie w 
tym miejscu, to już kilkadziesiąt 
lat. Wcześniej sąsiadowi to nie 
przeszkadzało. Dopiero w ubie-
głym roku stwierdził, że przez mur 
do garażu przechodzi mu woda. 
Nie chcieliśmy sporów, zabezpie-
czyliśmy od naszej strony mury 
folią. Po donosie do urzędu gminy, 
przyjechała komisja. Mam zgodę 
wójta, że kiszonka może być w tym 
miejscu trzymana. Dodatkowo, 
gmina również zabezpieczyła mur 
garażu folią – relacjonuje Marcin 
Fornalczyk. - Sąsiad nie dał za wy-
graną. Po opinii z urzędu, napisał 
do nadzoru budowlanego. Opinia 
była taka, żeby mury rozebrać, ale 
odwołaliśmy się do inspektoratu 
wojewódzkiego. Tam przesłanek do 
rozbiórki nie stwierdzono. Pan M. 
(nazwisko do wiadomości redakcji) 
ponownie napisał do inspektoratu 
w Łęczycy. Mam nadzieję, że ich 
opinia nie będzie dla nas krzyw-
dząca. Nie chciałbym likwidować 

składowiska, co zrobiłbym z kuku-
rydzą dla zwierząt?

Sąsiad gospodarza nie chciał z 
nami rozmawiać. Poproszony o ko-
mentarz po prostu zamknął drzwi. 
Szkoda, że nie mogliśmy poznać 
opinii drugiej strony konfl iktu. 

Dziś na posesji pana Fornalczy-
ka odbywa się kolejna kontrola z 

Powiatowego Inspektoratu Nad-
zoru Budowlanego w Łęczycy. Nie 
trzeba być fachowcem, żeby gołym 
okiem ocenić, że mury nie stwarzają 
żadnego zagrożenia, po co więc je 
rozbierać? Tym bardziej, że gospo-
darz na wąskiej działce nie ma gdzie 
trzymać kukurydzy dla zwierząt. 

(ms)

Policjanci z Ozorkowa zatrzymali 
kobietę i mężczyznę, którzy odpowie-
dzą za dokonanie rozboju z użyciem 
noża na 51-letnim ozorkowianinie. 
Grozi im kara do 15 lat pozbawienia 
wolności. W piątek 4 grudnia około 
godz. 22 do mieszkania 51-letniego 
mieszkańca Ozorkowa wtargnęła 
znana mu kobieta w towarzystwie 
mężczyzny. Intruzi zaczęli okładać 
właściciela mieszkania pięściami, a 
gdy przewrócił się na fotel 33-letni 
agresor wymierzył mu cios kolanem 
w głowę. 61-letnia kobieta zażądała 
wtedy od ofi ary 150 złotych. By jeszcze 
bardziej wpłynąć na przestraszonego 
51-latka napastnik wyjął nóż i zagroził 
jego użyciem. Do tego wszystkiego 
zaczął rzucać sprzętem elektronicznym 

a na koniec odciął od 
kuchni gazowej wąż 
z reduktorem, by 
go ukraść razem z 
butlą gazową. Do-
datkowo, wyrwał 
pokrzywdzonemu 
telefon komórkowy i 
zabrał jego kurtkę. W 
towarzystwie 61-latki 
opuścił mieszkanie. 
Napadnięty i ogra-
biony ozorkowianin 
natychmiast o całym 
zajściu powiadomił policjantów. Funk-
cjonariusze w niecałą godzinę od zda-
rzenia zatrzymali przestępczy duet. 
Oboje byli nietrzeźwi. Pozostałą część 
nocy spędzili w zgierskim areszcie, a 

po wytrzeźwieniu usłyszeli zarzuty 
współdziałania w dokonaniu rozboju 
z użyciem niebezpiecznego narzędzia. 
Grozi im kara do 15 lat pozbawienia 
wolności.

Konfl ikt nauczyciela z rolnikiem 

Marcin Fornalczyk pokazuje sporne miejsce składowania 
kukurydzy

Emerytowany nauczyciel twierdzi, że sąsiad zalewa mu garaż 

 

 

Burmistrz Miasta Ozorkowa 
Jacek Socha 

zaprasza wszystkie dzieci do 

Świąteczna Pracownia dla dzieci 
W programie m.in.: 

Bajkowa scenografia 
Konkursy, tańce, pląsy 
Słodkie upominki 

UWAGA!!!  
obowiązkowo należy posiadać  

obuwie na zmianę 

 

Wystawa sprzętu pożarniczego 

OGŁOSZENIE

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

przeprowadzi w dniu 23.12.2015 roku przetarg ustny na 
wyłonienie najemcy lokalu użytkowego

położonego w Ozorkowie ul. Nowe Miasto 3

Przetarg rozpocznie się 23.12.2015r. w siedzibie Spółdzielni
w Ozorkowie, ul. Staszica 1 o godz. 10 00

Cena wywoławcza najmu lokalu użytkowego wynosi 22,60zł netto/ m2, 
do ceny wywoławczej należy doliczyć podatek VAT.
Oprócz czynszu najemca lokalu zobowiązany jest do ponoszenia opłat 
za podatek od nieruchomości, dzierżawy terenu, oraz opłat za media 
wg stawek obowiązujących w Spółdzielni.
Lokal zostanie udostępniony dla sprawdzenia stanu technicznego w 
dniach
14-18 i 21-22 grudnia 2015r. w godz. 700-1430. 
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie najpóźniej do 
dnia 22.12.2015r. ustalonego wadium,  na konto Spółdzielni w Banku 
Spółdzielczym w Ozorkowie
nr konta: 11 8786 0001 0000 0198 2000 0001, tytułem: „przetarg z dnia 
23.12.2015r”.
Wygrywający przetarg zobowiązany jest w terminie 14 dni od daty 
zamknięcia przetargu zawrzeć ze Spółdzielnią umowę najmu na lokal 
użytkowy będący przedmiotem przetargu, wg wzoru umowy obowią-
zującej w Spółdzielni Mieszkaniowej.
Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Spółdzielni, pokój nr 
8 lub telefonicznie:
(42) 718-54-76 w. 18 lub (42) 718-52-06.
Zarząd Spółdzielni zastrzega możliwość przerwania przetargu lub od-
stąpienia od przetargu bez podania przyczyn.

Adres Położe-
nie

Skład 
lokalu

Pow. 
użytko-

wa
w m2

Cena wy-
woławcza 
w zł/ m2

Kwota 
wadium

w zł

Nowe 
Miasto 3 parter  6 po-

mieszczeń 72,06 22,60 5000,00

Z noŻem ZAAtAKowAli 51-lAtKA
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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 

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. 608 637 714

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.
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
tel. 24 362 70 22
e-mail: kontakt@towork.pl 
Praca na terenie Niemiec

Pracownik liniowy
Mile widziane uprawnienia na 
wózki widłowe + butle gazowe.
S&S Business Consulting
Plac Przedrynek 8
99-100 Łęczyca
tel. 24 362 70 22
e-mail: kontakt@towork.pl 
Praca w Ozorkowie.

Monter stolarki okiennej i 
drzwiowej
Prawo jazdy kat. B, doświadczenie 
w montażu stolarki okiennej i 
drzwiowej mile widziane.
P.P.H.U. OKNA-PLAST
ul. Poznańska 28
99-100 Łęczyca
tel. 24 721 67 71

Sprzedawca
Wykształcenie zasadnicze 
zawodowe – sprzedawca, obsługa 
kas fiskalnych.
Gminna Spółdzielnia 
„Samopomoc Chłopska”
ul. Składowa 1
99-150 Grabów
tel. 63 273 41 33

Pracownik biurowy do obsługi 
sekretariatu
Wykształcenie średnie, obsługa 
komputera, obsługa urządzeń 
biurowych, mile widziane prawo 
jazdy kat. B, obsługa programów 
kalkulacyjnych, doświadczenie 
zawodowe 6 miesięcy.
HARRIOT DYNAMIC FINANCE AND 
LAW GROUP SP. z o.o.
Al. Tadeusza Rejtana 20
35-310 Rzeszów
CV na e-mail: karowa-office@
selekcja2015.pl 
Praca w Łęczycy

Mistrz w zakładzie stolarskim
Doświadczenie zawodowe na 
stanowisku mistrza.
Krzysztof Smulewicz „KDT” Zakład 
Produkcji Drzewnej
Dzierżązna 3
95-100 Zgierz
tel. 602 344 837

Pracownik obsługi stacji paliw
Wykształcenie średnie, 
dyspozycyjność, chęć do pracy.
Stacja Paliw „LESZCZE”
Elżbieta Wawrzyniak
Leszcze 65
99-100 Łęczyca
tel. 501 422 006

Kierowca ciągnika siodłowego
Wykształcenie mechaniczne, prawo 
jazdy kat. C+E, uprawnienia na 
przewóz rzeczy.
Giełda Rolna „ZOLA” 

Ignaczak Sp. j.
ul. Wschodnia 4
99-335 Witonia
tel. 604 16 08 03 

Pracownik fizyczny
Chęć do pracy, umiejętności 
manualne.
Tommar s.c.
Karkosy 35
99-100 Łęczyca
tel. 793 067 779

Operator maszyn do obróbki 
drewna
Wykształcenie podstawowe lub 
zasadnicze zawodowe, zdolności 
manualne, obsługa maszyn (piły, 
wiertarki itp.), doświadczenie pracy 
w zakładzie produkcyjnym.
TOREX Sp. z o.o.
Janowice 1B, 99-120 Piątek
tel. 24 389 51 15

Kierowca kat. C+E w transporcie 
międzynarodowym
Uprawnienia ADR, mile widziane 
prawo jazdy kat. C+E, mile widziane, 
uprawnienia na przewóz rzeczy, 
świadectwo psychologiczne i 
lekarskie
Usługi Transportowe Marek 
Graczyk
Marynki 42
99-100 Łęczyca
tel. 601 353 146 e-mail: biuro@
utmg.pl
miejsce pracy: kraje UE, teren bazy 
PKS Sierpów 105 

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

OGŁOSZENIA DROBNE
1ZŁ ZA 1KG AUTOSKUP 

WSZYSTKIE,  
TEL. 888 460 461

Sprzedam mieszkanie 
własnościowe w Łęczycy, 
ul. Konopnickiej 8;  2-3 

pokojowe, 51 m² 
lub zamienię na kawalerkę. 

Tel.: 601-28-12-12

Sprzedam M-3 w Ozorkowie, 
36,5 m², IV piętro. 

Niski czynsz. Tel.: 606-887-480 
lub 512-021-022

Sprzedam działkę budowlaną 
2030 m² tanio – prąd, blisko 

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

Sprzedam działkę budowlaną 
600 m², media, blisko centrum w 

Ozorkowie. 
Tel.: 504-973-349

Sprzedam słupki metalowe. 
Tel.: 511-997-458

Sprzedam wapno lasowane. 
Tel.: 511-997-458



1514 GRUDNIA 2015
Nowy
Tygodnik
Regionalnynowy rozkład jazdy PkP

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

W hali łęczyckiego gimnazjum 
odbyły się tradycyjne zawody 
lekkoatletyczne. Wzięli w nich 
udział uczniowie szkół podsta-
wowych oraz gimnazjów powiatu 
łęczyckiego. Młodzi zawodnicy 
rywalizowali w biegu na 35 m, 
35 przez płotki, 600 m dziewcząt, 
1000 m chłopców, w skoku w dal 
i pchnięciu kulą.
Podzieleni byli na trzy kategorie 
wiekowe (szkoły podstawowe, 
gimnazja klasa pierwsza i gimnazja 
klasy drugie i trzecie). W rywalizacji 
szkół podstawowych wyróżniła się 
uczennica szkoły podstawowej nr 
3 w Łęczycy, Zuzanna Kowalska, 
która zajęła pierwsze miejsce w 

biegu na 35 m i drugie w skoku 
w dal oraz uczeń szkoły podsta-
wowej nr 4, Jakub Kamiński, także 
pierwszy w biegu na 35 m oraz 
drugi w skoku w dal. W kategorii 
klas pierwszych szkół gimnazjal-
nych dwukrotnie na najwyższym 
podium stanęli Martyna Rydczak 
z Gimnazjum w Łęczycy (skok w 
dal, 600 m) oraz Adam Jaśkiewicz 
z Grabowa (35 m przez płotki, 
35 m). Zdecydowanie najlepsze 
wyniki w najstarszej grupie (klasa 
2 i 3 gimnazjum) uzyskali Ewa Ró-
żańska w pchnięciu kulą (15.27 m) 
i Maciej Wawrzyniak w tej samej 
konkurencji (12.77 m).

(and)

Bzura- Lechia 1:3 - Mecz roz-
poczęli udanie goście, którzy 
na początku uzyskali kilka 
punktów przewagi i kontrolo-
wali przebieg pierwszej partii. 
Siatkarze Bzury łatwo nie odda-
wali pola i przegrali minimalnie 
25:22. W drugiej partii siatkarze 
gości osiągnęli bardziej wyraź-
ną przewagę, jakby presja z 
pierwszego seta z nich opadła, 
grali na większym luzie i wygrali 
pewnie 25:20.

Set trzeci też przebiegał po-
czątkowo pod dyktando Lechii, 
która niezwykła przegrywać na 
wyjeździe (tylko jeden przegrany 
mecz z SMS II Spała). Prowadzili 
już 8:4, jednak siatkarze Bzury 
doszli do głosu i w końcówce 
przechylili szalę zwycięstwa na 
własną stronę wygrywając 25:22.

Czwarta partia do środkowej 
fazy seta toczyła się punkt za 
punkt. Od stanu 16:16 goście za-
częli osiągać niewielką przewagę. 
Siatkarze Bzury nie wykorzystali 
okazji do kontr i powoli zaczęli 
tracić inicjatywę, co skrzętnie wy-
korzystali goście, którzy wygrali 
tą partię 25:21 i cały mecz 3:1.

Bzura Ozorków- Lechia Toma-
szów Mazowiecki 1:3 (22:25, 20:25, 
25:22, 21:25)

Choć do zakończenia roku 
pozostał Bzurze jeszcze mecz z 
Exact System Norwid Często-
chowa, to siatkarze wiedzą już, 
że będzie to najgorszy rok pod 
względem bilansu zwycięstw do 
porażek od czasu, kiedy wyniki 

ze wszystkich lat są zapisywane, 
czyli co najmniej od 12. Przed 
ostatnim meczem w tym roku, 
Bzura odniosła tylko 6 zwy-
cięstw i poniosła aż 19 porażek 
(licząc rundę zasadniczą i mecze 
play-out). Nie jest to najmniejsza 
liczba zwycięstw w historii tylko 
dlatego, że Bzura musiała walczyć 
w dodatkowej rundzie o utrzy-
manie ze STS -em Skarżysko- Ka-
mienna i odniosła dodatkowe 3 
zwycięstwa. Gdyby utrzymała się 
wcześniej, pokonując AZS Łódź, 
miałaby tylko 4 zwycięstwa, czyli 
najmniej w historii. Taki stan 
rzeczy jest przygnębiający jeszcze 
z tego powodu, że rok 2014 był 
najlepszy od spadku Bzury z I ligi, 
czyli od sezonu 2007/2008.

W 2014 roku (od stycznia do 
grudnia) Bzura odniosła 11 zwy-
cięstw i poniosła tylko 8 porażek, 
Czyli 2014 to rok z najbardziej 
dodatnim bilansem zwycięstw do 
porażek, ale również rekordowy 
pod względem najmniejszej licz-
by przegranych. Dodatnie bilanse 
były jeszcze tylko w 2008 i 2009 
roku. Poniżej prezentujemy jak to 
było we wszystkich latach kiedy 
Bzura grała w drugiej lidze:

2015- 6 zwycięstw – 19 porażek 
(przed ostatnim meczem w roku)

2014- 11 zwycięstw – 8 porażek
2013- 10 zwycięstw -16 porażek
2012- 5 zwycięstw – 14 porażek
2011- 8 zwycięstw- 16 porażek
2010- 8 zwycięstw- 9 porażek
2009- 13 zwycięstw- 12 porażek
2008- 12 zwycięstw – 11 porażek

lekkoatletyczne 
mistrzostwa w gimnazjum

Bzura podsumowuje^
Odjazdy / Departures
Łęczyca 13 XII 2015 – 12 III 2016

Aktualizacja wg stanu na 10 XII 2015

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

5:18 II
1

ŁKA - Os
11350

M  a  b  n  y

Sierpów 5:22, Ozorków 5:29, Ozorków Nowe Miasto 5:36, Chociszew 5:43, Grotniki 6:02, Zgierz 
Kontrewers 6:06, Zgierz Północ 6:10, Zgierz Jaracza 6:14, Zgierz 6:17, Łódź Arturówek 6:22, Łódź 
Marysin 6:25, Łódź Stoki 6:28 Łódź Widzew 6:32 
~ 1-6 / 25-26 XII, 1 I, 6 I;

5:42 II
1

ŁKA - Os
11331

M  a  b  n  y

Gawrony 5:49, Witonia 5:56 Kutno 6:07 

6:36 II
1

ŁKA - Os
11352

M  a  b  n  y

Sierpów 6:40, Ozorków 6:46, Ozorków Nowe Miasto 6:49, Chociszew 6:53, Grotniki 6:59, Zgierz 
Kontrewers 7:03, Zgierz Północ 7:07, Zgierz Jaracza 7:11, Zgierz 7:14, Łódź Arturówek 7:28, Łódź 
Marysin 7:31, Łódź Stoki 7:34 Łódź Widzew 7:38 

7:14 II
1

ŁKA - Os
11333

M  a  b  n  y

Gawrony 7:21, Witonia 7:28 Kutno 7:45 

7:46 II
1

ŁKA - Os
11354

M  a  b  n  y

Sierpów 7:50, Ozorków 7:56, Ozorków Nowe Miasto 7:59, Chociszew 8:03, Grotniki 8:11, Zgierz 
Kontrewers 8:15, Zgierz Północ 8:19, Zgierz Jaracza 8:22, Zgierz 8:25, Łódź Radogoszcz Zachód 8:29, 
Łódź Żabieniec 8:33, Łódź Kaliska 8:37, Łódź Pabianicka 8:52, Łódź Chojny 8:55, Łódź Dąbrowa 8:58

Łódź Widzew 9:04 

8:25 III
2

ŁKA - Os
11079

M  a  b  n  y

Gawrony 8:32, Witonia 8:39 Kutno 8:56 
~ 1-5 / 25 XII, 1 I, 6 I;

8:57 II
1

ŁKA - Os
11356

M  a  b  n  y

Sierpów 9:01, Ozorków 9:08, Ozorków Nowe Miasto 9:10, Chociszew 9:15, Grotniki 9:21, Zgierz 
Kontrewers 9:25, Zgierz Północ 9:29, Zgierz Jaracza 9:32, Zgierz 9:35, Łódź Radogoszcz Zachód 9:39, 
Łódź Żabieniec 9:43 Łódź Kaliska 9:47 

9:41 II
1

IC - IC
54102
HUTNIK

l  e  a  b  p

Zgierz 10:12, Łódź Kaliska 10:22, Łódź Chojny 10:32, Łódź Widzew 10:41, Piotrków Trybunalski 11:19, 
Radomsko 11:47, Częstochowa 12:14, Myszków 12:45, Zawiercie 12:54, Dąbrowa Górnicza 13:11, 
Będzin Miasto 13:15, Sosnowiec Główny 13:21 Katowice 13:30 

10:34 II
1

IC - IC
45109

STOCZNIOWIEC

l  e  a  b  p

Kutno 10:58, Włocławek 11:44, Aleksandrów Kujawski 12:06, Toruń Główny 12:22, Solec 
Kujawski 12:43, Bydgoszcz Wschód 12:53, Bydgoszcz Leśna 12:58, Bydgoszcz Główna 13:04, 
Laskowice Pomorskie 13:45, Tczew 14:26, Pruszcz Gdański 14:38, Gdańsk Główny 14:47, Gdańsk 
Wrzeszcz 14:54, Gdańsk Oliwa 15:00, Sopot 15:05 Gdynia Główna 15:14 

10:34 III
2

ŁKA - Os
11358

M  a  b  n  y

Sierpów 10:38, Ozorków 10:44, Ozorków Nowe Miasto 10:47, Chociszew 10:51, Grotniki 10:57, Zgierz 
Kontrewers 11:01, Zgierz Północ 11:05, Zgierz Jaracza 11:09, Zgierz 11:12, Łódź Radogoszcz 
Zachód 11:19, Łódź Żabieniec 11:23 Łódź Kaliska 11:27 
~ 1-5 / 25 XII, 1 I, 6 I;

10:59 II
1

PR - R
15335
j  b

Gawrony 11:07, Witonia 11:14, Kutno 11:25, Ostrowy 11:43, Rutkowice 11:49, Kaliska Kujawskie 11:54, 
Wiktorowo 12:00, Czerniewice 12:05, Gołaszewo Kujawskie 12:33, Warząchewka 12:37, 
Włocławek 12:44, Włocławek Zazamcze 12:47, Brzezie 12:53, Lubanie 12:58, Nieszawa Waganiec 13:05,
Turzno Kujawskie 13:11, Aleksandrów Kujawski 13:17, Otłoczyn 13:22, Brzoza Toruńska 13:28, Toruń 
Czerniewice 13:30 Toruń Główny 13:37 
~ 1-57;

11:53 II
1

ŁKA - Os
11337

M  a  b  n  y

Gawrony 12:00, Witonia 12:06 Kutno 12:22 
~ 1-7 / 9-11 III;

12:24 II
1

ŁKA - Os
11360

M  a  b  n  y

Sierpów 12:28, Ozorków 12:34, Ozorków Nowe Miasto 12:37, Chociszew 12:41, Grotniki 12:47, Zgierz 
Kontrewers 12:51, Zgierz Północ 12:55, Zgierz Jaracza 12:59, Zgierz 13:02, Łódź Radogoszcz 
Zachód 13:06, Łódź Żabieniec 13:10 Łódź Kaliska 13:14 

12:26 III
2

ŁKA - Os
11337

M  a  b  n  y

Gawrony 12:33, Witonia 12:40 Kutno 12:51 
~ 9-11 III;

13:41 II
1

IC - IC
54106
CHEMIK

l  e  a  b  p

Zgierz 14:12, Łódź Kaliska 14:22, Łódź Chojny 14:35, Łódź Widzew 14:44, Piotrków Trybunalski 15:20, 
Radomsko 15:47, Częstochowa 16:14, Myszków 16:37, Zawiercie 16:48, Dąbrowa Górnicza 17:05, 
Będzin Miasto 17:10, Sosnowiec Główny 17:15 Katowice 17:25 

14:34 II
1

IC - IC
45107
CHEMIK

l  e  a  b  p

Kutno 14:58, Włocławek 15:44, Aleksandrów Kujawski 16:06, Toruń Główny 16:21, Solec 
Kujawski 16:43, Bydgoszcz Wschód 16:53, Bydgoszcz Leśna 16:58, Bydgoszcz Główna 17:04, 
Laskowice Pomorskie 17:44, Tczew 18:25, Pruszcz Gdański 18:37, Gdańsk Główny 18:46, Gdańsk 
Wrzeszcz 18:53, Gdańsk Oliwa 18:59, Sopot 19:03 Gdynia Główna 19:12 

15:04 II
1

ŁKA - Os
11362

M  a  b  n  y

Sierpów 15:08, Ozorków 15:15, Ozorków Nowe Miasto 15:17, Chociszew 15:22, Grotniki 15:28, Zgierz 
Kontrewers 15:32, Zgierz Północ 15:36, Zgierz Jaracza 15:39, Zgierz 15:43, Łódź Radogoszcz 
Zachód 15:47, Łódź Żabieniec 15:51 Łódź Kaliska 15:55 

Strona 1 z 3

^
Odjazdy / Departures
Łęczyca 13 XII 2015 – 12 III 2016

Aktualizacja wg stanu na 10 XII 2015

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

15:07 III
2

ŁKA - Os
11339

M  a  b  n  y

Gawrony 15:14, Witonia 15:20 Kutno 15:32 

16:05 II
1

ŁKA - Os
11364

M  a  b  n  y

Sierpów 16:09, Ozorków 16:16, Ozorków Nowe Miasto 16:18, Chociszew 16:23, Grotniki 16:29, Zgierz 
Kontrewers 16:33, Zgierz Północ 16:37, Zgierz Jaracza 16:41, Zgierz 16:44, Łódź Radogoszcz 
Zachód 16:48, Łódź Żabieniec 16:52, Łódź Kaliska 16:56, Łódź Pabianicka 17:07, Łódź Chojny 17:10, 
Łódź Dąbrowa 17:13 Łódź Widzew 17:19 

16:23 II
1

PR - R
51330
j  b

Sierpów 16:27, Ozorków 16:33, Ozorków Nowe Miasto 16:38, Chociszew 16:43, Grotniki 16:49, Zgierz 
Kontrewers 16:54, Zgierz Północ 17:09, Zgierz Jaracza 17:13, Zgierz 17:16, Łódź Radogoszcz 
Zachód 17:21, Łódź Żabieniec 17:24 Łódź Kaliska 17:29 
~ 1-57;

16:47 II
1

ŁKA - Os
11341
11077

M  a  b  n  y

Gawrony 16:54, Witonia 17:01 Kutno 17:12 

~ 1-57 / 24-25 XII, 31 XII;

17:40 II
1

IC - IC
54108

STOCZNIOWIEC

l  e  a  b  p

Zgierz 18:11, Łódź Kaliska 18:22, Łódź Chojny 18:34, Łódź Widzew 18:43, Piotrków Trybunalski 19:19, 
Radomsko 19:46, Częstochowa 20:13, Myszków 20:35, Zawiercie 20:44, Dąbrowa Górnicza 21:01, 
Będzin Miasto 21:05, Sosnowiec Główny 21:11 Katowice 21:21 

17:42 III
2

ŁKA - Os
11343

M  a  b  n  y

Gawrony 17:49, Witonia 17:56 Kutno 18:07 

18:34 II
1

IC - IC
45103
HUTNIK

l  e  a  b  p

Kutno 18:58, Włocławek 19:44, Aleksandrów Kujawski 20:06, Toruń Główny 20:22, Solec 
Kujawski 20:42, Bydgoszcz Wschód 20:51, Bydgoszcz Leśna 20:56, Bydgoszcz Główna 21:02, 
Laskowice Pomorskie 21:48, Tczew 22:34, Pruszcz Gdański 22:48, Gdańsk Główny 22:57, Gdańsk 
Wrzeszcz 23:04, Gdańsk Oliwa 23:09, Sopot 23:14 Gdynia Główna 23:23 

19:04 II
1

ŁKA - Os
11366
11130

M  a  b  n  y

Sierpów 19:08, Ozorków 19:15, Ozorków Nowe Miasto 19:17, Chociszew 19:22, Grotniki 19:28, Zgierz 
Kontrewers 19:32, Zgierz Północ 19:36, Zgierz Jaracza 19:39, Zgierz 19:43, Łódź Radogoszcz 
Zachód 19:47, Łódź Żabieniec 19:51, Łódź Kaliska 19:55, Łódź Pabianicka 20:01, Łódź Chojny 20:04, 
Łódź Dąbrowa 20:07 Łódź Widzew 20:13 
~ 1-57 / 24-25 XII, 31 XII;

19:28 II
1

ŁKA - Os
11335

M  a  b  n  y

Gawrony 19:35, Witonia 19:42 Kutno 19:53 

20:39 II
1

ŁKA - Os
11347

M  a  b  n  y

Gawrony 20:46, Witonia 20:53 Kutno 21:04 

21:35 II
1

ŁKA - Os
11368

M  a  b  n  y

Sierpów 21:39, Ozorków 21:46, Ozorków Nowe Miasto 21:48, Chociszew 21:53, Grotniki 21:59, Zgierz 
Kontrewers 22:03, Zgierz Północ 22:07, Zgierz Jaracza 22:10, Zgierz 22:13, Łódź Radogoszcz 
Zachód 22:17, Łódź Żabieniec 22:21 Łódź Kaliska 22:25 

23:35 II
1

ŁKA - Os
11349
11083

M  a  b  n  y

Gawrony 23:42, Witonia 23:49 Kutno 0:01 

~ 1-57 / 24-25 XII, 31 XII;
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Kowbojki gigantyŚniadanie do łóżka „Rekordowy” lewandowski

Minus sukienki na kole

Chyba każdy z nas chciałby kiedyś otrzymać śniadanie do 
łóżka. Chińczykom ta przyjemność dostarczyła o jeden 
powód do radości więcej – ustanowili oni rekord Guinnes-
sa w największej ilości ludzi jedzących śniadanie w łóżku. 
W chińskim mieście Langfang zebrało się 418 osób, żeby 
wspólnie spożyć śniadanie w łóżku. W ogromnym parku 
zebrało się mnóstwo chętnych do spożycia śniadania na 
leżąco. Jedną z zasad rekordu było zezwolenie na dzielenie 
łóżka większej ilości osób – to pozwoliło ustanowić rekord 
przy użyciu 113 podwójnych łóżek, na których zmieściło 
się 418 osób. W skład rekordowego śniadania weszły m.in. 
ciastka, owoce, pieczywo i sok, lecz siedzący na łóżkach 
zostali poinstruowani, aby nie dotykać swoich śniadań 
przed ofi cjalnym rozpoczęciem wydarzenia. 

Udało mu się to zrobić pięć razy w ciągu niespełna dziesię-
ciu minut, mając wokół siebie aż jedenaście osób, mogą-
cych mu w tym przeszkodzić. Piłkarz Bayernu Monachium 
w ciągu jednego meczu dokonał czterech rekordów za 
jednym zamachem. 22 listopada odbył się mecz niemiec-
kiej ekstraklasy, podczas którego Bayern Monachium z 
Lewandowskim na czele starło się na boisku z klubem VfL 
Wolfsburg. Podczas spotkania nie działo się wiele cieka-
wego, aż do 51. minuty – wtedy „Lewy”, znajdujący się na 
boisku od sześciu minut, wbił przeciwnikowi pierwszego 
gola. Po tym wydarzeniu posypał się grad kolejnych suk-
cesów – drugi gol miał miejsce mniej niż minutę po wbiciu 
pierwszego. Po tym jeszcze wykonał najszybszy hat-trick 
(3 minuty i 22 sekundy) oraz kolejno cztero – i pięciopak, 
czyli największa ilość goli uzyskanych pod rząd.
Warto wspomnieć, że piłkarz mecz zaczynał na ławce 
rezerwowych, za co również został nagrodzony – jeszcze 
żadnemu piłkarzowi z ławki rezerwowych nie udało się 
tyle dokonać w tak krótkim czasie.

Tylko spójrzcie na największe kowbojskie buty na świecie. 
Naród będący kolebką rodeo, muzyki country i znany z 
zamiłowania do przesady po prostu nie mógł się bez nich 
obyć. Bob Wade, amerykański artysta, stworzył najwyższą 
rzeźbę butów kowbojskich na świecie. Buty, które stworzył, 
mają aż 10 i 3/4 metra wysokości i zostały wykonane z mie-
szanki betonu i włókna szklanego, która pokryła stalowy 
szkielet, podobny do tego, z jakiego zbudowana została 
wieża Eiffl a. Buty nawet doczekały się już odniesienia w kul-
turze – komplikacje związane z transportem gigantycznego 
obuwia do miejsca, w którym stoją obecnie, natchnęły Boba 
Wade’a do napisania piosenki country o wiele znaczącym 
tytule „Too long, too wide, too high”. Obecnie ogromne 
kowbojki stoją przed wejściem do centrum handlowego 
North Star Mall w San Antonio (stan Teksas). Rzeźba kow-
bojek jest czterokrotnie większa od największego buta 
kowbojskiego, który ma 2,5 metra wysokości i podobną 
(2,38 m) długość.

Kowbojki gigantyŚniadanie do łóżka

Na wycieczkę

Groszowa promocja

Mikrusek

Przyjaciel rodziny

Z widokiem na ścianę


