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Mam talent!

rozrywka
REKLAMA

program 
telewizyjny 20.09.–26.09.2013

Małgorzata Foremniak,
Agustin Egurrola
i Agnieszka Chylińska 

Poszukują 
nowych 
talentów

REKLAMA
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Jedyna taka w powiecie Prezes o „słonych” rachunkach
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Wykopano 
ludzką 
czaszkę 
i piszczele

W Łęczycy – podobnie jak w całym kraju 
– spore zamieszanie z powodu ustawy 
„Przedszkole za złotówkę” str.2

88 Nasza Czytelniczka oskarża OPK str. 10
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Rośnie niezadowolenie ludzi. Blisko 100 spółdzielców zebrało się w 
piątek przed budynkiem „Łęczycanki”. Czy sprawa znajdzie swój finał 

w prokuraturze?

W centrum Ozorkowa 
biegają szczury. Mieszkańcy 

twierdzą, że jest ich 
coraz więcej

Policjantka 
z pasją str. 13

Fala protestów zalała Łęczycę! 

Porozumienia nie ma. 
Konflikt się nasila...
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O tym mówiło się już od jakiegoś 
czasu. Decyzja w tej sprawie zapa-
dła podczas niedawnej sesji powia-
towej. Starostwo planuje sprzedać 
budynek przy ul. Kilińskiego w 
którym mieści się Niepubliczny 
ZOZ. To budzi wśród niektórych 
duży niepokój. 

- Sprzedadzą nam przychodnię – 
boją się pacjenci.

Obaw nie kryją też niektórzy 
lokalni politycy i samorządowcy. 
Twierdzą, że sprzedaż budynku na-
stąpi za symboliczne pieniądze, bo 
we władzach prywatnej przychodni 
zasiadają przyjaciele burmistrza 
Łęczycy. 

Ireneusz Barański, sekretarz 
powiatu, potwierdza, że starostwo 

podjęło działania zmierzające do 
sprzedaży kamienicy. 

- Pod młotek ma pójść ta część 
budynku, która jest wynajmowa-
na przez Niepubliczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej – słyszymy od 
sekretarza. - Pierwszeństwo kup-
na będą mieli obecni najemcy. W 
ewentualnej umowie ma znaleźć się 
zastrzeżenie o prowadzeniu w dal-
szym ciągu działalności medycznej. 
Zamierzamy zachować Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie oraz 
Dom Pomocy Społecznej,  stając 
się tym samym współwłaścicielem 
budynku. 

Na razie nie wiadomo, kiedy 
miałoby dojść do sprzedaży. W 
przetargu ma zostać wyłoniony  
rzeczoznawca, który podjąłby się 
wyceny pomieszczeń. 

Tekst i fot. (kb)

Wciąż powtarza się ta sama 
sytuacja. Pod koniec roku koń-
czą się w szpitalu kontrakty z 
NFZ. Nie wystarcza pieniędzy 
na leczenie. Dlatego na wizyty u 
niektórych specjalistów trzeba 
czekać do przyszłego roku. 

Odwiedziliśmy w ubiegłym 
tygodniu łęczycki szpital. W 
poradni specjalistycznej rozma-
wialiśmy z pacjentami. Co usły-
szeliśmy? Trzeba mieć końskie 

zdrowie, aby chorować – mówili 
z sarkazmem pacjenci. 

Specjalistów jest w szpitalu jak 
na lekarstwo. Większość lekarzy 
przyjmuje raz w tygodniu w 
określonych godzinach a dostać 
się do nich nie jest łatwo. Cho-
rzy muszą więc uzbroić się w 
cierpliwość.

Najdłużej trzeba czekać na 
wizytę u kardiologa. „Numerki” 
wydano już w czerwcu, więc na 
wizytę w tym roku nie ma co 
liczyć. Równie trudno jest się 
dostać do diabetologa. Przyj-

Nowa ustawa w myśl której ro-
dzice płacić mają tylko złotówkę za 
każdą ponadprogramową godzinę 
pobytu dziecka w przedszkolu spo-
wodowała wiele zamieszania.  Idea 
jest taka, by wyrównywać szansę 
edukacyjne maluchów, gwarantując 
im podobny start w dorosłe życie. 
Cel wydaje się słuszny i racjonalny, 
ale w praktyce przybiera formę 
wyrównywania „w dół”. Rodzice 
są zbulwersowani i niedoinformo-
wani, nie wiedzą czy dodatkowe 
zajęcia będą się odbywać, czy nie.

- Zależy mi na tym, żeby moje 
dziecko rozwijało się jak najlepiej 
– mówi pani Magda, jedna z mam. 
– Chcę mu zapewnić możliwość 
rozwijania swoich uzdolnień. Do-
datkowe zajęcia w przedszkolu 
są bardzo potrzebne. Nie można 
zamykać dzieciom drogi do nauki.

Przedszkole nadal może rozsze-
rzać swoją ofertę o zajęcia dodat-
kowe, ale opłaty nie mogą przekro-
czyć 1 zł. Odpowiedzialnością za 
organizację obarczono dyrektorów 
przedszkoli, którzy główkują jak 
rozwiązać problem bez uszczerbku 
dla dzieci. MEN proponuje zatrud-
nienie nauczycieli z większymi 
kompetencjami, którzy mogą uczyć 
także innych przedmiotów, np. 
języków obcych lub zawieranie 

umów z firmami zewnętrznymi. 
- Do tej pory zajęcia dodatkowe 
były organizowane na życzenie 
rodziców, którzy składali wnioski 
na zorganizowanie takich zajęć i 
były realizowane za dodatkową 
opłatą. Zajęcia zawsze rozpoczy-
nały się od października. Jeszcze 
nie otrzymaliśmy pieniędzy, które 
będziemy mogli rozdysponować 
– mówi Katarzyna Wojtera, dy-
rektor przedszkola nr 4 w Łęczycy 
– Jesteśmy przed spotkaniami z 
rodzicami, którzy zostaną przez nas 
poinformowani jak tylko będziemy 
wiedzieć coś więcej. 

Dotacja, którą otrzymają gminy 
ma wynieść 414 zł na jedno dziecko 

w wieku od 2,5 do 6 lat, co oznacza, 
że na 25-osobowy oddział przed-
szkolny przypadnie miesięcznie 
ok. 2587 zł.

- Jesteśmy na etapie analizy sy-
tuacji. Martwimy się, czy środki 
finansowe, którymi dysponujemy 
będą wystarczające. Do tej pory wy-
dawaliśmy na przedszkola ponad 3 
mln - mówi Wojciech Czaplij, z-ca 
burmistrza. – Teraz mamy otrzymać 
dotację z budżetu państwa, która 
pokryje oczekiwania rodziców. Na 
razie otrzymaliśmy dotację w wyso-
kości 198 tys. zł. Kwota ta musi zostać 
rozdzielona pomiędzy przedszkola i 
musi wystarczyć do końca roku. 

(kb)

Kolejki po zdrowie. Ile trzeba 
czekać na wizytę u specjalisty?

ŁĘCZYCA

ŁĘCZYCA

ŁĘCZYCA

Przedszkola za złotówkęBy podratować finanse 
powiatu...

Starostwo zamierza sprzedać budynek przy ul. Kilińskiego w 
którym mieści się m.in. NZOZ

Dotacja na dziury
Władze powiatowe przyjęły od gminy 
Łęczyca pomoc finansową w formie 
dotacji celowej w wysokości 8 tys. zł. 
Kwota ma być przeznaczona na zakup 
masy bitumicznej na gorąco, niezbędnej 
do uzupełnienia ubytków na drogach 
powiatowych na terenie gminy Łęczyca. 
Na sierpniowym zebraniu rady gminy 
Paweł Wołoszyn, dyrektor Zarządu 
Dróg Powiatowych zapowiadał, że 
działania remontowe rozpoczną się we wrześniu. - Będziemy łatać dziury 
i postaramy się doprowadzić te drogi do stanu używalności – mówił 
dyrektor ZDP.

Tekst i fot. (kb)

mowani są tylko ci, którzy z 
pomocy lekarza skorzystają po 
raz pierwszy. Obecnie można 
zarejestrować się do okulisty, 
a ok. 20 września ruszą zapisy 
na listopad do endokrynologa i 
neurologa. 

Długi czas oczekiwania spra-
wia, że spotkanie z doktorem 
urasta do rangi wielkiego wyda-
rzenia. Większość z pacjentów na 
wizytę czekała ponad 3 miesiące. 
„To i tak szybko” – usłyszeliśmy 
od chorych, którzy dopiero teraz 
przyszli do szpitala, by wyzna-
czono im wizytę do specjalisty. 

Z panią Teresą w poradni spe-
cjalistycznej rozmawialiśmy o 
godz. 13. Pacjentka powiedziała 
nam, że o godzinie 15 ma ostatni 
autobus. Po 3 godzinach ocze-
kiwania na wizytę, do lekarza 
wchodzi dopiero 10 pacjent. Pani 
Teresa ma 21 numerek, więc na 
autobus na pewno nie zdąży. 

- Trudno, przecież nie zrezy-
gnuję. Kilka miesięcy czekałam 
na wizytę – usłyszeliśmy.

- Ciężko jest się dostać do le-
karza. Czekamy 4–5 godzin, aby 
nas przyjęli – dodaje pani Irena. - 
Jestem po zawale, co roku muszę 
przychodzić na wizytę i niestety 
zawsze wygląda to tak samo źle.

(kb)
Pacjenci, z którymi rozmawialiśmy, powiedzieli nam, że na 
wizytę u specjalisty czekali kilka miesięcy
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Podczas niedawno rozpoczętej 
modernizacji ryneczku robotnicy 
wykopali ludzkie szczątki. Ekipa 
remontowa, która przyjechała z ze-
wnątrz, była bardzo zaskoczona. Jed-
nak starsi mieszkańcy spodzie-
wali się, że może do tego 
dojść. Ryneczek został 
bowiem wybudowany 
na starym cmentarzu. 
Prace zostały wstrzy-
mane. Czy inwestycja 
jest zagrożona?

Robotnicy zrobili 
kilka 

dni temu na rynku głęboki wykop pod 
sieć tranzytową zasilającą przyszły 
wodociąg. Wraz z ziemią koparka 
wyciągnęła ludzką czaszkę i kości. 
Zdumieni robotnicy nie wiedzieli co 
robić. Na miejscu szybko pojawili się 
przedstawiciele lokalnej władzy. 

Jeden z radnych zaapelował, aby już 
wcale nie remontować grabowskiego 

rynku. 
- Przecież nie można pro-

wadzić inwestycji i co rusz 
wykopywać zmarłych. W 
tym miejscu jest cmentarz, 
trzeba to uszanować – mówił 
samorządowiec. 

Wójt Ryszard Kostrzewski 
ma zupełnie inne zdanie. 

- Szybko o wykopanych 
ludzkich kościach powiado-

miłem Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabyt-
ków. Opinia jest jedno-
znaczna. Ludzkie 

szczątki sprzed ponad stu lat nie 
mają żadnej wartości dla naszego 
dziedzictwa. Dlatego prace mo-
dernizacyjne rynku będą mogły 
być kontynuowane – słyszymy 
od wójta. - Ludzka czaszka wraz 
z kośćmi piszczelowymi zostały 
zakopane na naszym cmentarzu 
znajdującym się przy kościele. 

Mieszkańcy Grabowa szeroko ko-
mentują sprawę. Szczególnie ci starsi 
wracają pamięcią do czasów, gdy ich 
bliscy mówili o starym cmentarzu.

- Pamiętam, że moi rodzice często 

wspominali ten cmentarz – mówi Eu-
geniusz Ryszkiewicz, którego spotka-
liśmy na rynku. - Z tego co wiem ten 
cmentarz został zlikwidowany jeszcze 
na długo przed II wojną światową. 

Wanda Goszczyńska również wie 
o tym, że ryneczek znajduje się do-
kładnie w miejscu starego cmentarza. 

- Trochę dziwne, że przy likwidacji 
tego cmentarza wszystkie ludzkie 
szczątki nie zostały przeniesione na 
cmentarz przy kościele – zastanawia 
się pani Wanda. - Jeżeli nadal zmarli 
są w tym miejscu, to na pewno znów 

podczas remontu wykopią ludzkie 
szczątki. - To mało prawdopodobne 
– twierdzi wójt Kostrzewski. - Nie 
będziemy już głęboko kopać. 

Jak się dowiedzieliśmy remont ryn-
ku potrwać ma do połowy listopada. 
Jeśli faktycznie robotnicy ponownie 
wykopią ludzkie kości, to prawdo-
podobne jest, że harmonogram prac 
znacznie się wydłuży. Wówczas wła-
dze gminy będą musiały wystąpić do 
łódzkiego urzędu marszałkowskiego 
o aneks terminowy.

(stop)

Wykopano ludzką czaszkę i piszczele
GRABÓW

Po tym, jak robotnicy wykopali ludzkie szczątki, prace na 
ryneczku zostały wstrzymane

Starsi mieszkańcy wiedzą o 
tym, że pod rynkiem chowani 
byli kiedyś ludzie 

Wójt Ryszard Kostrzewski 

ma nadzieję, że remont 
rynku zakończy się w 
terminie
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Tylko jednego dnia odebraliśmy 
kilka telefonów dotyczących ban-
komatu ustawionego w jednym z 
marketów, który klientom „poły-
kał” karty. 

- Na bankomacie nie było żadnej 
informacji, która nakazywałaby 
ostrożność. Przecież urządzenie 
ustawione jest w pobliżu kas i 
stoisk. Ktoś z tego marketu mógłby 
napisać na kartce, że bankomat nie 
zwraca kart – denerwowała się jed-
na z naszych Czytelniczek.

Co zrobić, gdy bankomat nie 
słucha poleceń i zatrzymuje kartę 
lub pieniądze? 

Przede wszystkim trzeba się 
uspokoić i nie wpadać w pa-
nikę. Zdarzenie wprawdzie 
do przyjemnych nie należy 
i podnosi ciśnienie, ale 
walka z bankomatem zda 
się na nic. Na każdym 
urządzeniu powinny 
znajdować się naklejki z 
numerami telefonów, na 
które trzeba zadzwonić, 
aby poinformować o 
fakcie wciągnięcia kar-
ty przez urządzenie. 
Lepiej nie zwlekać i 
zadzwonić od razu, 
aby karta nie została 
wydana komuś inne-
mu. Następnie należy 
zastrzec kartę i udać 
się do oddziału ban-
ku. Tam otrzymamy 

wniosek o wydanie nowej karty, a 
także o zwrot środków, jeśli zostały 
one pobrane z konta, a niewypłaco-
ne przez bankomat.

Kartę można odebrać w oddziale 
wskazanym na naklejce banko-
matowej w terminie do 7 dni po 
jej zatrzymaniu, bez względu na 
miejsce lokalizacji bankomatu. 
Aby ją odebrać, wystarczy dowód 
osobisty – wyjaśnia Joanna Fatek, 
specjalista biura prasowego PKO BP.

Do najczęstszych powodów za-
trzymania karty należą trzykrotne 
niepoprawne wprowadzenie PIN-u 
i upłynięcie okresu ważności karty.

Tekst i fot. (kb)
W zajeździe Ambrozja odbyło się 

spotkanie klasowe absolwentów 
tamtejszej Szkoły Podstawowej. 
Po 35 latach w jednej sali 
zgromadziły się dwie 
klasy ósme „a” i „b”, 
których uczniowie 
ukończyli edukację 
w 1978 roku. 

Pomysłodaw-
czyniami zjazdu 
były trzy panie, 
których los rzucił 
poza granice powia-
tu łęczyckiego: z Czę-
stochowy, Włocławka 
i Kutna, a realizatorkami 
daszynianki. 

- Udało nam się zebrać 22 osoby – 
mówi Alicja Moruzgała. – Trudno 
było dotrzeć do wszystkich, ale 
cieszymy się, że mieliśmy okazję 
spotkać się w takim gronie. 

Uroczystość rozpoczęto od 
sprawdzenia przez Henrykę 
Olejniczak ,  jedną z wycho -

wawczyń,  l i st y 
obecności. Jak się 

okazało towarzy-
sze z jednej ławki 

nie mieli problemów z 
wzajemnym rozpoznaniu, 

pomimo że niektórzy nie widzie-
li się od momentu opuszczenia 
murów szkolnych.

W spotkaniu wziął udział ów-
czesny dyrektor szkoły Ryszard 
Szmaja oraz czworo nauczycieli. 

- Minutą ciszy uczciliśmy pamięć 
tych, którzy nie mogli być z nami – 
mówi pani Alicja.

Był czas na nostalgię, wspo-
mnienia, ale i zabawę. Spotkanie 
klasowe połączono z obchodami 
urodzinowymi gości, którzy wg 
rocznika osiągnęli 50 rok życia. 
Z tej okazji na salę wniesiono 
tort, który następnie ze smakiem 
zjedzono. Nie zabrakło również 
wspólnych zdjęć a na koniec 
absolwenci wymienili się nume-
rami telefonów, aby pozostać w 
bliższym kontakcie.

Zabawa trwała do białego rana 
a wspomnieniom się było końca…

(kb)

Janusz Augustyniak z dumą 
opowiada o swoim kochanym 
samochodzie – kultowej już War-
szawie. Kupił ją rok temu. Gdy wy-
jeżdża nią na ulice, chyba nie ma 

przechodnia, który nie odwróciłby 
się na widok popularnej w latach 
50-tych „warszawianki”. 

Pana Janusza spotkaliśmy w 
Górze Św. Małgorzaty, gdzie przy-

Spotkali się po 35 latach
DASZYNA

ŁĘCZYCA

Nasi Czytelnicy dzwonili w 
sprawie bankomatu

Jedyna taka „garbuska” 
w powiecie

Janusz Augustyniak przy 
swojej ukochanej Warszawie

PIĄTEK
jechał ze swojej rodzinnej miejsco-
wości Piątek razem z rodzicami 
obchodzącymi Złote Gody. Umyty 
i wypolerowany specjalnie na 
uroczystość samochód przyciągał 
spojrzenia. 

- Warszawę kupiłem w Ozorkowie 
od specjalistów, którzy zajmują się 
odnawianiem starych aut – sły-
szymy. - Samochód był wcześniej 
rozłożony co do jednej śrubki i na 
nowo złożony. Ciekawostką jest fakt, 
że auto posiada oryginalny kolor 
lakieru. Z takim kolorem Warszawy 
szły na eksport, mówiło się o nich 
„belgijki”, bo właśnie do Belgii były 
kierowane. 

J. Augustyniak kupił Warszawę 
z powodów sentymentalnych. Jako 

mały chłopiec często jeździł z ojcem 
właśnie takim autem.

- Leżałem na tylnym, bardzo 
wygodnym siedzeniu. Nigdy tego 
nie zapomnę. Sentyment pozostał. 
Powiem więcej, kocham swoją War-
szawę. Od czasu kupna nie miała 
żadnej awarii, choć trzeba przyznać, 
że bardzo o nią dbam – słyszymy. 

Miłośnik starych samochodów 
niechętnie mówi o kosztach za-

kupu. - Pieniądze nie są najważ-
niejsze. Liczy się pasja, spełnianie 
marzeń – mówi Janusz Augusty-
niak. - Z konkretów mogę jedynie 
wspomnieć o silniku, górnoza-
worowym. Na setkę pali około 12 
litrów, co jest niezłym wynikiem. 
Nie zamieniłbym Warszawy na 
żaden inny, nawet najnowszy 
samochód. 

Tekst i fot. (stop)

W środku nowinek technicznych brak, ale za to jaki 
niepowtarzalny klimat...
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W piątek trzynastego blisko 
stu spółdzielców zjawiło się 
pod budynkiem spółdzielni 
mieszkaniowej. Ludzie liczyli 
na spotkanie i rozmowę z no-
wym zarządem oraz radą nad-
zorczą. Domagają się wyjaśnień 
i odpowiedzi, czemu doszło w 
spółdzielni – jak mówią – do 
przewrotu i nielegalnych dzia-
łań. Nikt z władz „Łęczycanki” 
nie chciał z nimi rozmawiać. 

Wydawać by się mogło, że po 
odwołaniu byłego prezesa Romana 
Mioduchowskiego (przypomnij-
my, że przyszedł pijany na wal-
ne) a także abdykacji Konstancji 
Chodorowskiej, zastępcy prezesa, 
wszystko już będzie zmierzać w 
dobrym kierunku. Nowym sze-
fem „Łęczycanki” został Jarosław 
Szymański, przewodniczącym 
rady nadzorczej Waldemar Au-
gustyniak. Po miesiącu nastąpiła 
zmiana prezesa i rady. To wprawiło 
w osłupienie spółdzielców i spowo-
dowało demonstracje. 

- Stworzyli państwo w pań-
stwie. Robią co chcą. To hucpa. 
Ale my się nie poddamy. Trzeba 
w końcu doprowadzić wszyst-
ko do finału i sprawić, aby w 
spółdzieln i było normalnie 
– krzyczeli przed budynkiem 
spółdzielni ludzie. 

- To jest wstyd i hańba! – słyszy-
my od spółdzielców. – Boją się z 
nami spotkać, bo wiedzą, że się 
nie poddamy. Biorą nas na wstrzy-
manie, chcą nas zmęczyć, myślą że 
machniemy ręką, ale czara goryczy 
się przebrała. To trzeba skończyć 
raz na zawsze!

PIĄTEK TRZYNASTEGO 
– TŁUMY PRZED 
SPÓŁDZIELNIĄ

W piątek miało odbyć się w 
spółdzielni posiedzenie rady nad-
zorczej, której przewodniczy teraz 
Roman Kunowski. Żaden z człon-
ków rady nie przyszedł. Krzysztof 
Urbański i Waldemar Augustyniak 
wraz ze spółdzielcami zamiast 
otwartych drzwi ujrzeli zasunię-
te kraty. Nie otrzymali żadnego 
powiadomienia o odwołaniu ze-
brania. 

- W aktualnej sytuacji rada 
powinna się odbyć dzisiaj ze 
względu na to, że zbliża się okres 
grzewczy i nie mamy ustalonego 
regulaminu ciepła, nie mamy 
zaopiniowanych stawek za CO 
na nowy sezon, a już jest połowa 
września – mówi Waldemar Au-
gustyniak, członek RN.

Spółdzielcy zapowiadają ostrą 
walkę. Do Krajowego Związku 
Rewizyjnego, który sprawuje nad-
zór nad spółdzielniami udała się 
delegacja w składzie: Tadeusz Wa-
łowski, Krzysztof Graczyk, Zofia 
Wodzyńska, Teresa Woźniak, Jolanta 
Marciniak, Waldemar Augustyniak, 
Jarosław Szymański, Włodzimierz 
Bakalarz. Mają ustalić najbliższe losy 
spółdzielni. Jutro pod budynkiem 
ma odbyć się pierwsza pikieta. 

Oliwy do ognia dolewa opiesza-
łość zarządu (nowym prezesem jest 
Janusz Muszyński, jego zastępcą 
Marek Gdula) i rady nadzorczej 
w kwestii podjęcia działań zwią-
zanych z organizacją nadzwy-
czajnego zgromadzenia walnego. 

Stary zarząd zdążył zweryfikować 
podpisy złożone pod dostarczoną 
tydzień temu petycją i podpisać 
dokumenty ustalające termin 
pierwszego cząstkowego zebrania. 
Jednakże do tej pory w gablo-
tach nie pojawiły się informacje 
o walnym na którym spółdzielcy 
mieli zweryfikować członków rady 
nadzorczej.

- Uważam, że stary zarząd został 
odwołany dlatego, że nie chciał do-
puścić do odwołania nadzwyczaj-
nego walnego zgromadzenia. Tutaj 
są podpisy, które przekażę na ręce 
prezydium RN – poinformował 
zebranych spółdzielców Jarosław 
Szymański, odwołany prezes. – Za-
rząd podpisał te dokumenty, zwo-
łujące cząstkowe zgromadzenie na 
2 października. Podpisy zostały 
już zweryfikowane, jest ich 353, ich 
liczba jest wystarczająca. 

Wniosek złożono przed odwo-
łaniem ze stanowisk przewodni-
czącego RN Waldemara Augu-
styniaka oraz prezesa Jarosława 
Szymańskiego i jego zastępcy 
Jolanty Marciniak, więc jest prawo-
mocny. - Mamy podstawy prawne 
do tego, aby złożyć doniesienie do 
prokuratury i uważam że jest to 
jedyna droga dochodzenia naszych 
praw – mówi Krzysztof Urbański.

DLACZEGO DOSZŁO DO 
ZMIAN?

Dlaczego ponownie w spółdzielni 
doszło do zmian na górze? Jak udało 
nam się ustalić, „przewrotowcy” - jak 
określają ich spółdzielcy – podjęli 
taką decyzję, bo stracili zaufanie do 
Jarosława Szymańskiego. Nowy za-
rząd wraz z radą nadzorczą uważają, 
że zmiany są zgodne z obowiązują-
cymi przepisami.  

- Jesteśmy jako rada nadzorcza 
po konsultacjach z prawnikiem 
panem Andrzejem Chibnerem i 
wszystko jest zrobione zgodnie 
z prawem, dlatego bo osoby wy-
brane do zarządu startowały w 
konkursie na prezesa. Cała prawda 
jest taka, że podczas konkursu 
panowie Augustyniak i Urbański 
postawili nam sprawę jasno: jeśli 
zostanie wybrany pan Muszyński 
występujemy z RN i będziecie 
tu mieli tłumy niezadowolonych 
mieszkańców. Część radnych się 
wystraszyła i wybrano pana Jaro-
sława Szymańskiego na prezesa 

– informuje Ro-
m a n  Ku -
n o w s k i . 
- Począt-
k o w o 
p r a c a 
p r z e -
biegała 
b a r d z o 
dobrze, ale 
teraz jest duże 
zamiesza-
nie, ostre 
dyskusje. 
Czujemy 
się oszu-
kani, po-
n i e w a ż 
i n a c z e j 
umawia-
liśmy się 
z panami 
U r b a ń -
skim i Au-
gustynia-
kiem.

P r e z y -
diu m RN 
wstrzymuje 
się od po-
dania kon-
kretnych in-
formacji na 

temat organizacji nadzwyczajnego 
walnego zgromadzenia.

- To jest poważna sprawa. Na 
dzień dzisiejszy nie możemy się na 
ten temat wypowiedzieć – mówi 
przewodniczący RN.

- Członkowie rady nie boją się 
weryfikacji, niech się odbędzie. 
Nic bym nie powiedział, gdyby 

poczekali do wiosennych 
cząstkowych zebrań 

sprawozdawczych 
– dodaje Karol Zie-
liński.

To na pewno 
nie jest koniec. O 
„Łęczycance” w 
następnym nu-

merze.
Katarzyna 
Bernacka

Anarchia w spółdzielni. Szturm na „Łęczycankę”

Spółdzielcy nie kryją emocji

W piątkowe południe przed budynkiem „Łęczycanki” zebrali 
się spółdzielcy 

To co ostatnio stało się w spółdzielni bardzo zdenerwowało 
ludzi

330 uczniów ze szkół podsta-
wowych i gimnazjów wzięło 
w sobotę udział w XXXVII Raj-
dzie „Szlakiem Bohaterów Walk 
nad Bzurą”, organizowanym 
przez Oddział PTTK „Ziemi 
Łęczyckiej” w Łęczycy. Młodsi 
uczestnicy mieli do przejścia 5 
km trasę, starsi – 10 km. Punktem 
startu był Mętlew, a docelowym 
Topola Królewska. Po posiłku w 
budynku szkoły podstawowej 
dzieci wzięły udział w konkursie 
plastycznym o Bitwie nad Bzurą 
oraz piosenki patriotycznej. Star-
si mogli wykazać się wiedzą o 

wydarzeniach z września 1939 
roku. Po ostrej rywalizacji wrę-
czono nagrody i dyplomy. Każdy 
uczestnik otrzymał pamiątkową 
przypinkę, na której znajduje się 
rysunek Pauliny Cieślak, jednej 

z uczennic i uczestniczek rajdu. 
Celem pieszych wycieczek było 
przybliżenie i utrwalenie w mło-
dych głowach pamięci o wyda-
rzeniach września 1939 r. 

(kb)

Rajd szlakiem bohaterówW Marynkach super ciągniki
- Postanowiliśmy otworzyć swój oddział 
w Marynkach , ponieważ w tym rejonie 
sprzedaliśmy dość dużo ciągników i 
sprzętu rolniczego. W swojej ofercie 
mamy również sklep części zamiennych i 
punkt serwisowy. Kompleksowa obsługa 
rolników jest wskazana i stanowi dla nas 
priorytet. To firma z ponad 20-letnim do-
świadczeniem, znamy potrzeby rolników 
i wychodzimy im naprzeciw - mówi Jerzy 
Sobociński, właściciel firmy. - Najlepszy ciągnik jaki mamy w swojej ofercie ma moc 170 
KM , maksymalnie może wyciągnąć 245 KM. Ciągnik jest standardowo wyposażony 
w amortyzowaną ośkę i kabinę oraz fotel pneumatyczny na poduszce powietrznej. 
Obecnie firma Farmasz jest wiodącym dealerem marki Zetor oraz marki Steyr. Firma 
otrzymuje wiele wyróżnień w sprzedaży ciągników i maszyn rolniczych.

Tekst i fot. (kb)
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Wybielanie zębóW 800zł 400zł
Najnowocześniejsza lampa Philips ZOOM!
oraz markowe preparaty Philips ZOOM! 
    usunięcie kamienia
    piaskowanie
    fluoryzacja
    przegląd zębów kamerą wewnątrzustną

Świnice Warckie, ul. Kościuszki 24a, tel. 795-821-876

Ponad rok trwała droga do-
kumentów z urzędu gminy do 
starostwa, niezbędnych do urucho-
mienia procedury pozwalającej na 
wypłacenie odszkodowań za zajęcie 
terenów pod budowę drogi Pilichy 
– Mikołajew – Pruszki.

W ubiegłym tygodniu wreszcie 
wpłynęły do starostwa braku-
jące dokumenty. Jak się okazało 
brakowało map, stanowiących 
załączniki do decyzji, która została 
dostarczona przez urząd gminy w 
maju 2012 r. 

- Bez tych map nie można było 
nic zrobić, nie można oszacować 
wartości gruntu – tłumaczy Alicja 
Miarka, kierownik Gospodarki 
Nieruchomościami starostwa po-
wiatowego w Łęczycy.

Pomimo że inwestycję zakoń-
czono i rozliczono w budżecie 
gminy w 2011 roku temat drogi Pi-
lichy – Mikołajew – Pruszki wciąż 
powraca. Na ostatnim posiedze-
niu Rady Gminy nie potrafiono 
odpowiedzieć dlaczego sprawa 
odszkodowań stoi w miejscu a 
domagającego się odpowiedzi 
radnego uciszano.

- Ludzie czekają na te odszko-

dowania. To skandaliczne, żeby 
wycena tak długo trwała – mówił 
na sesji radny Grzegorz Góra. 

Gmina może wypłacić odszko-
dowania na podstawie wyceny 
dokonanej przez władze powia-
towe. Po wpłynięciu do staro-
stwa brakujących dokumentów 
sprawa ma ruszyć miejsca. W 
najbliższym czasie ma zostać 
wyłoniony rzeczoznawca, który 
oceni wartość przejętych tere-
nów. Pod uwagę będzie brana 
atrakcyjność gruntów i okolic, 
m.in. dostępność mediów czy 
klasa ziemi.

(kb)

Droga we wsi Nowy Gaj stała 
się głównym powodem konfliktu 
pomiędzy wójtem a rolnikiem. 
Józef Olejniczak zarzuca wójtowi 
złośliwe działanie i naginanie pra-
wa. Wójt Włodzimierz Frankow-
ski twierdzi, że działa w interesie 
społeczności lokalnej. 

Spór trwa już kilka lat. Zaczęło 
się od tego, że rolnik zarzucił miej-
scowym władzom brak inwestycji 
melioracyjnych przy drodze dojaz-
dowej do jego posesji. 

- Rów był zanieczyszczony. Pełno 
było gałęzi, starych betonowych 
kręgów. Postanowiłem, że nie 
będę czekał na ruch wójta i po 
prostu oczyściłem rów. Musiałem 
to zrobić, bo woda zalewała drogę i 
wdzierała się na podwórko – mówi 
J. Olejniczak. - Wójt stwierdził, że 
nie miałem prawa tego robić, bo 

droga jest gminna. Twierdził, że 
zniszczyłem umocnienia 
drogi. Na miejsce przy-
jechała policja. Funkcjo-
nariusze w stosownym 
oświadczeniu napisali, 
że droga dojazdowa jest 
prywatna. 

Sprawa szybko trafiła 
do łęczyckiego sądu, 
który uznał winę rolnika 
z Nowego Gaju. 

- Odwołałem się od 
orzeczenia sądu w Łę-
czycy. Naszym kon-
fliktem zajął się Sąd 
Okręgowy w Łodzi. 
Zostałem uniewin-
niony – słyszymy od 
gospodarza. - My-
ślałem, że wójt da 
już sobie spokój. Ale 
skierował na drodze 
cywilnej ponownie 
sprawę do sądu. Do-

maga się też od-
szkodowania. Nie 

potrafię tego 
zrozumieć i 
uważam, że 

wójt nie po-
stępuje fair. 

Wójt Włodzimierz Frankowski 
tłumaczy, że musiał tak zrobić. 

- Pan Olejniczak nie rozumie jed-
nej, podstawowej kwestii. Wpraw-
dzie droga dojazdowa nie jest ujęta 
w kategorii dróg gminnych, ale 
jesteśmy właścicielem działki przez 
którą przebiega. Brakowało jedynie 

księgi wieczystej i decyzją wojewo-
dy droga została skomunalizowana 
– mówi wójt. - Rolnik zniszczył 
przepust na drodze i zablokował 
przejazd, bo zaorał drogę. Musiałem 
skierować sprawę do sądu.

(stop)

Ludzie czekają na odszkodowania
GM. ŁĘCZYCA

GÓRA ŚW. MAŁGORZATY
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Radny Grzegorz 
Góra w imieniu 
mieszkańców 
walczy o 
odszkodowania

Wójt kontra rolnik. Na porozumienie 
nie ma szans

Józef Olejniczak nie może zrozumieć tego, że kiedyś – jak nam 
powiedział - droga była prywatna a teraz należy do gminy

Wójt Włodzimierz Frankowski 

twierdzi, że musiał skierować 

przeciwko gospodarzowi 
sprawę do sądu
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Weź pożyczkę 
z ratami bez wyrzeczeń

801 33 66 99
Opłata za połączenie wg cennika operatora

www.bgz.pl

RRSO na dzień 19.08.2013 r. dla reprezentatywnego przykładu wynosi 19,93% dla całkowitej kwoty kredytu 10 637,31 zł z pakietem ubezpieczeń, spłacanej w 24 
równych ratach po 500,74 zł, roczna stała stopa oprocentowania 12%, całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta 12 654,95 zł, w tym poza całkowitą kwotą 
kredytu: odsetki 1 380,33 zł, pełny koszt ubezpieczenia 637,31 zł, prowizja 0 zł. Szczegółowe informacje dotyczące warunków udzielenia kredytu gotówkowego, w tym 
zabezpieczeń, oprocentowania, opłat i prowizji oraz Regulamin Promocji Pożyczki gotówkowej dostępne są na www.bgz.pl oraz w oddziałach Banku. Niniejszy 
materiał ma charakter reklamowy i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Promocja trwa do 11 października 2013 r.

Gwarantujemy tanią pożyczkę gotówkową dla każdego:
■   tylko 12% oprocentowania
■   0 zł prowizji dla pożyczki z ubezpieczeniem

Bank BGŻ Oddział w Łęczycy | Pl. Kościuszki 6,  99-100 Łęczyca,  Tel. 24 721 80 72

GRABÓW

ŁĘCZYCA

Coraz więcej mieszkańców jest 
zaskoczona wysokimi rachunka-
mi za ciepło za poprzedni sezon 
grzewczy. Niektórzy doszukują 
się przyczyny w działaniu no-
wych elektronicznych podziel-
ników.  

Jan Chucki, prezes PGKiM, wy-
jaśnia, że na koszt zużycia energii 
cieplnej może wpłynąć wiele czyn-
ników, m.in. powierzchnia lokalu i 
jego położenie, przenikanie cieplne 
między ścianami, jakość ocieplenia 
budynku, długość trwania zimy 
itp.

- Przy przyjętej metodzie rozli-

czeniowej wyszły takie wyniki a 
nie inne. Wpływu na to nie mam. 
Nie jest to metoda doskonała. Wa-
runki rozliczenia ustalane są ze 
wspólnotą – mówi prezes. – Roz-
wiązaniem może być spłaszczenie 
opłat zmiennych i stałych, co 
warunkowałoby mniejsze różnice 
indywidualnych kosztów zużycia 
energii cieplnej. 

Prezes planuje rozmowy z miesz-
kańcami na ten temat. Rozważa 
możliwość uregulowania części 
opłat z funduszu remontowego. 

Z danych wynika, że średnie 
zużycie energii cieplnej było nieco 
większe niż w ubiegłym roku, ale 
niższe niż 2 lata temu. 

(kb)

Widać, że dzieciom brakuje w 
mieście placów zabaw. 

Radość z przeprowadzanych na 
terenie miasta prac związanych 
z wymianą ponad 30-letnich rur 
ciepłowniczych podzielają rów-
nież dzieci i młodzież. Z ochotą 
szturmują zabezpieczające teren 
taśmy ostrzegawcze i barierki, aby 
korzystać z niecodziennych zabaw. 

Dla młodszych nie lada atrakcję 
stanowią piaskowe góry. Służą za 
piaskownicę oraz miejsce realizacji 
wszelakich pomysłów, które może 
urodzić tylko dziecięca wyobraźnia. 
Starsi wybierają bardziej ekstremal-
ne rozwiązania, decydując się na 
przeskoki rowów. Na szczęście do 
tej pory nikt nie ucierpiał.

Remont linii ciepłowniczych na 
terenie Łęczycy ma potrwać do 
końca września. 

Tekst i fot. (kb)

W ub. czwartek otwarta została 
Biedronka, która zastąpiła Jeżyka. 
Poprzedni market wycofał się 
z działalności, tłumacząc swoją 
decyzję zbyt małymi wpływami. 

Czy na lokalnym rynku utrzyma 
się nowy market? Wszystko zależy 
od tego, co będzie miał w swojej 
ofercie i czy ceny będą atrakcyjne. 
Klienci, z którymi rozmawialiśmy, 
byli zadowoleni z zakupów. - Jest 
taniej niż w Jeżyku – usłyszeliśmy. 

(stop)

Biedronka już działa

Niebezpieczne zabawy

Będzie spotkanie 
z mieszkańcami w sprawie ciepła

ŁĘCZYCA Prezes PGKiM zamierza spotkać się z 

lokatorami, którzy narzekają na zbyt 

wysokie rachunki za ogrzewanie
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Oryginalne potrawy 
i porady kulinarne

Rozwiązanie krzyżówki z numeru 53: Nauka nie idzie w las.

UŚMIECHNIJ SIĘ
Hrabia z Hrabiną tańczą na walca na 
wielkim balu. 
- Psst, hrabino, teraz kręcimy się w 
drugą stronę. 
- Dlaczegóż to, mój hrabio? 
- Kończy mi się gwint w protezie... 

***
Dwie babcie oglądają walkę bokserską w tv. Po 
serii ciosów jeden z zawodników pada na deski. Sędzia zaczy-
na liczyć, tłum szaleje! Wstanie?! Nie wstanie?! Wstanie?! 
Nie wstanie?! 
- Nie wstanie - komentuje jedna z babć - znam chama z 
tramwaju. 

***
Dwóch Anglików w średnim wieku gra w golfa. 
w pewnej chwili obok pola golfowego przechodzi 
kondukt żałobny. Jeden z grających odkłada kij i zdejmuje 
czapkę.  
- Cóż to - dziwi się drugi - przerywa pan grę?  
- Proszę mi wybaczyć, ale, bądź co bądź, byliśmy 25 lat 
małżeństwem. 

***
Sędzia do oskarżonego: 
- Czy przyznaje się pan do winy? 
- Nie, wysoki sądzie. Mowa mego obrońcy i zeznania świad-
ków przekonały mnie, że jestem niewinny! 

***
Spotyka się dwóch mężów: 
- Słyszałem, że twoja żona rozbiła twoje nowe Porsche. Stało 
jej się coś? 
- Jeszcze nie, zamknęła się w łazience... 

***
- Chciałabym coś praktycznego do pokoju dziennego - mówi 
kobieta w sklepie z dywanami. 
- A ile Pani ma dzieci? 
- Sześcioro. 
- To najpraktyczniejszy byłby asfalt... 

***
Facet pyta strażaka: 
- Dlaczego już pan odjeżdża? Przecież jeszcze pan nie ugasił 
całego pożaru!? 
- Niech pan z pretensjami zgłasza się do mojego komendanta! 
Ja chciałem pracować na całym etacie, a on dał mi tylko pół... 

Puszyste placuszki
Składniki
• 0,5 szklanki mąki kukurydzianej
• 0,5 szklanki mąki pszennej tortowej
• 1 łyżeczka proszku do pieczenia
• 2 łyżeczki cukru
• 1 łyżka oleju
• 1 łyżeczka cukru waniliowego
• 3/4 szklanki mleka
• 1 jajo
Przygotowanie
Wszystkie składniki łączymy ze sobą, odstawiamy na 10 minut.
Następnie na suchej patelni smażymy placuszki z 1,5 łyżki stołowej 
ciasta, dopóki nie zaczną pojawiać się pęcherzyki, następnie odwra-
camy na drugą stronę. Podajemy z dowolnym sosem owocowym, 
konfiturami 

ciasto “Pijana śliwka”
Składniki
biszkopt:
• 4 jajka
• 5 łyżek cukru
• 2 łyżki mąki pszennej tortowej 
   (1/3 szklanki)
• 1 kopiasta łyżka mąki ziemniaczanej
• 1,5 łyżki kakao
• 1 płaska łyżeczka proszku do pieczenia

• (2/3 szklanki razem mącznych produktów, oprócz cukru) 
krem budyniowy:
• 2 budynie jasne (śmietankowy lub waniliowy)
• 600 ml mleka
• ½ szklanka cukru (niecała)
• 250 gram masła
poncz: 1/4 szklanki schłodzonej mocnej herbaty  
dodatkowo: 550 – 600 g suszonych miękkich śliwek kalifornijskich 
+ 200 ml czystej wódki
Przygotowanie
Suszone śliwki pokroić w kostkę i włożyć do litrowego słoika. Zalać 
wódką, zakręcić słoik i zostawić na 24 godziny.
Biszkopt: Białka ubić z cukrem na bardzo sztywną pianę. Dodać 
żółtka i jeszcze ubijać. Następnie dodać mąkę pszenną, mąkę 
ziemniaczaną, kakao (koniecznie przesiane przez sitko), proszek 
do pieczenia i bardzo delikatnie wymieszać. Wylać do formy 
(wyłożonej papierem do pieczenia) o wymiarach ok. 20 na 36 cm. 
Włożyć do nagrzanego piekarnika i piec około 30 minut w tem-
peraturze 170 °C. do tzw. suchego patyczka. Krem budyniowy: 
Ugotować budynie z cukrem, na mleku. Masło utrzeć na puszy-
stą masę. Ucierając dodawać po łyżce zimny budyń. Do gotowej 
masy dodać ½ ilości śliwek (wcześniej zamoczonych w alkoholu) i 
wymieszać. Polewa: W rondelku roztopić masło, dodać kostki cze-
kolady i mieszać aż czekolada się rozpuści. Roztopioną czekoladę 
lekko ochłodzić, dodać do niej resztę śliwek . Składanie: Ostudzony 
biszkopt nasączyć ponczem, na to krem budyniowy i rozłożyć 
ostudzoną polewę.

Zapiekanka z kurczakiem
Składniki
• pierś z kurczaka, 1
• ser żółty1 kostka
• majonez, 1 mały słoiczek
• ser żółty w plastrach, 6 plastrów
• makaron do spaghetti, 1 paczka
• pieprz
• sól
• ketchup
• przyprawa do pizzy i zapiekanek
• przyprawa do gyrosa
• 1 olej

Przygotowanie
Pierś z kurczaka pokroić w kostkę, wymieszać z przyprawą do 
gyrosa (całą saszetkę) i usmażyć na oleju. Makaron ugotować tak 
jak na spaghetti. Ser w kostce zetrzeć na tarce o grubych oczkach. 
Gdy pierś się już usmaży a makaron ugotuje wymieszać wszystko 
razem z serem oraz majonezem. Posolić, popieprzyć. Całość prze-
łożyć do naczynia żaroodpornego, bądź na małą brytfannę. Na 
wierzchu ułożyć plastry sera, polać ketchupem i rozsmarować go. 
Posypać przyprawą do pizzy i zapiekanek. Włożyć do rozgrzanego 
piekarnika. Gdy ser na wierzchu będzie już roztopiony wyciągnąć 
i podawać. Do zapiekanki można dodać również zielony groszek, 
pomidor, paprykę
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Liczne konkursy, jarmarki, wystawy, występy zespołów ludowych przyciągnęły 
wczoraj całe rodziny. Świetnie bawili się dorośli oraz dzieci. Po raz kolejny barwy 

jesieni spotkały się w Łęczycy z dużym zainteresowaniem.
Katarzyna Bernacka

Łęczyca w barwach jesieni
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Trzy miesiące – tyle, zdaniem 
kierownika robót, potrwa mo-
dernizacja placu Jana Pawła II w 
Ozorkowie. W połowie ubiegłego 
tygodnia robotnicy wyburzyli sta-
rą fontannę. Nowa znajdować ma 
się w innym miejscu, bliżej skrzy-
żowania z ul. Starzyńskiego. Szara 
kostka granitowa położona będzie 
na starej nawierzchni placu. To 
niewątpliwie wpłynie na przyspie-
szenie prac. Na obrzeżach placu 
pojawią się nowe nasadzenia oraz 
stylizowane latarnie. W ramach 
rewitalizacji placu przeprowadzo-
ny zostanie remont kamienic pod 
numerami: 7, 19, 20. 

(stop)

Do naszej redakcji napisała pani 
Paulina, która oskarża Ozorkowskie 
Przedsiębiorstwo Komunalne o brak 
profesjonalizmu i lekceważenie peten-
tów. W liście czytamy...

„Na początku sierpnia wypełniłam 
stosowną deklarację śmieciową i do-
stałam informacje od Urzędu Miasta 
w Ozorkowie, że kosz na odpady mogę 
zakupić w Ozorkowskim Przedsię-
biorstwie Komunalnym. Niestety tam 
usłyszałam - bardzo nam przykro, ale 
koszy w tym momencie brakło i naj-
lepiej będzie jak sama Pani na własną 
rękę pojedzie do marketu i zakupi kosz. 
Zakupiłam kosz w kwocie 99zł. Miałam 
otrzymać specjalny kod kreskowy z 
identyfikacją przy wywozie śmieci. 
Niestety dwa razy śmieci zostały zabra-
ne a kodu kreskowego nadal nie było. 
Więc nie czekając poszłam do OPK-u z 
zapytaniem dlaczego jeszcze nie otrzy-
małam kodu kreskowego na kosz? A 
tam nieoczekiwanie dowiedziałam 
się - niestety następnym razem Pani 
śmieci nie będą zabrane, ponieważ ten 
kosz nie jest odpowiedni do śmieciarki 
i musi Pani zakupić nowy kosz. Nie 
mogłam w to uwierzyć, myślałam że 
to jakiś żart. W OPK-u zaproponowali 
mi, że mają jeszcze 5 sztuk koszy w 

kwocie 50zł., bo są używane i radzili 
mi żebym kupiła. Więc ja wyciągam 
ostatnie pieniądze z portfela i kupuje 
ten kosz, bo gdzieś śmieci wyrzucać 
muszę. Następnego dnia wybrałam 
się do Prezesa OPK-u z zażaleniem, że 
jego pracownik polecił mi kupno 
kosza w markecie i raptem okazało 
się, że kosz nie pasuje. Zatem pytam 
po co mi teraz dwa kosze??? Jeśli 
pracownik wiedział, że to ma być 
jakiś specjalny kosz dostosowany 
do śmieciarki, to mógł mi od razu 
powiedzieć i bym odpowiedni ku-
piła. A tak wydałam niepotrzebnie 
99zł na kosz, który do niczego się nie 
przyda. I zamiast mieć ładny, nowy 
kosz, mam metalowy używany za 
50zł... Jestem tym faktem załamana. 
W OPK wprowadzają ludzi w błąd, 
jest tam bałagan, że głowa boli. 
Robią z ludzi wariatów. Na własnej 
skórze odczułam brak szacunku do 
człowieka ze strony Prezesa OPK-u”. 

O komentarz chcieliśmy poprosić 
prezesa Ozorkowskiego Przedsiębior-
stwa Komunalnego. Nie znalazł dla 
nas czasu. Od sekretarki prezesa usły-
szeliśmy, że z szefem możemy spotkać 
się w tym tygodniu.

(stop)

Starsi mieszkańcy łapią się za gło-
wy. Kiedyś było to nie do pomyśle-
nia. Coraz częściej do pojemników 
na śmieci wyrzucane jest pieczywo. 

Grzegorz Klauze, który wykonuje 
dla miasta prace interwencyjne, 
wyjął niedawno z kosza na śmieci, 
ustawionego w pobliżu parku, cały 
bochenek chleba. 

- Często znajdujemy z innymi ko-
legami z prac interwencyjnych chleb 
w śmieciach – słyszymy. - Zresztą w 
śmieciach ląduje nie tylko pieczywo. 
Wyrzucane są ciasta, kiełbasy, sery. 
Ktoś mógłby powiedzieć, że w Ozor-
kowie nie ma biedy...

Niestety, tego na pewno powie-
dzieć nie można. Nie brakuje ubo-
gich mieszkańców. 

- Mnie się nie przelewa – mówi 
pani Wanda, z którą o chlebie w 
śmieciach rozmawialiśmy na pl. 
Jana Pawła II. - To bulwersujące, 
że pieczywo jest wyrzucane. Mnie 
uczono, że dla chleba trzeba mieć 
szacunek. Nie wolno było nigdy 
wyrzucić kawałka chleba, nawet 
starego, chleb się nigdy nie marno-
wał, podnosiło się każdy upuszczo-
ny kawałek chleba, nawet na ulicy. 

(stop)

Ekspresowy remont placu

Po starej fontannie nie ma już śladu

Chleb w śmietniku. 
Dlaczego marnujemy 
żywność?

OZORKÓW

Pan Grzegorz z wyjętym ze 
śmieci bochenkiem chleba

Czytelniczka krytykuje OPK

Szczury wychodzą 
z kanałów, brudy 
lecą do rzeki

OZORKÓW
W centrum miasta (w po-

bliżu targowiska), zazwy-
czaj  wieczorem, gdy r uch 
jest już mniejszy, bez więk-
szych problemów zobaczyć 
można g romady szczurów. 
Gryzonie wychodzą z rur, 
którymi nieczystości z po -
bl i sk ic h  posesji  w pad ają 
wprost do Bzury. 

Szczury w tym miejscu mają 
się doskonale. Od lokatorów 
dowiadujemy się, że jest ich 
coraz więcej.  Mają świetne 
warunki. Niektórzy mieszkań-
cy dokarmiają dzikie kaczki, 
więc pożywienia gryzoniom 
nie brakuje. Poza tym teren 
jest bardzo zaśmiecony. 

- Kilka dni temu kilka szczu-
rów biega ło  po podwórku 

przed domem – mówi Miro-
sław Krysiak. - Nie boją się 
ludzi. Doskonale się przystoso-

wały. Tymi szczurami, oprócz 
okol icznych m ieszkańców, 
nikt z władz miasta się nie 
przejmuje. Przecież w magi-
stracie doskonale wiedzą, że 
nieczystości lecą do Bzury i 
że w tym miejscu jest plaga 
szczurów. W pobliżu remonto-
wane jest miejskie targowisko 
a kilka metrów dalej taki syf. 
Szkoda słów...

Dlaczego z rur ścieki odpro-
wadzane są wprost do rzeki? 
Nie ma w tym zbyt wielkiej 
tajemnicy. Pomimo tego, że w 
głównej ulicy jest kanalizacja, 
nie wszystkie posesje przyłą-
czyły się do sieci. Łatwo się 
domyślić, że chodzi o koszty 
związane z przyłączem. Za-
stanawia jednak to, że odpo-
wiednie służby i instytucje 
przymykają oko na takie za-
nieczyszczanie Bzury. 

Tekst i fot. (stop)

Mirosław Krysiak - „szczurów jest tu bardzo dużo”

Najczęściej szczury gromadzą się pod mostkiem

Tak wyglądają OPK-owskie kontenery

Dramat licealistki. Wypadek na krajowej „jedynce”

Ścieki w tym 
miejscu wypływają 

wprost do rzeki
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OZORKÓW

Małgosia – uczennica III 
klasy LO w Ozorkowie, 
w ostatni dzień waka-
cji uległa poważnemu 

wypadkowi. W tył auta, którym 
jechała jako pasażerka, uderzył tir. 
Dziewczyna cudem przeżyła. Prze-
bywa w warszawskim szpitalu. Jej 
przyjaciele ze szkoły nie pozostali 
głusi na nieszczęście koleżanki. 
W liceum zorganizowana została 
zbiórka krwi dla poszkodowanej 
licealistki. 

- W tych smutnych chwilach na-
sza młodzież wykazała się wielkim 
sercem – mówi Anna Plaskota, dy-
rektor liceum. - Koleżanki i koledzy 
Małgosi oddawali dla niej krew. Do 
akcji włączyli się też rodzice uczniów, 
pedagodzy i mieszkańcy Ozorkowa. 
Zebranych zostało 16 litrów krwi.

Jak się dowiedzieliśmy Małgorzata 
jest już po operacji. Powoli dochodzi 
do siebie. W liceum uczniowie nie 
mogą się doczekać powrotu dziew-
czyny, która ma opinię uśmiechniętej 
i pomocnej koleżanki. W szkole 

Dramat licealistki. Wypadek na krajowej „jedynce”
nie po raz pierwszy pobierana była 
krew. Placówka od 3 lat współpra-
cuje z łódzką stacją krwiodawstwa i 
krwiolecznictwa. Krew oddawana 
jest przez dorosłych licealistów 2 razy 
w roku. Ostatnia zbiórka pomóc ma 
nie tylko Małgosi, ale również innym 
potrzebującym.

(stop)

Licealiści chętnie wzięli udział w akcji ratującej 

życie MałgosiSzkoła ma specjalną salę, w której 
pobiera się krew

po pożarze wciąż czekają na remont
Choć od pożaru kamienicy przy 

pl. Jana Pawła II minął już ponad 
miesiąc, wciąż budynek nie jest 
remontowany. Lokatorzy wycho-
dzą z siebie. Dają upust swojemu 
niezadowoleniu. Twierdzą, że z 
urzędu miasta nie mogą doprosić 
się żadnych informacji w sprawie 
prac naprawczych domu. 

Pożar wybuchł na poddaszu. Nad-
palił się cały dach. Teraz, gdy tylko 
pada deszcz, lokatorom woda leje się 
do mieszkań. 

- Jak długo można chodzić do ma-
gistratu i prosić o niezbędny remont? 
- pyta Elżbieta Woźniak, jedna z loka-
torek kamienicy. 

Barbara Rajska, kolejna mieszkanka 
domu, twierdzi, że po pożarze nikt 
z urzęd-

ników nie interesował się sytuacją 
lokatorów. - Sami chodzimy do bur-
mistrza, ale zazwyczaj nie ma czasu 
na rozmowy. Mamy sprzeczne infor-
macje. Niektórzy mówią, że magistrat 
nie jest właścicielem naszej kamienicy i 
dlatego nie zrobią nam remontu.

Paulina Stańczyk także nie ukrywa 
swoich emocji. 

- Jedno jest pewne, miasto z całą 
pewnością zarządza naszą nierucho-
mością – mówi pani Paulina. - Remont 
muszą przeprowadzić. 

Mieszkańcy z którymi rozmawiali-
śmy mówią nie tylko o zniszczeniach 
po pożarze. 

Grzegorz Brodowicz oprowadził 
dziennikarza po zabytkowej ruinie. 
Zobaczyliśmy odpadający tynk, starą 
bramę i zbutwiałe drewniane ramy 
okienne. Z kolei Henryk Zduńczyk 
pokazał nam dziurawe rynny, które na 

remont – jak usłyszeliśmy 
– czekają kilka lat. 

O kamienicy rozma-
wialiśmy z Mariuszem 
Ostrowski, sekretarzem 
miasta.

- Nie mamy uregulo-
wanego stanu prawnego 
tej kamienicy. Oczywi-
ście zarządzamy budyn-
kiem i chcemy przepro-
wadzić remont. Czeka-
my na pieniądze z ubez-
pieczenia. Na pewno 
w tym miesiącu znany 
będzie wykonawca 
remontu. Zamierza-
my przeznaczyć całą 
kwotę z ubezpieczenia 
na przeprowadzenie 
prac naprawczych – 
zapewnia M. Ostrow-
ski. 

(stop)

Lokatorzy zabytkowej, zrujnowanej kamienicy czekają na remont budynku
Ogień wybuchł 
na poddaszu

Sekretarz miasta (z prawej) obiecuje, że remont 

kamienicy wkrótce zostanie wykonany

Na głowę jednego 
z lokatorów, gdy 
pokazywał starą 
elewację, o mały 
włos nie spadł 
spory kawałek 
tynku

fo
t. 

na
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Podinspektor Wiesław Rzącki, 
komendant komisariatu policji w 
Ozorkowie, rozwiewa nadzieje 
mieszkańców na piesze patrole 
funkcjonariuszy.

Policjantów będzie można ujrzeć 
głównie w radiowozach. 

- Zdaję sobie sprawę z oczekiwań 
mieszkańców. Wiem, że chcieliby, aby 
policjanci spacerowali w patrolach po 
mieście. Niestety, na chwilę obecną, 
mam za mało funkcjonariuszy – 
mówi komendant Rzącki. 

W ozorkowskim komisariacie 
w służbie są w tej chwili 33 osoby. 
Wydawać by się mogło, że to dużo. 
Tym bardziej niektórzy mogą zadać 
pytanie, czemu nie widać pieszych 
patroli.

- Pracujemy na trzy zmiany – wy-
jaśnia szef ozorkowskich policjantów. 
- Gdy podczas jednej zmiany jest 10 
funkcjonariuszy, to można powiedzieć, że to tłok. W ciągu dnia jest jeden patrol 

policji w radiowozie, natomiast w nocy 
są dwa takie patrole. Nie mogę wysłać 
innych policjantów na piesze patrole, 
bo w komisariacie też funkcjonariusze 
mają obowiązki. Sporo czasu zabiera 
niestety papierkowa robota. 

Komendant liczy na to, że na wyż-
szym szczeblu zapadnie niedługo 
decyzja o skierowaniu do Ozorkowa 
2-3 nowych policjantów. Jak przy-
znaje podinspektor zadań – odkąd 

burmistrz zlikwidował straż miejską 
– jest bardzo dużo. W Ozorkowie 
dominuje drobna przestępczość, 
która jest uciążliwa dla mieszkańców. 
Niestety kradzieże, pijackie awantury, 
demolowanie komunalnego mienia 
to wciąż codzienność. 

- W październiku zorganizujemy 
spotkanie z mieszkańcami. Liczę na 
dużą frekwencję – mówi komendant 
Wiesław Rzącki. 

(stop)

Niecodzienna wizyta w sekre-
tariacie urzędu miasta wywołała 
spore zamieszanie i konsternację. 
Pani Mirosława (nazwisko do wia-
domości redakcji) zaopatrzona w 
broszurki o tematyce religijnej przy-
szła do burmistrza, aby poprosić go 
o wsparcie finansowe.

- Wybieram się na Jasną Górę. Po-
trzebuję pieniążków a burmistrz jest 
z tej samej opcji co nasz świętej pa-

mięci prezydent – mówiła podeks-
cytowana mieszkanka Ozorkowa. 

Czy pani Mirosława spotkała się 
z włodarzem miasta? 

- Nie spotkałem się z tą panią 
– odparł burmistrz Jacek Socha. - 
Słyszałem, że była w sekretariacie. 
Z tego co wiem, to ta mieszkanka 
w sprawie wsparcia finansowego 
odwiedza w mieście różne insty-
tucje. To specyficzna osoba, która 
twierdzi, że ma do spełnienia misję 
duchową. 

(stop)

Po wsparcie do magistratu
OZORKÓW

Piesze patrole policji? Raczej nie...

Na zdjęciu starszy posterunkowy Mateusz Bojanowski i starszy 
sierżant Mariusz Makowski

Na ozorkowskich ulicach 
pieszych patroli nie zobaczymy

Na osiedlu piją „pod dębami”
OZORKÓW

Niedaleko bloków, na niezago-
spodarowanym miejskim terenie, 
codziennie gromadzą się amato-
rzy procentów. Alkohol kupują 
w pobliskim sklepie monopolo-
wym, który jest otwarty w dzień 
i w nocy. Mieszkańcy twierdzą, 
że w tym punkcie wódka sprze-
dawana jest nawet małolatom. 

Zagajnik, który stał się ulubio-
nym miejscem spotkań miłośni-
ków wyskokowych trunków, jest 
prawdziwym utrapieniem spokoj-
nych mieszkańców osiedla przy ul. 
Małachowskiego. Niektórzy lokato-
rzy bloków obwiniają sklepikarzy 
sprzedających alkohol o to, że na 

osiedlu jest coraz niespokojniej. W 
pawilonach pod blokami trunki 
są dostępne w sklepie całodobo-
wym, działa też ogródek piwny i 
restauracja. Czy nie za dużo tych 
punktów w których dostępny jest 
alkohol – pytają mieszkańcy. 

W całodobowym sklepie sprze-
dawczyni zarzeka się, że alkoholu 
osobom nieletnim nie sprzedaje.

- Być może lokatorzy widzą z 
okien młodzież, która wchodzi 
do sklepu. Zawsze jednak, gdy 
mam obawy co do pełnoletności 
klienta, pytam go o dowód 
osobisty. Małolatów odpra-
wiam z kwitkiem – mówi 
Krystyna Zbonikowska 
ze sklepu 24h. 

Blisko monopo-
lowego sklepu ca-
łodobowego jest 
ogródek piwny. 

-  Nigdy n ie 
było tu żadnych 
awantur – twier-
dzi Daniela Król, 
w ł a ś c i c i e l k a 
ogródka. - Stoli-
ki wraz z ława-
mi chowamy o 

godz. 22. Na pewno lokatorzy 
pobliskich bloków nie mogą się na 
nas skarżyć.

Smakosze chmielowego trunku 
z którymi rozmawialiśmy mają 
żal do niektórych mieszkańców 
osiedla, że o całe zło obwiniają 
właśnie ich. 

- Przychodzimy po pracy, wy-
pijemy piwko a są tacy, co patrzą 
na nas jak na jakiś alkoholików. 
Przecież to nie my chodzimy do 

zagajnika – usłyszeliśmy. 
Zagajnik zwany jest na osiedlu 

„pod dębami” - oczywiście z racji 
rosnących tam drzew. To teren 
zaniedbany, choć w magistracie 
usłyszeliśmy, że jest systematycz-
nie sprzątany. Na miejscu zobaczy-
liśmy jednak pełno śmieci i butelek 
po wypitym alkoholu. Mieszkańcy 
powiedzieli nam, że takie pobojo-
wisko jest już od... kilku lat. 

Tekst i fot. (stop)

Piwosze mają za złe, że niektórzy mieszkańcy identyfikują ich z pijanymi chuliganami

Sprzedawczyni z całodobowego 

monopolowego zapewnia, że 

małolatów nie obsługuje

Tak wyglądał podczas 

naszej wizyty teren 

pod dębami
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RegionalnystarsZa sierŻant i jej buldogi

ŁĘCZYCA
Praca w policji wymaga wie-

le zaangażowania i nie zawsze 
starczy czasu na realizowanie 
własnych pasji. Niektórym jednak 
to się udaje. St. sierż. Agata Bie-
rzyńska z łatwością godzi służbę 
w Zespole do Spraw Nieletnich i 
Patologii, domowe obowiązki i ho-
dowlę psów rasowych: buldogów 
francuskich.

- Wszystko zaczęło się 10 lat temu. 
Wspólnie z mężem zdecydowa-
liśmy się na psa do towarzystwa. 
Długo go poszukiwaliśmy i w 
końcu się udało, znaleźliśmy suczkę 
Arikę, która wprowadziła do domu 
wiele radości.

To był pierwszy buldog francuski 
w domu państwa Bierzyńskich. 
Obecnie posiadają 5 psów tej rasy: 
4 suczki i jednego psa. Pani Agata 
jest członkiem Związku Kynologicz-
nego oraz Międzynarodowej Fede-
racji Kynologicznej (FCI), jeździ na 
wystawy i pokazy, gdzie wszystkie 
czworonogi odnoszą liczne sukcesy. 
Na dwóch ostatnich wystawach 
najmłodszy pies otrzymał pierw-
sze lokaty i złoty medal. Przekonał 
do siebie jury nie tylko doskonałą 
anatomią, ale i zrównoważonym 
charakterem.

Sukcesy mobilizują do uczestnic-
twa w tego typu przedsięwzięciach, 
jednak pani Agata nie kryje, że  na 
dobre wyniki – podobnie jak w 
policji – trzeba zapracować.

- Od wystawy do klasy otwartej 
jest długa droga – mówi policjantka. 
- Codzienne treningi i ćwiczenia, 
przygotowania do odnajdywania 
się w różnych sytuacjach, kontakt z 
ludźmi, reakcja na różne dźwięki, 
tego wszystkiego trzeba nauczyć. 
Najważniejsza jest współpraca: 

pies wie, czego od niego wy-
magam, a ja wiem, czego on 
potrzebuje ode mnie. Do tego 
dochodzą koszty związane z 
pielęgnacją oraz wystawami, 
ale to drugorzędna sprawa.

Z hodowli, którą prowadzi 
pani Agata wyszło wiele 
championów polskich i mię-
dzynarodowych. Wbrew 
pozorom kupno buldoga 
francuskiego nie jest sprawą 
łatwą. O przypadkowych 
nabywcach nie ma mowy. 
Ewentualny nowy właściciel 
przechodzi szereg rozmów 
i wywiadów środowisko-
wych, które muszą wypaść 
pozytywnie. Negocjacje 
mogą trwać nawet kilka 
miesięcy.

- Zależy nam, aby pies 
miał dom z prawdziwego 
zdarzenia – wyjaśnia pani 
Agata. - Buldogi francuskie 
to bardzo towarzyskie 
i ciepłe psy. Doskonale 
rozumieją się z dziećmi i 
uwielbiają zabawy z nimi. 
Wprowadzają wiele rado-
ści do domu, poprawiają 
humor, gdy ma się gorszy 
dzień. Zdarza się, że po-
trafią się też obrazić, kiedy 
np. na nie nakrzyczymy 
za psotę. Kto raz będzie 
miał buldoga francu-
skiego, pozostanie mu 
wierny na zawsze.

Tekst i fot. (kb)

Łęczyccy kryminalni zatrzymali 
cztery osoby w tym 18 – latka po-
dejrzanego o kradzież, malowanie 
graffiti oraz handel narkotykami. 
Na wniosek policji prokurator 
zastosował wobec wandala dozór 
policyjny.

8 sierpnia śledczy przyjęli za-
wiadomienie od 46 – letniego łę-
czycanina, który zgłosił kradzież 
znacznej kwoty pieniędzy. Z usta-
leń funkcjonariuszy wynikało, że 
mężczyzna w swoim mieszkaniu 
wraz z kilkoma osobami spożywał 
alkohol. Po imprezie zorientował 
się, że ktoś ukradł mu gotówkę. 
Policjanci, szybko ustalili dane per-
sonalne uczestników libacji. Tego 
samego dnia dowieźli do komendy 
trzy osoby. Praca z zatrzymanymi 
pozwoliła na ogłoszenie zarzutu 
paserki dwóm 16 – latkom. Okazało 
się, że część z podejrzewanych jest 
związana ze środowiskiem pseudo-
kibiców. Kolejna z dowiezionych 
do komendy osób, 19 – latek obok 

zarzutu paserki przyznał się do 
malowania graffiti na elewacjach 
budynków w Łęczycy. W tym 
samym czasie kiedy do jednost-
ki wpłynęło zawiadomienie 
od spółdzielni mieszkaniowej 
w którym złożono wniosek o 
ściganie sprawcy dewastac ji 
kilkunastu budynków na terenie 
miasta wyceniając straty na 9 000 
złotych, w ręce kryminalnych 
wpadł ukrywający się 18 - letni 
złodziej. Sprawca po kradzieży 
ukrywał się w Łodzi, czas spę-
dzając na zakupach w marko-
wych sklepach. Analiza zgroma-
dzonego materiału dowodowego 
pozwoliła śledczym przedstawić 
zatrzymanemu 11 zarzutów. 
Obok kradzieży pieniędzy 18 - la-
tek odpowiedział za pięć czynów 
dotyczących handlu narkotyka-
mi w okresie od maja do sierpnia 
2013r. Przyznał się również do 
pomalowania elewacji bloków przy 
ulicach: Belwederskiej, Bitwy nad 

Bzurą, Osiedlowej i ZWM, budynku 
przedszkola, kotłowni oraz sklepów 
spożywczych, na których afiszował 
się z przynależnością do jednego 
z łódzkich klubów sportowych. 
Śledczy odzyskali część skradzio-
nego mienia. 18 – latek znany jest 

policjantom ze swojej wcześniejszej 
działalności przestępczej. Grozi mu 
odpowiedzialność karna do 10 lat 
pozbawienia wolności. O konse-
kwencjach wobec nieletnich zde-
cyduje Sąd Rodzinny i Nieletnich.

Tekst i fot. KPP w Łęczycy

Przed policją 
schował się za 
tapczanem

Okradli 
złomowisko

Na terenie gminy Świnice 
Warckie kryminalni zatrzymali 

poszukiwanego listem gończym 
do odbycia kary pozbawienia 
wolności. 41 – latek chcąc 
uniknąć zatrzymania ukrył 
się przed szukającymi go 
policjantami... za tapczanem. 
Najbliższe cztery miesiące 
spędzi w więzieniu. 11 
września w rękach stróżów 
prawa znalazł się kolejny 
poszukiwany. 41 – latek 
zameldowany na terenie gminy 
Ozorków ukrywał się przed 
wymiarem sprawiedliwości 
na terenie miasta Łęczyca. 
Podczas legitymowania 
mężczyzny okazało się, że jest 
on zobowiązany spędzić „za 
kratami” siedem miesięcy. 

Pod koniec sierpnia śledczy 
przyjęli zgłoszenie od właścicielki 
jednego ze skupu złomu na 
terenie gminy Łęczyca w którym 
informowała, że trzej nieznani 
jej mężczyźni skradli z biura 
metalową skrzynkę z pieniędzmi. 
Kryminalni, niezwłocznie podjęli 
kroki zmierzające do zatrzymania 
złodziei. Przystępując do 
działania policjanci ustalili, że 
mężczyźni w skupie złomu 
sprzedawali odważniki. Kiedy 
właścicielka ważyła towar jeden 
z nich wykorzystał jej nieuwagę 
i zabrał skrzynkę z pieniędzmi. 
Doskonałe rozpoznanie 
środowiska przestępczego 
łęczyckich kryminalnych 
pozwoliło im wytypować 
sprawców przestępstwa. 4 
września przestawili zarzut 
kradzieży 20 - latkowi z Łodzi. 11 
września pozostali dwaj złodzieje 
zostali rozliczeni za ten czyn. 25 
i 27 – letnim mieszkańcom Łodzi 
jako recydywistom grozi wyższy 
wymiar kary niż przewidziane 
za to przestępstwo 5 lat 
pozbawienia wolności. 

Kradł, dewastował, handlował narkotykami

Policjantka z pasją

Pani Agata – 
tu w cywilu 

– ma słabość 
do buldogów 
francuskich
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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 ,tel.(0-24) 721-29-14, fax 721-32-78 

Referent ds. księgowości i 
egzekucji

Wykształcenie wyższe lub 
średnie, brak skazania za 

przestępstwa umyślne, pełna 
zdolność do czynności prawnych, 

nieposzlakowana opinia
Urząd Gminy w Górze św. 

Małgorzaty
Góra św. Małgorzaty 44

99-122 Góra św. Małgorzaty

Przedstawiciel handlowy
Wykształcenie techniczne, 

umiejętność sprzedaży, rysunek 
techniczny, j. niemiecki/rosyjski – 

stopień komunikatywny
BAMEX Sp.z.o.o.

Ul. Rychtelskiego 7
99-300 Kutno

tel.: (24) 355 18 70
 

Kierowca
Wykształcenie zawodowe, 

znajomość miasta Łęczyca, prawo 
jazdy, książeczka sanepidowska, 
doświadczenie min. 6 miesięcy

PHU Adam Kubiak
Ul. Dominikańska 3a

99-100 Łęczyca
tel.: 695 733 160

Prace pomocnicze na 
szwalni

Wykształcenie podstawowe
PPHU „Elizabeth” Export-Import

Marzena Gradowska
ul. Górnicza 8/28
99-100 Łęczyca
tel.: 500 106 370

Mechanik pojazdów 
samochodowych

Wykształcenie zawodowe 
specjalność: mechanik 

samochodowy, prawo jazdy kat. 
B, min. 1 rok doświadczenia w 

zawodzie
„ MARQS”  Usługi Autokarowe

Marek Flejszman
Topola Królewska 22

99-100 Łęczyca
tel.: 663 735 708

Kelner
Wykształcenie podstawowe, 
książeczka sanepidowska
„ANNA” Anna Woszczak

Jarochów 14
99-107 Daszyna

tel.: (24) 389 07 07
lub 667 480 370

Główny księgowy
Wykształcenie wyższe (kierunki: 

ekonomia, rachunkowość, finanse), 
znajomość zasad funkcjonowania 
spółdzielczości mieszkaniowej, 

certyfikat księgowy lub inny 
certyfikat w tej dziedzinie, co 

najmniej 6 lat doświadczenia na 
samodzielnym stanowisku, w tym 
4 lata jako główny księgowy lub 

zastępca
Spółdzielnia Mieszkaniowa 

„Łęczycanka”
ul. M. Konopnickiej 11a

99-100 Łęczyca
tel.: (24) 388 23 50

e-mail: leczycanka@poczta.onet.pl 
srona internetowa: sm-leczycanka.pl

Kierowca kat. B
Prawo jazdy kat. B, znajomość 

topografii miasta
P. W. „SIDAKO” Sylwia Kotarska

ul. Belwederska 31
99-100 Łęczyca
tel.: 607 525 785

Technik monter
(monter turbin wiatrowych)

Wykształcenie technik mechanik 
o specjalności budowa maszyn, 
prawo jazdy kat. B, znajomość 
języka angielskiego w stopniu 

podstawowym
VENTA 

Kosew 31
99-140 Świnice Warckie

CV należy wysyłać na adres e-mail: 
zkab@wp.pl 

Miejsce wykonywania pracy: UE

Sprzedawca
Wykształcenie min. Zawodowe, 
doświadczenie mile widziane, 

obsługa kasy fiskalnej
„Społem” PSS „Mazur” 
ul. Pl. T. Kościuszki 11

99-100 Łęczyca
tel.: (24) 721 24 82

Kierowca C+E
Wykształcenie zawodowe, 

samodyscyplina, organizacja, 
badania lekarskie i 

psychologiczne, ukończony kurs 
do podjęcia pracy jako kierowca, 

doświadczenie zawodowe mile 
widziane

BLIKA
Leszno 36/3
99-300 Kutno

tel. 532 841 359

Dekarz
Umiejętność pracy w zawodzie 

dekarz, mile widziane 
doświadczenie zawodowe

Remonty24.net
Borek 6

99-100 Łęczyca
tel. 669 084 543

Specjalista ds. handlu i 
marketingu

Wykształcenie wyższe, prawo 
jazdy kat. B, język angielski lub 
włoski, doświadczenie w dziale 

sprzedaży/marketingu, zdolności 
interpersonalne

IMP COMFORT Sp. z o.o.
ul. Inżynierska 15-17

58-100 Świdnica
tel. 24 721 97 00 

Praca w Łęczycy

Pracownik produkcji
Wykształcenie zawodowe

SCHRANER POLSKA Sp. z o.o.
ul. Lotnicza 21G
99-100 Łęczyca

Ślusarz narzędziowy
Wykształcenie średnie bądź 

zasadnicze zawodowe mechaniczne
SCHRANER POLSKA Sp. z o.o.

ul. Lotnicza 21G
99-100 Łęczyca

Opiekun
Odporność na stres, doświadczenie 

w pracy z osobami chorymi i 
starszymi

Spółdzielnia Inwalidów „Tęcza”
99-100 Łęczyca
Ul. Lotnicza 2 a

tel.: (24) 721 27 20
e-mail: sekretariat@teczasi.pl  

Pracownik fizyczny
Prawo jazdy kat. B lub C

TOMMAR s.c.
Karkosy 35 

99-100 Łęczyca
tel. 793 067 779

Prasowaczka
Wykształcenie podstawowe, 

umiejętność prasowania
PPHU „Elizabeth” Export-Import

Marzena Gradowska
ul. Górnicza 8/28
99-100 Łęczyca
tel.: 500 106 370

Przedstawiciel ds. 
odszkodowań

Wykształcenie średnie, zdolności 
sprzedażowe, prawo jazdy kat. B, 

doświadczenie zaw. min. 5 lat.
Pielesiek Centrum Odszkodowań

ul. Dr. Jana Michejdy 18
43-400 Cieszyn

e-mail: pieles@o2.pl  lub biuro@
pielesik.pl

Praca na terenie woj. Łódzkiego

Oferty pracy dla osób 
z orzeczeniem o 

niepełnosprawności:
Monter powierzchni 

zmywalnych
Wykształcenie min. podstawowe, 

orzeczenie 
o niepełnosprawności

Informacja pokój nr 1. lub 2. 

Pracownik serwisu 
sprzątającego

Mile widziane doświadczenie
AMLUX Sp. z o.o.
ul. Grójecka 77

02-094 Warszawa
tel. 602 776 127 

Praca na terenie Łęczycy

Sprzątaczka
Wykształcenie podstawowe, 

umiejętność sprzątania
ANTEMA Sp. z o. o.

ul. Al. Jana Pawła II 8a
58-506 Jelenia Góra

tel.: 607 207 117
Praca w Urzędach Pocztowych w: 
Grabowie, Daszynie, Witoni oraz 

Górze św. Małgorzaty.

Specjalista ds. sprzedarzy
Wykształcenie średnie, umiejętność 
szybkiego uczenia się, umiejętność 

pracy pod presją, dobra obsługa 
komputera, doświadczenie w 

aktywnej sprzedaży, orzeczenie o 
niepełnosprawności

TELL S.A.
tel. 61 886 25 00

e-mail: leczyca2praca@tell.pl

Oferty pracy – zamknięte:
Fizjoterapeuta

Wykształcenie wyższe fizykoterapia 
lub rehabilitacja

ŁĘCZYCKA APTEKA ZATRUDNI 
TECHNIKA FARMACJI tel. 697-
983-698

Sprzedam ciągnik T-25, deska, pług 
2 skib., kultywator, brony tel. 607-
602-162

Bezpłatne Porady Prawne w Gra-
bowie ul. Przedranek 9, tel. 502-
689-172

Sprzedam śliczną sukienkę ślub-
ną- Sposabela 1331 rozm. 38 tel. 
692-137-786

Sprzedam używany telefon Sony 
Ericsson Xperia x8 w pełni sprawny 
oryginalne pudełko, słuchawki , 
ładowarka, WYSYŁKA gratis tel. 
693 094 226

Sprzedam fajny rower Rixe niska 
cena rower ma duże koła 28 oświe-
tlenie w pełni sprawne rowerem 
lekko się pedałuje, wymieniony 
łańcuch i dętki oraz siodełko i pedała 
tel. 721 155 534

Sprzedam pilnie nowy garaż z wy-
danym pozwoleniem na energię z 
aktem własności Łęczyca ul. Ozor-
kowskie Przedmieście za szkołą nr 
4 tel. 661 403 441

Sprzedam Fotelik- nosidełko-bujak 
GRAPI MAXI SAFE 0-13kg, używany, 
bezwypadkowy, po jednym dziecku. 
Fotelik posiada atest ECE R 44-04, 
wkładkę dla niemowląt, osłonki na 
pasy, daszek ochraniający przed 
słońcem/wiatrem, rączkę profilo-
waną z blokadą przed samoczynnym 
złożeniem się . Tel. 661 015 943

Oferujemy konstrukcję stalową 
łukową skręcaną – przęsła Przę-
sła łukowe hali łukowej (rura fi 76 
- 4,15 m): szerokość konstrukcji: 
11 m, długość: 20 m, wysokość w 
kalenicy: 5,50 m, rozstaw przęseł: 
2,5 m,  jedno przęsło składa się z 4 
elementów, możliwość poszerzenia 
lub podwyższenia konstrukcji o 1 

m (wstawki),  możliwość pokrycia 
blachą lub plandeką
Oferujemy również przęsła o szero-
kości 9,20 m i wysokości 4,60 m tel. 
888 777 882

Sprzedam działkę 5300m.kw. wraz z 
nowym domem 128m.kw.+ budynek 
garażowy 60m.kw. między Łęczycą 
,a Piątkiem w miejscowości Nowy 
Gaj przy trasie nr 703 (ok.40 minut 
do Łodzi, ok. 5 minut do Łęczycy). W 
odległości 1km znajduje się szkoła 
podstawowa, gimnazjum,2 sklepy 
spożywcze, w sąsiedztwie domy 
jednorodzinne, blisko przystanek 
PKS. Tel. 601 28 12 12

Mam do sprzedania klatkę dla cho-
mika piętrowa. W skład wchodzą 
też: kołowrotek, miseczka, poidełko 
,domek i drabinka. Gratis chomik 
samiczka!! + karma tel. 787 566 028
Sprzedam bramę wjazdową , sze-
rokość 5 m , wysokość 2,5 m .Brama 
kompletna wraz z furtką i słupami. 
Brama od nowości nie została za-
łożona. Brama sztywna wykonana 
z kątownika hutniczego. Tel. 694-
475-054

Oferuję do sprzedaży śliczne szcze-
nięta rasy berneński pies pasterski , 
szczeniaki są zaszczepione i odro-
baczone stosownie do wieku , posia-
dają książeczki zdrowia , certyfikaty 
pochodzenia oraz chipy - pochodzą 
z legalnej hodowli „twój pupil” zare-
jestrowanej w osmpikr , szczeniaki 
gotowe do odbioru w Łęczycy. Tel. 
792 247 559

Na sprzedanie mam używaną bar-
dzo sporadycznie matę masującą. 
Mata posiada 5 programów masażu: 
Pulsowanie, Ugniatanie, Oklepywa-
nie, Wałkowanie, Automatyczny. 
Posiada również 4 strefy masażu, 
Szyja, plecy, biodra, uda, Funkcje do-
datkowe: Podgrzewanie lędźwiowe, 
wyłącznik czasowy po 15 min, pilot, 
możliwość podłączenia w samocho-
dzie , Ilość silników: 10 wibracyjnych 
tel. 601 081 965
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sport

W pierwszym dniu Otwartych 
Mistrzostw Aleksandrowa Łódz-
kiego startowali seniorzy oraz 
juniorzy. Zawody stały na bardzo 
wysokim poziomie. Wzięło w 
nich udział k i lku reprezen-
tantów Polski w kategorii se-
niorów oraz czołówka juniorów 
województwa łódzkiego. 

Najlepszym zawodn ik iem 
zawodów według tabel wielobo-
jowych okazał się były zawodnik 
MKLA Łęczyca Robert Urbanek, 
który wygrał konkurs rzutu 
dyskiem z bardzo dobrym wyn-
ikiem 62.87m.

Z łęczyckich zawodników na 
wyróżnienie zasługuje Paulina 
Różańska trzecia w pchnięciu 
kulą z nowym rekordem życio-
wym[9.60m], była także czwarta 
w rzucie dyskiem [33.51m]. Na 
trzecim miejscu uplasował się w 
biegu na 400m p.płotki Mateusz 
Lewandowski [53.78s] r.życiowy. 
Świetnie spisała się najmłodsza 
uczestn iczka zawodów Ewa 
Różańska [jeszcze rocznik dz-
ieci starszych]. Zajęła czwarte 
miejsce w pchnięciu kulą 4 kg 
[9.53m] oraz piąte w rzucie dys-

kiem 1kg [31.18]. To bardzo dobre 
wyniki młodej zawodniczki 
zwłaszcza, że rzucała sprzętem 
dla seniorek i juniorek. Dobrze 
wypadli płotkarze w kategorii 
juniorów młodszych. Zwyciężył 
Bartosz Tuszyński [15.51s], dru-
gi był Mateusz Skarbek [16.40s] 
r.życiowy. Dwa rekordy życio-
we ustanowił Jakub Gibaszek 
100m[12.47],400m[55.20.

W drugim dniu wystartowali 
młodzicy dla których była to 
okazja do uzyskania kwalifik-
acji[minimum] na Mistrzostwa 
Polski Młodzików.

Najlepszą zawodniczką zespołu 
okazała się Ewa Różańska, na-
jmłodsza zawodniczka, która ze 
względu na rocznik startowała 
poza konkursem. Utalentowa-
na młoda miotaczka uzyskała 
najlepszy wynik w rzucie dys-
kiem [34.24m] oraz w pchnięciu 
kulą [10.83m]. Bardzo dobrze 
zaprezentowali się także pozos-
tali zawodnicy MKLA Łęczyca. 
Zdominowali przede wszystkim 
konkursy skoku wzwyż. Wśród 
chłopców zwyciężył Łukasz 
Karwacki 180cm przed Alanem 

Brzezińskim 170cm oraz Krys-
tianem Kaźmierczakiem 170cm. 
Konkurs dziewcząt wygrała 
Katarzyna Mrozińska 150cm,t 
rzecia była Paulina Sieradzka 
145cm, na czwartym miejscu 
uplasowały się Katarzyna Ig-
natowicz oraz Natalia Pysera 
obie skoczyły 140 cm. Pierwsze 
miejsce w biegu na 110m p.płotki 
zajął Marceli Woźniak 16.40s, był 
także trzeci w rzucie oszczepem 
37.38. Dobrze wypadli chłopcy w 
biegu na 400m p.płotki. Czwarty 
był Norbert Szymczak [46.99s], 
piąty Karol Jabłoński [47.29s] r.ży-
ciowy, szósty Paweł Zajma [49.69] 
r.życiowy. W rzucie dyskiem na 
szóstym miejscu uplasowała się 
Natalia Gieraga 27.62m r.życiowy. 

- To był dobry start młodzików, 
którzy zaprezentowali wysoką 
formę przed zbliżającymi się 
Międzywojewódzkimi Mistrzo-
stwami Młodzików będącymi 
bezpośrednią kwalifikacją do 
Mistrzostw Polski. Zawody te 
odbędą się już w nadchodzącą 
sobotę w Łodzi – mówi trener 
Mirosław Andrysiak.

(and)

Dobry występ zawodników MKLA w Aleksandrowie 
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W sobotnie popołudnie na 
stadionie przy ulicy Kaliskiej w 
Łęczycy odbył się mecz III kolejki 
łódzkiej klasy A grupy II pomię-
dzy Górnikiem 1956 Łęczyca a 
LKS Kalonka. Po jednostronnym 
spotkaniu gospodarze rozgromili 
przyjezdnych 9-0 (5-0).

Niewątpliwie bohaterem meczu 
był zdobywca czterech bramek 
Bogdan Pacałowski. Swój festiwal 
strzelecki rozpoczął już w 35 se-
kundzie meczu. Kolejną bramkę 
zdobył w 12 minucie w nietypo-
wy dla siebie sposób, bo strzałem 
głową. Golem w 33 minucie skom-
pletował klasycznego hat-tricka.               
W 75 minucie spotkania  „Bodzio” 
wpisał się po raz czwarty na listę 
strzelców. Dwie ostatnie bramki 
nie do obrony nawet dla klasowe-
go bramkarza. Dwa gole zdobył 
Mateusz Olczak. W 5 minucie po 
ograniu trzech obrońców płaskim 
strzałem z pola karnego umieścił 
piłkę w siatce, a w 29 minucie 
zdobył gola z około 20 metrów. 
Dominacja piłkarzy Górnika nie 

podlegała żadnej dyskusji. W 50 
minucie spotkania w zamieszaniu 
podbramkowym swojego gola 
zdobył Artur Pielesiak. Szczególnej 
urody była bramka strzelona w 73 
minucie przez Dawida Michałow-
skiego. Po dograniu z prawej strony 
boiska na pole karne przez Adria-
na Jarczyńskiego zdecydował się 
na mocny strzał, który wylądował 
pod poprzeczką bramki gości. 
To już druga taka bramka w tym 
sezonie „Mandżura”. Pierwszego 
zdobył w meczu inauguracyjnym 
z Huraganem Swędów –„stadiony 
świata”. Ostatniego gola zdobył 
krótko po wprowadzeniu na plac 
gry Kamil Błachowicz. 

Wynik meczu mógł być zdecydo-
wanie dwucyfrowy. Swoich okazji 
na strzelenie gola nie wykorzystali 
m.in. Paweł Pałczyński, Michał 
Sobczak, Bogdan Pacałowski oraz 
Kamil Błachowicz, który trafił  
poprzeczkę.

Drużyna LKS Kalonka prze-
prowadziła w całym meczu zale-
dwie trzy groźne akcje z których 
obronną ręką wychodził bramkarz 
Górnika - Adrian Żemigała.

Jak zwykle z dobrej strony po-
kazali się kibice Górnika. Swoim 
żywiołowym dopingiem zagrze-
wali do walki piłkarzy, którzy 
zrewanżowali się dziewięcioma 
bramkami. Warto zwrócić uwagę 
na kolejny gest kibiców w stronę 

ukochanego klubu. Wyszli z ini-
cjatywą wystawiania puszki przed 
każdym meczem w Łęczycy na 
drobne datki na rzecz klubu. 

Górnik 1956 Łęczyca po trzech 
kolejkach jest liderem. Wyprzedza 
drugą drużynę Kotana Ozorków 
lepszą różnicą bramek. W następ-
nej kolejce dojdzie do meczu na 
szczycie w Strykowie. Miejscowy 
klub Zjednoczeni II Stryków w 
III kolejce pokonali na wyjeździe 
dotychczasowego wicelidera dru-
żynę Amii Nowoslna 2-1. Zajmują 
trzecie miejsce w tabeli i mają jeden 
mecz zaległy z Sokołem Popów.     

GÓRNIK ŁĘCZYCA  
- LKS KALONKA 9-0 (5-0)
  1’ Pacałowski     
  5’ Olczak
12’ Pacałowski
29’ Olczak
32’ Pacałowski

50’ Pielesiak
73’ Michałowski
75’ Pacałowski
79’ Błachowicz
GÓRNIK ŁĘCZYCA:
A.Żemigała – Łuczak (Ferszt), Ma-
śliński, R.Żemigała, M.Sobczak, 
Pielesiak (Jarczyński), Michałowski, 
Lewandowski, Olczak (Kowalski), 
Pacałowski, Pałczyński (Błachowicz)

tekst i fot. Paulina Kuzera

Górnik rozgromił kalonkę 9:0

ŁÓDZKA KLASA KUCHAR GRUPA I 
Rozegrano III kolejki I grupy Łódzkiej Klasy Kuchar. Bardzo dobrze rozpoczął roz-
grywki młody zespół Górnika. 
Mecz z I kolejki z Sokołem Aleksandrów Łódzki został przełożony. Górnik był go-
spodarzem meczu II kolejki z Ostrowią Ostrowy. Po bardzo zaciętym meczu młodzi 
piłkarze pokonali rywali 1-0. Bramkę na wagę trzech punktów zdobył Hubert Petasz.
Górnik 1956 Łęczyca: Dobierzewski - Klimczak, Borucki, Kaźmierczak, Fogiel - Pa-
całowski, K.Zdończyk, Stegliński, Basiński - Kasierski, Petasz;  
rezerwowi: Dudkiewicz, Mirowski, Zdończyk, Pacho, Rybaczyk.
W III kolejce Górnik pokonał na wyjeździe dotychczasowego lidera zespół Orła Łódź 
3-2, a hat-trickem popisał się Hubert Petasz.
Górnik 1956 Łęczyca: Dobierzewski - Klimczak, Borucki, K.Zdończyk, Fogiel 
-Stegliński, Dutkiewicz, Basiński, M.Zdończyk - Kasierski, Petasz;  rezerwowi: 
Mirowski, Pacho.
W następnej kolejce młodzi Królewscy spotkają się z Nerem Poddębice.
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