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Lekarze krytykują wójta Skargi na Staromiejskiej
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WŁADZA tnie 
pensje

Trudno jest w coś takiego uwierzyć. A jednak. 
Ozorkowska młodzież pije, pali i uprawia seks 
pod kościołem - str.10

89 Debata o bezpieczeństwie str. 13
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W Ozorkowie złodziejska 
szajka plądruje mieszkania w 
centrum miasta. Rabusie są 
wciąż nieuchwytni - str. 11

Witamy jesień 

Czy szef rządu pomoże byłej radnej?...

skarga na burmistrza 
do premiera Rp

„poczułam się jak zbity pies” 
- mówi Halina Rytczak
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Ubiegłotygodniowa deszczowa 
aura sprawiła, że mieszkańcy z ka-
tarem i kaszlem liczniej odwiedzali 
lekarzy i farmaceutów. 

- Największym powodzeniem 
cieszą się niezmiennie od lat leki 
w saszetkach i tabletki na gardło. 
Klienci nie rezygnują z syropów, 
maści rozgrzewających, żelów, olej-
ków czy kropel do nosa – informuje 
Aleksandra Wolf, farmaceuta. - 
Wykupują też witaminy. 

Lek. med. Krzysztof Hopaluk 
radzi bronić się przed przeziębie-
niami zdrowym i higienicznym 
trybem życia. 

- Warto pamiętać, aby ubierać się 
stosownie do pogody, a dzieci nie 
przegrzewać. Należy regularnie 
i zdrowo się odżywiać. Ważna 
jest również aktywność fizyczna: 
uprawianie sportu czy chociażby 
spacery. Na walkę z chorobą trze-
ba mieć energię. Dzieci powinny 
dużo czasu spędzać na powietrzu, 
rodzice powinni pamiętać, aby 
po powrocie przebrać je w suche 
ubranie i dawać im pić, ponieważ są 
podatniejsze na odwodnienie. Istot-
ny jest odpoczynek i duża ilość snu, 
zwłaszcza dla kobiet, które pragną 
zachować piękno. 

Do lekarzy najczęściej trafiają 

najmłodsi. W dwa tygodnie po 
rozpoczęciu roku przedszkolnego 
i szkolnego rusza pierwsza fala 
jesiennych przeziębień.

- Przedszkolaki i uczniowie prze-
bywają w dużych skupiskach i są 
bardziej narażeni na różnego ro-
dzaju zarazki. Większość pacjentów 
ma infekcje wirusowe, których nie 
powinno leczyć się antybiotykiem. 
W takich przypadkach najlepszym 
rozwiązaniem jest rezygnacja ze 
szkoły lub pracy i odpoczynek w 
łóżku.

(kb)

Odkąd ruszył remont ul. Staro-
miejskiej, nie ma spokoju na Wali-
szewie. Na ekipę remontującą drogę 
skarżą się niektórzy mieszkańcy. 
Twierdzą, że robotnicy nie zwracają 
uwagi na pieszych i nie przerywają 
pracy ciężkiego sprzętu, nawet, gdy 
tuż obok przechodzą ludzie. 

- Jest bardzo niebezpiecznie – 
mówi pan Zygmunt, jeden z miesz-
kańców osiedla. - Jeszcze kilka dni 
temu nie było nawet wyznaczonej 
ścieżki, którą piesi mogliby przejść. 
Po naszych protestach robotnicy 
nawieźli trochę piasku i wyznaczyli 
przejście. 

- Co z tego, że można przejść 
remontowaną ul. Staromiejską, gdy 
trzeba bardzo uważać na pracujący 
sprzęt. Niedawno o mały włos nie 
zostałam uderzona przez ogromne ramie pracującej koparki – słyszymy 

od starszej mieszkanki.
Inni lokatorzy dodają, że wpraw-

dzie drogą można przejść w kierun-
ku „jedynki”, jednak bardzo łatwo 
można wpaść w głębokie wykopy. 
Sytuacja znacznie się pogarsza pod-
czas padającego deszczu.

Zbigniew Redeł, majster bu-
dowy, zaprzecza, że podczas prac 
doszło do emocjonalnych rozmów 
z mieszkańcami. 

- Nikt nie musiał nam zwracać 
uwagi na to, abyśmy wyznaczyli 
przejście dla pieszych – zapewnia 

majster. - Na pewno nie doszło tu 
do żadnego protestu mieszkańców. 
Dziwię się, że niektórzy skarżą 
się na warunki na drodze, która 
przecież jest remontowana. Jak się 
kładzie kanalizację, to trzeba zrobić 
głębokie wykopy. Nie jest prawdą, 
że jak przechodzą piesi, to koparki 
nadal pracują. 

Robotnicy twierdzą, że remont 
Staromiejskiej – ku niezadowoleniu 
mieszkańców jedynie do połowy 
długości ulicy – zakończyć ma się 
w ciągu miesiąca. 

(stop)

Niedawno miejscowa prokuratura 
wszczęła dochodzenie w sprawie 
rzekomych nieprawidłowości w Spół-
dzielni Inwalidów „Tęcza”. 

- Jedna z pracownic spółdzielni 
złożyła zawiadomienie ws. uporczy-
wego naruszania od 2004 do 2013 
roku praw pracowniczych przez 

osoby reprezentujące zarząd „Tęczy” 
poprzez nakłanianie wbrew woli 
członków spółdzielni do zawierania 
umów pożyczkowych udzielanych 
przez PFRON pod groźbą utraty pracy 
– mówi szefowa łęczyckiej prokuratury, 
Monika Piłat. 

Przypomnijmy, że o nieprawidło-
wościach w spółdzielni inwalidów 
informowali nas kilka tygodni temu 
pracownicy, którzy przyszli do naszej 

redakcji. Byli zbulwersowani m.in. 
małymi pensjami i – jak sami to okre-
ślili – przymusem brania pożyczek. 
Usłyszeliśmy wówczas również o 
trudnej sytuacji finansowej „Tęczy”. 
Zarząd spółdzielni odpowiedział, że 
pracownicy mówią nieprawdę. 

Krystyna Bechcińska, nieformalna 

przywódczyni poszkodowanych 
pracowników, nie ukrywa tego, że 
cieszy się z powodu prokuratorskiego 
śledztwa. Gdy rozmawialiśmy z naszą 
Czytelniczką o sytuacji w „Tęczy”, 
usłyszeliśmy: „mam nadzieję, że proku-
ratura skieruje sprawę do sądu”.

Prokurator M. Piłat zleciła policji 

wykonanie odpowiednich czynności.
- Funkcjonariusze na pewno będą 

musieli przesłuchać pokrzywdzoną i 
inne osoby, które czują się poszkodowa-
ne. Oczywiście przesłuchany również 
zostanie prezes spółdzielni „Tęcza” i 
główna księgowa – usłyszeliśmy. 

Tekst i fot. (stop)

W przychodniach i 
aptekach robi się tłoczno

ŁĘCZYCA

ŁĘCZYCA

ŁĘCZYCA

Na zdjęciu dr Krzysztof 
Hopaluk
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Mieszkańcy skarżą się na robotników

Przejście remontowaną ul. Staromiejską jest utrudnione. 
Mieszkańcy skarżą się, że robotnicy nie zabezpieczyli 
odpowiednio drogi pod potrzeby pieszych

W obecności naszego reportera 
koparka wstrzymała pracę, 
gdy obok przechodziła 
mieszkanka osiedla

Prokuratura przygląda się „Tęczy”

Nasi Czytelnicy o nieprawidłowościach w „Tęczy” informowali nas już pod koniec lipca

Prokurator Monika Piłat powiedziała nam o wszczętym 
dochodzeniu ws. spółdzielni inwalidów
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Naprawdę nie spodziewałam się, 
że burmistrz może się tak zachować 
– mówi Halina Rytczak, była radna 
miejska, która zaangażowała się w 
pomoc bezdomnym zwierzętom. 
- Po rozmowie w magistracie po-
czułam się jakbym dostała w twarz. 
Wyszłam z urzędu jak zbity pies, ale 
na pewno nie zostawię tak tego. 

Kilka dni temu pani Halina spo-
tkała się z burmistrzem Andrzejem 
Olszewskim. Głównym tematem 
rozmowy była sytuacja w miejskim 
schronisku. Miłośniczka psów prosiła 
burmistrza o możliwość opieki nad 
czworonogami. Wcześniej została 
pozbawiona praw związanych z wo-
lontariatem, bo o nieprawidłowościach 
w schronisku powiadomiła prasę.

- Zadzwoniłam do „Reportera”, 
ponieważ schronisko było wcześniej 
zamykane. Psy pozostawały bez opie-
ki. Na bramie nie było nawet tabliczki 
informującej o godzinach otwarcia 
placówki. Czy zrobiłam źle? Przecież 
nikogo nie skrzywdziłam – słyszymy. 

Do miejskiego schroniska dla zwie-
rząt oddelegowani zostali pracownicy 
Zieleni Miejskiej. Latem, podczas 
upałów, schronisko było zamykane 
wcześniej. Tłumaczenie dyrektora 
Zieleni Miejskiej było zaskakujące i 
mało konkretne. „Zdecydowałem, że 
w czasie upałów schronisko należy 
zamykać wcześniej” - usłyszeliśmy od 

Adama Kujawy. Wypowiedź wprawi-
ła w osłupienie miłośników zwierząt, 
którzy argumentowali, że właśnie w 
takie dni psy potrzebują zwiększonej 
opieki. To nie wszystko, skrócone 
godziny pracy spowodowały, że za-
interesowani adopcją psa odchodzili z 
kwitkiem. Takim przebiegiem sprawy 
nie było zaskoczone – o dziwo – Sto-
warzyszenie na Rzecz Obrony Praw 
Zwierząt oraz Wspierania i Rozwoju 
Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt 
w Łęczycy. 

- W rozmowie z burmistrzem usły-
szałam, że urząd ma bardzo dobre 
relacje ze stowarzyszeniem. Burmistrz 
argumentował, że nie zamierza tego 
psuć i dawał do zrozumienia, iż spra-
wa wyglądałaby inaczej, gdybym nie 
dzwoniła do gazety. Odpowiedzia-
łam, że dyrektor Kujawa nie odbiera 
ode mnie telefonów i dlatego zadzwo-
niłam do dziennikarza. Zresztą nie 
widzę w tym niczego złego. Przecież 
podobno mamy wolność słowa. Czy 
obywatel ma być karany za to, że 
kontaktuje się z prasą? W jakim my 
mieście żyjemy? Uważam, że zostały 
pogwałcone moje prawa. Dlatego 
napiszę skargę do premiera RP, bo bur-
mistrz jest właśnie z tej partii. Poza tym 
o sprawie poinformuję też Rzecznika 
Praw Obywatelskich – zapowiada H. 
Rytczak. 

Pani Halina nie może wchodzić 
na teren, co ważne, miejskiego schro-
niska, które utrzymywane jest z 
podatków mieszkańców. Warto przy-

pomnieć, że wcześniej – krótko po 
objęciu rządów w schronisku przez 
Zieleń Miejską – zakaz wejścia mieli 
również dziennikarze. 

Po naszym artykule godziny pracy 
zostały wydłużone. Na bramie pojawi-
ła się też tabliczka w jakich godzinach 
otwarte jest schronisko. 

- Pan burmistrz chyba zapomniał 

o tym, że nikt w schronisku nie robi 
łaski, czy dana osoba zostanie wpusz-
czona na teren schroniska, czy też 
nie – mówi była radna. - Dodam, że 
przecież urzędnicy też są utrzymy-
wani z naszych podatków. Czy w tej 
sprawie ważniejsza jest urażona duma 
dyrektora Zieleni Miejskiej do którego 
się nie zadzwoniło od dobra psów? To 

nie my jesteśmy dla urzędników, tylko 
urzędnicy dla nas.

- Po zapoznaniu się ze sprawą zga-
dzam się z decyzją pana Kujawy. Pani 
Rytczak jest osobą, z którą od dłuższe-
go czasu mamy problemy i nie widzę 
możliwości, żeby znieść zakaz – mówi 
burmistrz Andrzej Olszewski.

(stop)

Kara za wolność słowa... Będzie skarga do premiera
ŁĘCZYCA

Halina Rytczak uważa, że łamane są jej prawa a władza zachowuje się arogancko. Napisze o tym 
do premiera i Rzecznika Praw Obywatelskich
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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

Uczniowie Zespołu Szkół Po-
nadgimnazjalnych nr 1 brali 
udział w akcji ekologicznej „Stań 
po zielonej stronie mocy”. Przez 
cały rok szkolny zbierali zużyte 
płyty CD oraz DVD, opakowania 
po płytach, telefony komórkowe, 
ładowarki do telefonu, baterie, 
kable, przedłużacze. W sumie 
zebrano 19268 sztuk baterii, 22638 
płyt, 305 telefonów, 210 ładowarek, 
863 opakowań po płytach. Szkoła 
uzyskała 45763 pkt i okazała się 
najlepsza w powiecie. 

- Nasi uczniowie wykazali się  
niezwykłą pomysłowością w spo-

sobach pozyskiwania odpadów. Nie 
tylko oczyścili swoje domy ze zuży-
tych baterii, starych płyt i telefonów, 
ale również angażowali sąsiadów i 
znajomych – mówi Natalia Grano-
sik, nauczyciel i opiekun akcji.

Rywalizowały ze sobą placówki z 
województw: dolnośląskiego, łódz-
kiego i wielkopolskiego. Uczniowie 
z Łęczycy wygrali cenne nagrody: 
kamerę i aparat cyfrowy.

- Dzięki takim akcjom rośnie 
świadomość ekologiczna uczniów, 
dlatego w tym roku szkolnym 
będziemy kontynuować zbiórkę 
odpadów – zapewnia Jarosław 
Świtoń, dumny ze swoich uczniów 
dyrektor placówki. 

(kb)

W powiecie okazali się 
najlepsi

ŁĘCZYCA

ŁĘCZYCA
Wraz z rozpoczęciem nowego 

roku szkolnego powraca temat 
ciężkich tornistrów. Według 
WHO ciężar nie powinien prze-
kraczać 10-15% wagi ciała dziecka, 
a niestety często wychodzi poza 
te normy. Nad rozwiązaniem 
problemu główkują nie tylko 
rodzice, ale i dyrektorzy szkół 
podstawowych.

Staramy się mieć w klasach pod-
ręczniki, z których uczniowie mo-
gliby korzystać na miejscu – mówi 
Krystyna Grochala, wicedyrektor 
SP nr 4 w Łęczycy. - Problem polega 
jednak na tym, że uczniowie wolą 
korzystać z własnych, nowych pod-
ręczników niż używanych.

Z tego powodu nie wypaliła 
też podjęta niedawno inicjatywa 
zbierania książek i korzystania 
z nich przez dzieci na miejscu. 
W SP nr 4 dyrektorzy myślą nad 
zakupieniem książek na tzw. 
wypożyczenie, polegające na 
wyposażeniu klas w podręcz-
niki, tak aby uczniowie mogli z 
nich korzystać na miejscu, a w 
domu posiadać własny egzem-
plarz. Podobnie sprawa wyglą-
da w SP nr 3, gdzie dyrektor 
Ryszard Ziarkowski zauważa, 

że najlepszym wyjściem byłby 
zakup dwóch kompletów ksią-
żek: do domu i szkoły. Niestety 
rozwiązanie to pociąga za sobą 
zbyt wielkie koszty, na które ani 
placówki, ani rodziców nie stać. 
Egzaminu nie zdałyby również 
szafki z powodu braku miejsca 
na ich usytuowanie i dlatego, 
że uczniowie, chcący odrabiać 
prace domowe lub uczący się w 
domu musieliby i tak zabierać 
potrzebne książki ze sobą.  

Obecnie dzieci mają możliwość 
zostawiania w klasach tych ksią-
żek, które nie są im aktualnie do 
nauki potrzebne. Na półkach i 
w szafkach mogą zostawić także 
mniej używane przybory szkolne. 
Najmłodsi korzystają z tej możli-
wości w pełni, zabierając do domu 
jedynie ćwiczenia i zeszyty. Starsi 
z takiej oferty skorzystać już nie 
mogą. 

Nie da się całkowicie spowo-
dować, żeby uczniowie nie nosili 
podręczników – podsumowuje 
dyrektor SP nr 3.

Tak więc dzieci dźwigają a krę-
gosłupy im się wyginają. Porozma-
wialiśmy na ten temat z ortopedą 
dr hab. n. med. Andrzejem Borow-
skim, który przestrzega, że plecek 
nie powinien ważyć więcej niż 5 kg. 

Długotrwałe noszenie takich 

ciężarów może powodować wady 
postawy, np. tzw. okrągłe plecy 
oraz zmiany przeciążeniowe 
kręgosłupa – informuje lekarz. 
- Konsekwencje mogą być od-
czuwalne w starszym wieku i 
objawiać się np. bólami kręgo-
słupa związanymi ze zmianami 
zwyrodnieniowymi. 

Ortopeda zwraca uwagę, aby 
przy wyborze tornistra nie kiero-
wać się modą, a wygodą. Ważne 
jest, aby posiadał usztywnienie na 
plecach, tak aby dzieciom uniemoż-
liwić zakładanie go na jedno ramię 
lecz obydwa ramiona. Dobrym 
rozwiązaniem są plecaki – walizki, 
odciążające mięśnie kręgosłupa. 
Aby przeciwdziałać schorzeniom 
należy regularnie uprawiać sport. 
Złotym środkiem jest basen. 

Tekst i fot. (kb)

Uczniowie nie mają lekko

Uczniowie wciąż dźwigają ciężkie tornistry
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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

Wreszcie! Mieszkańcy nie ukry-
wają powodów do zadowolenia. 
Jan Chucki, prezes Przedsiębior-
stwa Gospodarki Komunalnej i 
Mieszkaniowej, nie będzie miał 
już pensji wynoszącej ponad 15 
tysięcy złotych. Marek Stasiak, szef 
Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepl-
nej, niedługo również nie będzie 
zgarniał co miesiąc ponad 14 tys. 
zł. Reakcja burmistrza po krytyce 
wysokich uposażeń jest słuszna. 
Pytanie jest tylko jedno, dlaczego 
zmiany nastąpiły tak późno?

- Wielkość wynagrodzenia preze-
sów PGKiM i PEC trochę wymknęła 
się nam spod kontroli – przyznaje 
burmistrz Andrzej Olszewski. – Przy-
gotowujemy nowy sposób konstru-
owania umów. Do końca miesiąca 
kończy się audyt dotyczący systemu 
wynagrodzeń w spółkach. Myślę, że 
decyzje będą podjęte w październiku. 
Obie rady nadzorcze i prezesi przyjęli 
informacje o zmianach, które nastąpią.

Przypomnijmy, że burmistrza 
Łęczycy, wyraźnie zaskoczyła na 
ostatniej sesji informacja o wyso-
kich zarobkach prezesów. Wobec 
oburzenia niektórych radnych pa-
dła deklaracja burmistrza, iż sprawą 
się zajmie. Burmistrz obietnicy 
dotrzymał. Do tej pory uposażenie 
prezesów było uzależnione od 
średniej wysokości wynagrodzeń 
pracowników spółek i wynosiło ich 
czterokrotność lub trzy i półkrot-
ność. Aktualnie ma być ustalony 
nowy maksymalny pułap wyno-
szący trzykrotną wartość średniej 
wynagrodzenia pracowników, co 
w praktyce oznacza, że uposażenie 
prezesów nie przekroczy 12 tys. 
złotych, nawet jeśli wzrośnie płaca 
pozostałych pracowników spółek.

Wysokie wynagrodzenia prezesów 
spółek budzą emocje, ale w opinii bur-
mistrza „nie rzucają na kolana”.

 - Jeśli przedsiębiorstwo stać na 
to, żeby prezes otrzymywał taką 
kwotę a firma dobrze funkcjonuje 
i pracownicy są z prezesa zado-
woleni to nie widzę problemu. 

Kwota jest wygórowana, ale nie 
rzucająca na kolona – mówi An-
drzej Olszewski.

W magistracie zatrudnionych jest 66 
pracowników na cały etat, a ich śred-
nie wynagrodzenie wynosi niewiele 
ponad 3 tys. zł. To mniej niż średnia 
krajowa. 

Burmistrz zapewnia, że pracownicy 
otrzymali już w tym roku podwyżkę, 
a na następną będą musieli czekać do 
następnego roku.

- Była regulacja, która zwiększała 
uposażenie, zmieniono też formę 
wynagrodzeń, czyli zrezygnowali-
śmy z większych premii na koniec 
roku, a staramy się zwiększać 
płacę zasadniczą – mówi włodarz 
miasta. – Mam świadomość, że pra-
cownicy chcieliby więcej zarabiać. 
Na warunki łęczyckie są to jednak 
przyzwoite zarobki, a praca daje 
poczucie bezpieczeństwa, chociaż 
na te 4 lata.

Ci urzędnicy, którzy zdecydowali się 
na rozmowę nie podzielają optymizmu 
burmistrza. Robią zdziwione oczy na 
wiadomość o podwyżce, a informacje 

o premiach kwitują ironicznym uśmie-
chem. Wynagrodzenia urzędników 
ustalane są na podstawie regulaminu 
wynagradzania, a premiowanie pracy 
za ich efektywność. 

Zdecydowanie lepiej wypadają 
pensje kierownicze w UM: średnie 

wynagrodzenie wynosi 4 429,29 zł, 
najniższe – 3 677,70 zł, a najwyższe – 5 
574 zł. Różnice wynikają z ilości i wagi 
obowiązków oraz problemów, z jakimi 
muszą sobie radzić szefowie poszcze-
gólnych wydziałów. 

Katarzyna Bernacka

Ludzie czekali na to od dawna. 
Prominenci zarobią mniej...

ŁĘCZYCA

Burmistrz ma zadowoloną minę. Prezesi, którzy będą już 
niedługo mniej zarabiać, na pewno są w gorszym nastroju

Samorządowcy postanowili, 
że zamiast siedzieć na sali obrad, 
ruszą w teren. Radni odwiedzili 
Centrum Sportowe przy Szkole 
Podstawowej w Leźnicy Małej, wy-
remontowaną Szkołę Podstawową 
w Wilczkowicach oraz budynek 
OSP w Pruszkach. 

Realizacja nowoczesnego cen-
trum sportowego w Leźnicy Małej 
była współfinansowana ze środ-
ków unijnych w ramach Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2007 – 2013. Przedsięwzięcie 
kosztowało ok. 700 tys zł., Urząd 
Marszałkowski w Łodzi przezna-
czył na ten cel 500 tys. zł. Inwestycja 
właśnie została zakończona, a od 
wiosny będą mogli z niej korzy-
stać wszyscy mieszkańcy. Teren 
odwodniono i zabezpieczono. Wy-
budowano wielofunkcyjne boisko 
oraz plac zabaw. 

W Wilczkowicach radni bliżej 
przyjrzeli się Szkole Podstawowej. 
W tym roku odnowiono kolejną 
klasę lekcyjną, gabinet dyrektora 

oraz pokój nauczycielski. Wymie-
niono podłogi na dwóch kondygna-
cjach oraz odświeżono pozostałe 
klasy. 

Natomiast w Pruszkach samo-
rządowcy oceniali zmodernizo-
wany budynek OSP. Po sfinalizo-
wanej i wykonanej przez gminę 
termomodernizacji i naprawie da-
chu, wymianie stolarki drzwiowej 
i okiennej, OSP postarało się o do-
tację od Zarządu Wojewódzkiego 
Związku OSP w wysokości 10 tys. 
zł, którą otrzymało i wykorzystało 
na odnowę wnętrza. Pozostałe 

koszty, związane z remontem, 
m.in. wymianą podłóg i malo-
waniem, wynoszące ok. 20 tys. 
zł ponieśli mieszkańcy. Budynek 
OSP prócz obszernej sali posiada 
łazienkę, szatnię i zaplecze ku-
chenne. Remiza spełniać ma też 
rolę świetlicy.

Dobiegają końca prace związane 
z termomodernizacją budynku 
OSP Mikołajew. Trwają prace wy-
kończeniowe i porządkowe. Koszt 
całego przedsięwzięcia wyniósł 91 
tys. zł. 

Tekst i fot. (kb)

Pańskie oko konia tuczy
GM. ŁĘCZYCA

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

ZAKŁAD KAMIENIARSKI 
„ZDZISŁAW”

Łęczyca ul. Lotnicza 20
(na terenie zakładu wzorcownia)

Oferuje:
• nagrobki
• parapety
• blaty
• schody

Do obejrzenia ponad 80 
wzorów nagrobków

Tel. 609-604-454 • Tel. 601-588-385
www.kamieniarstwo-leczyca.pl

PHU ZASADA
OFERUJE:

Porady dietetyczne ( gwarantowane efekty, zdrowe i bezpieczne)

Masaż w profesjonalnym fotelu masującym (usuwa zastoje żylne, działa profilaktycznie w schorzeniach kręgosłupa, 
rozluźnia zesztywnienie mięśni, pobudza procesy przemiany materii, uśmierza nerwobóle, bóle migrenowe głowy, 

odpręża, relaksuje)

dokładny pomiar wagi (m.in. procent tkanki  mięśniowej, tłuszczowej, procent wody w organizmie)

preparaty i środki wspomagające odchudzanie (zdrowe i bezpieczne)

bieżnie, orbitreki, rowerki stacjonarne, stepery (najniższe ceny)

NOWOŚĆ! Zmysłowe perfumy – FEROMONY (zapachy, którym żaden mężczyzna się nie oprze)

OTWARCIE JUŻ 2 PAŹDZIERNIKA
Łęczyca, ul. Ozorkowska 14

ZAPRASZAMY!

Rada Nadzorcza „Łęczycanki” 
zdecydowała, że cena za ciepło bę-
dzie niższa o 5 procent w porów-
naniu z ubiegłorocznym sezonem 
grzewczym. Wprowadzono jed-
nak zmianę – spółdzielcy za ciepło 
będą płacić przez cały rok. Opłata 
wyniesie 0,75 zł od mkw. lokalu. 

W czwartek bernardyni wraz z wiernymi pożegnali Jerzego Piotrowskiego, 
ojca Bogusława. Zakonnik miał 75 lat, z których 11 ostatnich spędził w 
łęczyckim klasztorze. Przez 47 lat posługi był przełożonym w klasztorach na 
terenie całej Polski. Lubiany i szanowany, na jego kazania przychodziły tłumy. 
Uroczystości pogrzebowe przyciągnęły wielu wiernych, którzy postanowili 
towarzyszyć ojcu w jego ostatniej drodze. 

(kb)

Nowe 
stawki za 
ciepło

ŁĘCZYCA

Ostatnia droga ojca Bogusława

nowe fakty, stare emocje
ŁĘCZYCA

Zarząd Łęczycanki ugiął się pod 
naciskiem spółdzielców. Wreszcie 
z ust prezesa padła deklaracja o 
zwołaniu posiedzenia Rady Nad-
zorczej. Zarząd wystosował pismo 
do radnych celem przeprowadze-
nia dalszej procedury zwołującej 
walne zgromadzenie. Posiedzenie 
RN ma się odbyć jutro o godz. 
14.00. Informacja o jego zwołaniu 
powinna być już umieszczona w 
gablotach. 

- Nie ma sensu tego odwlekać 
– komentuje opieszałość zarządu 
i rady Waldemar Augustyniak. – 
Jeśli my nie zwołamy walnego, to 
ktoś to zrobi za nas.

Tydzień temu kilkuosobowa 
delegacja pojechała do stołecznego 
Krajowego Związku Rewizyjnego 
Spółdzielni Mieszkaniowych i to 
z jego pomocy będą w razie ko-
nieczności korzystać spółdzielcy i 
ich przedstawiciele. Jeśli procedura 

nie ruszy z miejsca, zainterweniuje 
KZR, co poniesie za sobą kosz-
ty, za które zapłacą spółdzielcy. 
Tymczasem Jarosław Szymański, 
były prezes „Łęczycanki” złożył do 
Prokuratury Rejonowej zawiado-
mienie o możliwości popełnienia 
przestępstwa w związku z „nie 
zwoływaniem walnego zgroma-
dzenia, zebrania przedstawicieli 
albo zebrań grup członkowskich 
poprzedzających zebranie przed-
stawicieli”, co podlega grzywnie 
albo karze ograniczenia wolności.

Spółdzielcy interweniują co 
dzień, domagają się zmian i nie 
próżnują: złożono wniosek o nie-
wypłacanie diet członkom rady 
oraz zebrano podpisy o uniemożli-
wienie zarządowi dysponowaniem 
pieniędzmi spółdzielni. Spółdziel-
cy uważają także, że nowy zarząd 
został powołany bezprawnie i 
postulują do Krajowego Rejestru 
Sądowego o nierejestrowanie Ja-
nusza Muszyńskiego jako prezesa, 
a Marka Gdulę jako jego zastępcy. 

Jeśli dojdzie do walnego, każdy 
członek rady będzie poddany in-
dywidualnym głosowaniom. Na 

liście weryfikacyjnej znajdują się 
także Waldemar Augustyniak i 
Krzysztof Urbański, których status 

członka RN póki co jest jeszcze 
niewyjaśniony. 

Tekst i fot. (kb)

Do końca grudnia obowiązuje umowa z firmą, która świadczy usługę 
oświetleniową na terenie gminy Łęczyca. Władze gminy przygotowują 
się do nowego przetargu. Aktualnie na terenie gminy znajduje się 
1250 punktów świetlnych, władze planują zwiększyć je o 88 punktów. 
Według wstępnych założeń na każdą wieś mają przypaść dwa 
dodatkowe punkty. W ciągu najbliższych dni sołtysi mają zgłaszać 
zapotrzebowania związane z lokalizacjami nowych lamp.
 - Obecnie za oświetlenie płacimy 180 tys. zł w skali roku. Po 
ewentualnym zwiększeniu liczby punktów świetlnych koszt ten 
wzrośnie do 200 tys. zł. Konserwacja każdego punktu to wydatek ok. 
20 zł miesięcznie, a w skali roku wyniesie ok. 400 tys. zł. - informuje 
Robert Małolepszy, z-ca wójta.
W ciągu dwóch tygodni władze gminy mają zaopiniować złożone przez 
sołtysów wnioski i skierować je do realizacji. 

(kb)

Na wsiach będzie jaśniej...
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GRABÓW

Ostatnia droga ojca Bogusława

Na osiedlu Konopnicka znaleź-
liśmy kolejny przykład niesku-
teczności zabezpieczeń. Ogra-
dzająca teren prac docieplenio-
wych siatka nie wytrzymała 
naporu łobuzów i leży, umoż-
liwiając dostęp do wykopów. 
Mieszkańcy niepokoją się, że 

ktoś spoza terenu ich osiedla 
może nie wiedzieć o robotach, 
nie zwrócić uwagi na zerwane 
linie i przez przypadek wpaść do 
wykopu. Gdy zapadnie zmierzch 
a widoczność maleje zagrożenie 
staje się bardziej realne. 

(kb)

Nikt nie przystąpił do prze-
targu na wynajem pomiesz-
czeń prz y ul .  Reymonta 2 , 
które miały być użytkowane 
przez przychodnię zdrowia. 
Jeszcze kilka tygodni temu 
budynkiem zainteresowany 
był zespół z Łodzi. Ostatecz-
n ie  jed n a k z rez yg nowa ł  z 
dzierżawy. Smaczku sprawie 
do d aje  fa k t ,  ż e  wc z e śn ie j 
gmina zerwała umowę najmu 
z NZOZ Gramed, który przez 
wiele lat przy ul. Reymonta 

świadczył bezpłatne usługi 
medyczne.  Gdzie teraz pa -
cjenci pójdą do lekarza?

Jeszcze tylko do końca tego 
miesiąca Gramed może użyt-
kować pomieszczenia w gmin-
nym budynku. Dr Waldemar 
Antosik, kierownik przychod-
ni zdrowia, nie kryje emocji, 
gdy mów i  o  de c yz j i  wład z 
gminy ws. zerwania umowy 
najmu.

- Przestrzegałem pana wójta 
i samorząd przed taką decyzją. 
Nie ukrywałem, że znalezie-
n ie  nowego zespołu,  któr y 
świadczyć miałby bezpłatne 

usługi medyczne będzie bar-
dzo trudne. Wójt jednak mnie 
nie słuchał i uwierzył firmie z 
Łodzi, która nawet przyjechała 
na sesję gminy, aby zapewniać 
o tym, że jest zainteresowana 
świadczeniem usług w Grabo-
wie. No i proszę. Teraz gmina 
ma problem.

Kierownik Antosik do dziś 
nie potrafi zrozumieć decyzji 
g m i ny  o  z e r wa n iu  u mow y 
najmu.

- Podobno były skargi pa-
c jentów na naszych lekarzy. 
A le  żad ne  for m a l ne  pi smo 
nie zostało w tej sprawie skie-
rowane do NFZ. Czujemy się 
pokrzywdzeni.

Co zatem dalej? Czy przy-
chod n ia  zd row ia  będ z ie  w 
Grabowie?

- Pomimo wszystko zdecy-
dowałem, że zostajemy w Gra-
bowie – słyszymy od doktora 
W. Antosika.  -  W paździer-
n i k u  p r z yc h o d n i a  m ie ś c ić 
s ię  będzie  na pięt rze,  przy 
u l .  Rey mont a  2 .  Ta m m a m 
jeszcze umowę z g m i ną na 
dzierżawę pomieszczeń. Od 
listopada będziemy świadczyć 
usługi, oczywiście bezpłatne 
w ramach kontraktu z NFZ, 
w budynku przy ul. Dąbskiej 
2. Kończę w tych pomieszcze-
niach remont. Musiałem do-
stosować lokal pod potrzeby 
przychodni. Kosztowało mnie 

to sporo wysiłku i pieniędzy. 
Mam tylko nadzieję, że wójt 
w końcu zrozumie, że przez 
jego nieprzemyślane działania 
pacjenci mogliby pozostać bez 
bezpłatnej opieki medycznej. 

Wójt Ryszard Kostrzewski 
niechętnie mówi o sprawie. 

- Przyznaję, że byłem zasko-
czony tym, iż firma z Łodzi 
zrezygnowała z przystąpienia 

do przetargu na wynajem po-
mieszczeń przy ul. Reymonta. 
Samorząd poczuł się oszuka-
ny, bo ustalenia i zapewnienia 
ze strony tej firmy były bardzo 
konkretne. Cieszę się jednak, 
że dr Antosik podjął taką de-
cyzję i przychodnia zdrowia 
będzie w Grabowie. 

(stop)

O ile pier wsze dni października 
mają być jeszcze zimne i 
deszczowe, to w drugiej 
i trzeciej dekadzie tego 
miesiąca czeka nas prawdziwe 
babie lato. Nad Europą mają 
rozbudować się w y że, które 
zag warantują nam pogodne 
niebo i w ysokie temperatur y 
sięgające 20 -25 stopni. Aura 
ma się popsuć nie wcześniej 
niż dopiero po 25 października, 
w tedy też silniej powieje i 
możliwe są również pier wsze 
opady deszczu ze śniegiem na 
nizinach. 
Patr ycja, Żaneta i Zuzanna 
(na zdjęciu) cieszą się z dość 
opt ymist ycznych prognoz 
synopt yków. Dziewcz yny na 
wszelki w ypadek parasolki 
mają już jednak w gotowości. 

Tekst i fot. (kb)

Uwaga na wykopy Październik z pięknym babim latem

Gdzie będą leczyć się 
pacjenci?

Dr Waldemar Antosik podjął decyzję, że przychodnia zdrowia 
zostaje w Grabowie

Wójt Ryszard Kostrzewski zaufał łódzkiej firmie, która 
jednak zrezygnowała z udzielania świadczeń medycznych w 
miejscowości
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Oryginalne potrawy 
i porady kulinarne

Rozwiązanie krzyżówki z numeru 54: Lepszy rydz niż nic.

UŚMIECHNIJ SIĘ
Dziennikarz pyta parę małżeńską 
obchodzącą złote gody: 
- Jak państwu minął ten czas? 
- Jak 5 minut - odpowiada żona. 
- ...pod wodą bez akwalungu - dodaje 
mąż. 

***
Spotykają się koledzy.
- Stasiu, co tam w pracy?
- A nic... w zeszłym tygodniu nasz szef utknął w windzie.
- I co zrobiliście?
- Nic. Ciągle się zastanawiamy.

***
Czy wierzy pan w życie po śmierci? - pyta szef 
pracownika
- Tak proszę pana.
- W takim razie wszystko w porządku – mówi szef. - Po 
tym, jak wczoraj wyszedł pan wcześniej z pracy na 
pogrzeb babci, wpadła tutaj, by pana zobaczyć.

***
Drogówka przeprowadza pobieżną kontrolę pojazdu 
pewnej nie najmłodszej już blondynki. 
- Ma pani już mocno zdarty profil - stwierdza sprawdza-
jąc ogumienie policjant. 
- A z pana też żaden Brad Pitt... - odcina się blondyna. 

***
Fryzjer do klienta: 
- Ostatnimi czasy stracił pan dużo włosów, trzeba by coś 
z tym zrobić... 
- Już zrobiłem, wniosłem o rozwód. 

***
Profesor do studenta na egzaminie: 
- Proszę pana, czy pan w ogóle chce skończyć studia? 
- Tak panie profesorze. 
- No to właśnie pan skończył. 

***
Polonista mówi do swojej żony: 
- Czy kochasz mnie najdroższa? 
- Oczywiście! - odpowiada żona. 
- Całym zdaniem proszę! 

BLINY
Składniki
• 2 szkl. mąki 
• 1 szkl. śmietany 12 % 
• 1/2 szkl. mleka 
• 3 jaja 
• 3-4 łyżeczki cukru 
• 1 łyżeczka proszku do pieczenia 
• szczypta soli, olej do smażenia 

Przygotowanie
Żółtka oddzielamy od białek, lekko ubijamy z cukrem. Gdy masa 
jajeczna stanie się puszysta dodajemy mleko i śmietanę i dalej 
ubijamy, aż składniki się połączą. Do masy wsypujemy mąkę 
wymieszaną z proszkiem do pieczenia. Mieszamy. Białka ubijamy 
na sztywna pianę ze szczyptą soli. Dodajemy do ciasta i delikatnie 
mieszamy. Smażymy na rozgrzanym głębokim oleju, rumieniąc z 
obu stron.Podajemy z cukrem pudrem lub ulubionym dżemem.

PIEROGI Z KAPUSTĄ I GRZYBAMI 
Składniki
ciasto: 
• około 4 szklanek maki pszennej 
• około 2 szklanek mocno ciepłej wody 
• 3 łyżki oleju 
• większa szczypta soli 

farsz: 
• 600 gram kiszonej kapusty 
• 500 gram pieczarek 
• 2 cebule 
• sól, pieprz 

Przygotowanie
Kapustę, jeśli jest mocno kwaśna płuczemy pod bieżącą wodą, 
wyciskamy, kroimy drobno, wkładamy do większego garnka, za-
lewamy wodą i gotujemy około 60 minut do miękkości, następnie 
studzimy, wyciskamy z nadmiaru wody. Wkładamy do dużego 
rondla. Cebule kroimy drobno, podsmażamy na złoto, dodajemy 
do kapusty. Pieczarki kroimy drobno (możemy też zetrzeć je na 
tarce o dużych oczkach), podsmażamy na małej ilości tłuszczu na 
tej samej patelni, co przed chwilą cebule, do momentu, w którym 
już nie będą wydzielać sokI, następnie dodajemy do kapusty i ce-
buli. Wszystko razem podsmażamy około 10 minut, intensywnie i 
często mieszając, doprawiamy. Z mąki, oleju, wody i soli zagniata-
my elastyczne ciasto. Wałkujemy cienko, wykrawamy kółeczka, 
na każdym układamy farsz, zalepiamy dokładnie. Wrzucamy 
na osolony wrzątek i gotujemy około 5 minut od wypłynięcia. 
Podawać z duszoną na złoto cebulką.
 

CIASTO ZE ŚLIWKAMI POD CHMURKĄ 
Składniki

ciasto na dużą blachę : 
• 4 szklanki mąki pszennej+ 2 łyżeczki proszku do pieczenia 
• 1 szklanka cukru drobnego kryształu + 2 łyżeczki cukru wani-
liowego 
• 5 żółtek 
• 250 g miękkiej margaryny do pieczenia + 1 łyżka smalcu + 1 
łyżka masła 
• 3 łyżki gęstej kwaśnej śmietany 
na chmurkę : 
• 5 białek + szklanka cukru + 1 łyżeczka cukru waniliowego 
oraz : 
• ok. 1 kg śliwek bez pestek lub dowolnych owoców sezonowych 

Przygotowanie
Z podanych składników zagnieść gładkie ciasto, podzielić na 
3 części, jedną włożyć do zamrażarki, pozostałymi dwoma 
wyłożyć dużą wysmarowaną blachę. Teraz ubić na sztywno 
białka dodając na koniec cukry. Na niepodpieczone ciasto 
ułożyć śliwki ( mogą być w podwójnej warstwie ), na nie wy-
łożyć sztywną pianę i zetrzeć na tarce pozostałe ciasto z 
zamrażarki. Wstawić do nagrzanego piekarnika, piec ok. 40-50 
minut w temp. 180 stopni.

PORADY NASZYCH CZYTELNICZEK
* Kotlety mielone będą pulchne, jeśli do masy mięsnej dodasz 
dwie łyżki gęstej śmietany
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Strażacy dali czadu! 
Biegali, skakali, lali wodę

W VII Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych Drużyn OSP rywalizowało ze sobą łącznie 13 jednostek: 9 męskich i 4 żeńskie z 11 remiz. Strażacy 
i strażaczki na stadionie miejskim w Łęczycy zaprezentowali widowni swoje umiejętności w sztafecie oraz ćwiczeniach bojowych. Najpierw pokonywali 
w biegu przeszkody, takie jak płotki czy ściany, następnie pokazali jak szybko i sprawnie złożyć węże gaśnicze. Największe zainteresowanie wzbudziło 
strącanie wodą pachołków. Najmłodsi zachwycali się nie tylko dostępnym sprzętem pożarniczym, ale i efektownymi mundurami. 

Tekst i fot. Katarzyna Bernacka

Tyle tych kraników... żebym się 
tylko nie pomyliła

Trzymaj i biegnij szybko

Na pewno zostanę 
strażakiem – mówi 
Kacper

Nowoczesny sprzęt 

pożarniczy

Z zadowolonych min wynika, że zawody stara kadra ocenia pozytywnie

Pokonanie takiej przeszkody wcale 
nie jest takie proste

Efektowne lanie wody do celu

Dawaj, dawaj. 
Jeszcze tylko 
kilka metrów

Po zawodach czas na 
pamiątkową fotkę
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Wyjeżdżający z ul. Nowy Ry-
nek narażeni są na spore nie-
bezpieczeństwo. Ustawione na 
skwerku lustro drogowe – dzięki 
któremu zmotoryzowani mogli 
zobaczyć jadący od strony ul. 
Południowej tramwaj – zostało 
stłuczone. 

- Znak został zdewastowany już 
kilka miesięcy temu. W tej sprawie, 
z tego co wiem, powiadomiona 
została policja i urząd mia-
sta. No, ale jak widać, 
jak do tej pory nic 
nie zostało zro-
bione. Nadal nie 
ma lustra i na-
dal jest bardzo 
niebezpiecznie. 
Kierowcy nie 
widzą nadjeż-
dżającego z pra-
wej strony tram-
waju. Muszą liczyć 
jedynie na czujność 
motorniczego, że do-

j e ż d ż a j ą c 
do skwer-
ku, zwolni 

– mówi Jan 
Pawłowsk i , 

jeden z kierow-
ców. 

Po naszym telefonie, policjanci 
obiecali zająć się sprawą. Komisariat 
o zdewastowanym znaku ma poin-
formować urząd miasta. Kierowcy 
liczą na to, że znak szybko zostanie 
naprawiony.

(stop)

Deszczowa aura sprawiła, że w 
lasach zaroiło się od grzybów. Pan 
Antoni, który z prawdziwkami i 
podgrzybkami, ustawił się przy 
ul. Nowe Miasto w Ozorkowie, nie 
musiał długo czekać na pierwszych 
kupujących. 

- Cały kosz grzybów uzbierałem 
w lasach pod wsią Modlna blisko 
Sokolnik. Grzybki są zdrowe, tylko 
od tego deszczu trochę wilgotne. 
Uzbierałem sporo prawdziwków, 
które sprzedaję w cenie 12 złotych 
za kilogram. Podgrzybki są o po-
łowę tańsze – usłyszeliśmy od 
grzybiarza. 

Warto przypomnieć, szcze-
gólnie osobom niezbyt dobrze 
znającym się na grzybach, że 
informacji w sprawie grzybów 
można zasięgnąć w Powiatowej 
Stacji Sanitarno-Epidemiologicz-
nej. Każdy, kto nie jest pewien 
uzbieranych lub kupionych grzy-
bów, może w sanepidzie poroz-
mawiać ze specjalistami, którzy 
sprawdzą, czy grzyby są jadalne. 
Na pewno trzeba być ostrożnym 
przy zbieraniu grzybów, które 

pod spodem mają blaszkę. Zaleca 
się zbieranie grzybów z gąbką 
pod spodem, gdyż nie ma wśród 
nich grzybów śmiertelnie tru-
jących. Mogą one spowodować 
co najwyżej zaburzenia pokar-
mowe.

(stop)

Jest niebezpiecznie. Kierowcy proszą o znak
OZORKÓW

Prawdziwki spod Sokolnik

Pan Antoni prezentuje okazałe 
prawdziwkiMamy nadzieję, że lustro zostanie wkrótce 

zamontowane – mówi Jan Pawłowski

przed kościołem piją, palą 
i uprawiają seks

OZORKÓW
Na parkingu, przed kościołem 

NMP Królowej Polski, młodzież 
w samochodach uprawia seks. 
Świadczą o tym prezerwatywy, 
które najczęściej po weekendzie 
leżą na przyległym trawniku. 
Mieszkańcy, z którymi rozmawia-
liśmy o sprawie, kręcą głowami z 
niedowierzania.

- To nieprawdopodobne – mówi 
pani Halina, którą spotkaliśmy na 
ul. Lipowej. - Faktycznie, czasami z 

okien bloku widzę jak samochody 
parkują przed kościołem. Ale nigdy 
nie uwierzyłabym w to, że w takim 
miejscu można robić takie rzeczy.

Kolejny mieszkaniec osiedla już 
tak bardzo zaskoczony nie jest.

- Młodzież jest teraz rozwy-
drzona. Nie ma dla nich żadnej 
świętości. Często, jak przechodzę 
obok tego parkingu, widzę pełno 
śmieci, petów, butelek po alkoholu.

W dniu, w którym przyjechali-
śmy na parking przed kościołem, 
faktycznie na trawniku i krawężni-
ku pełno było butelek i puszek po 
piwie. Zauważyliśmy też butelki 
po wódce. Przy krawężniku ktoś 
zostawił nawet 
puszkę po 
konser-
wie, 

która pełni rolę 
popielniczki. 

W trawie leżała 
zużyta prezerwa-

tywa. 
P o d i n s p e k t o r 

Wiesław Rzącki, ko-
mendant komisariatu 

policji w Ozorkowie, nie kryje 
zaskoczenia.

- Jak do tej pory nie mieliśmy 
informacji, aby w tym miejscu 
dochodziło do takich rzeczy – sły-
szymy. - Na pewno policjanci prze-
jeżdżający ul. Lipową zauważyliby, 
gdyby na parkingu w samochodzie 

młodzież piła alkohol lub uprawia-
ła seks. 

To jednak wcale nie jest takie 
oczywiste. Parking znajduje 
się dobrych kilka metrów od 
ulicy, poza tym jest na pod-
wyższeniu.

(stop)

Po zmroku na tym parkingu przed kościołem młodzież pije alkohol i w 
samochodach oddaje się swoim żądzom

Na parkingowym 
przykościelnym krawężniku 
stoją butelki po piwie

Parking oddalony jest 

o kilka metrów od 

ul. Lipowej. Jest też 

na wzniesieniu. Na 

pewno przejeżdżający 

w nocy policjanci 

mieliby trudności 

z dostrzeżeniem 
tego, co dzieje się w 

samochodach
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OZORKÓW
Seria włamań do mieszkań w 

blokach przy ul. Sikorskiego i 
Lotniczej spowodowała ogrom-
ne zaniepokojenie lokatorów. 
Sąsiedzi wprawdzie przekazują 
sobie informacje o złodziejach i 
apelują o zachowanie czujności, 
jednak rabusie wciąż działają 
bezkarnie. 

Do tej pory złodziejska szajka 
(ludzie mówią, że złodziei jest kil-
ku) okradła trzy mieszkania – dwa 
na parterze i jedno na ostatnim 
piętrze bloku. Rozmawialiśmy z 
jedną z pokrzywdzonych osób, 
która straciła wszystkie kosztow-
ności.

- Złodzieje wyłamali zamki w 
drzwiach i weszli do mieszkania 
mniej więcej w południe. W tym 
czasie byłam na zakupach – wspo-

mina Jolanta K. (nazwisko do wia-
domości red.). - Skradli biżuterię 
i pieniądze. Straty oceniłam na 
ponad 3 tys. złotych. Najbardziej 
jest mi żal pierścionków, które 
miałam po babci a także medalika 
z łańcuszkiem córeczki, który do-
stała na swoją Komunię. Te rzeczy 
miały dla mnie ogromną wartość 
sentymentalną. 

Pani Jolanta pamięta, że dwa 
tygodnie przed włamaniem za-
dzwonili do jej mieszkania naj-
prawdopodobniej złodzieje.

- Odebrałam domofon i usły-
szałam męski głos, który prosił 

mnie o pożyczenie kilku złotych 
na bilet na tramwaj. To było 
dziwne i wydaję mi się, że zło-
dzieje po prostu w ten sposób 
sprawdzają z kim mają do czy-
nienia, badają swoją potencjalną 
ofiarę. Może sprawdzają, czy ktoś 
jest w domu. 

Okradziona mieszkanka Ozor-
kowa dodaje, że ostatnio na klatki 
schodowe bardzo łatwo dostają się 
osoby z zewnątrz. Roznosiciele 
ulotek reklamowych opanowali 
do perfekcji otwieranie drzwi do 
klatek nożem lub plastikową kartą 
bankomatową. 

- Staliśmy się bardzo czujni – 
mówi lokatorka bloku przy ul. 
Sikorskiego. - Liczymy, że policja 
wkrótce złapie złodziei. 

Jak się dowiedzieliśmy miejsco-
wy komisariat policji prowadzi 
śledztwo w sprawie włamań i 
kradzieży. Funkcjonariusze mają 
odciski palców rabusiów i por-
trety pamięciowe. Nadal jednak 
złodzieje są na wolności. W sumie 
zabrali z mieszkań do których się 
wcześniej włamali przedmioty 
i pieniądze o wartości ponad 16 
tysięcy złotych. 

Tekst i fot. (stop)

Miejski kryty basen obchodził 
wczoraj swoje 14 urodziny. Nie było 
niestety żadnych atrakcji z tym 
związanych. Dyrekcja obiektu na 
huczne obchodzenie okrągłego ju-
bileuszu czeka do następnego roku. 
Póki co pływalnia musi walczyć o 
przetrwanie, bo konkurencje ma 
potężną.

- Największa konkurencja to 
bez wątpienia Uniejów. Tam jest 
kompleks basenów termalnych i 
na pewno tego rodzaju oferty nie 
można porównywać z naszym 
Wodnikiem. My też jednak jeste-
śmy wciąż atrakcyjni – twierdzi 
Joanna Mariankowska, menadżer 
Wodnika. 

Pływalnię odwiedziliśmy w po-
niedziałek. W basenie pustki. Czy 
tak ma wyglądać walka o klienta?

- Od kilku miesięcy Wodnik 
w poniedziałki jest nieczynny. 
Otworzyłam panu drzwi, bo akurat 
byłam w środku. Zdecydowaliśmy 

się na poniedziałkową przerwę, 
ponieważ zaobserwowaliśmy, że w 
te dni klientów jest na lekarstwo. W 
pozostałe dni tygodnia i w weeken-
dy nie brakuje kąpiących – zapew-
nia pani menadżer. 

Dowiadujemy się, że dziennie 
Wodnika odwiedza średnio 400 
osób. To jedna trzecia tego, co było 
na początku działalności pływalni. 
Ale wówczas Wodnik nie miał 
takiej konkurencji, nie tylko tej w 
Uniejowie, ale również w Łodzi, 
Zgierzu czy też w Kutnie. 

Czym miejska pływalnia chce się 
chwalić?

- Naszym atutem jest fitness club 
i rehabilitacja w wodzie. Mamy 
gabinet masażu i cztery sauny. Poza 
tym jesteśmy atrakcyjni cenowo, 
szczególnie dla zorganizowanych 
grup. Odwiedza nas bardzo dużo 
mieszkańców powiatu łęczyckiego 
– słyszymy.

(stop)

Urodziny Wodnika w Ozorkowie

Joanna Mariankowska zaprasza do Wodnika

Szajka jest wciąż nieuchwytna

Złodziejska szajka upodobała sobie bloki przy ul. Sikorskiego i Lotniczej

Pani Jolanta pokazuje szafkę w której trzymała kosztowności
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To z całą pewnością najbar-
dziej oryginalny dom w mie-
ście. Niektórzy spacerujący obok 
tego budynku, nie przechodzą 
obojętnie. Zatrzymują się na ul. 
Południowej i robią zdjęcia. A że 
teraz praktycznie każdy telefon 
komórkowy wyposażony jest w 
aparat fotograficzny, dom jest 
bardzo często fotografowa-
ny. Dlaczego?

Odpowiedź jest pro-
sta. Wystarczy spojrzeć 
na nietypową elewację, 
wykonaną w części z... 
kleju do płytek. Z daleka 
rzuca się w oczy głowa 
diabła z dużymi rogami. 

Z rynien zwisają na łańcu-
chach trupie czaszki. 
- Na początku muszę za-

pewnić, że nie jestem żadnym 
satanistą – mówi z uśmiechem 

Daniel Banasiak, właściciel domu. 
- Chciałem tylko, by budynek był 
rozpoznawalny i wyróżniał się 
na tle innych posesji. Myślę, że 
się udało. 

Pan Daniel po kilku latach 
spędzonych za granicą wrócił do 
rodzinnego miasta.

- Pracowałem w Niemczech i 
Anglii. Zawsze marzyłem o swoim 
domu i zdecydowałem się na ten, 
przy ul. Południowej. Trwa jesz-
cze remont budynku. Zamierzam 
otworzyć wkrótce pierwsze w 
mieście studio tatuażu. 

(stop)

W Ozorkowie od jakiegoś czasu 
młodzi ludzie postanowili dość 
nietypowo spędzać swój wolny 
czas. Niestety ich zabawy mogą być 
opłakane w skutkach. Bo rzucanie 
petard pod nogi starszych osób 
może różnie się zakończyć. 

- Prawie dostałam zawału – mówi 
Halina Miterka, którą spotkaliśmy 
na ul. Traugutta. - Nie spodzie-
wałam się tego, że pod nogami 
wybuchnie mi petarda. Nie za-
uważyłam tych chuliganów, którzy 
rzucają na chodnik petardy. Później 
próbowałam z nimi porozmawiać. 
Wyśmiali mnie. To niesłychane.

Wśród grupy wyrostków były 
dziewczyny. Młodzież odpalała 
petardy w pobliżu parku. Nasto-
latkowie następnie rzucali race na 
chodnik i chowali się za drzewami. 

- Nie robimy tego specjalnie. Nie 
chcemy nikogo straszyć – tłumaczył 
się pokrętnie chłopak trzymający w 
dłoni paczkę petard. 

Komendant ozorkowskiego ko-
misariatu policji nie słyszał, aby 

wcześniej ktokolwiek skarżył się na 
młodych chuliganów rzucających 
starszym osobom pod nogi petar-
dy. Funkcjonariusze mają zwracać 
uwagę na tego typu zachowanie 
wyrostków. 

Tekst i fot. (stop)

Młodzi chuligani i ich 
nowa zabawa

Pani Halina była zbulwersowana zachowaniem młodych ludzi

„Diabelski dom”. Przechodnie robią zdjęcia
OZORKÓW

Daniel Banasiak przy 
swoim wymarzonym, 
oryginalnym domu

W środku też nietypowo. Na suficie... stół bilardowy

Z dachu na łańcuchach 

zwisają trupie czaszki

Na Kraszewskiego mieszkańcy wyręczyli specjalistów
OZORKÓW

Ponad tydzień mieszkańcy 
osiedla przy ul. Kraszewskiego 
czekali na naprawę uszkodzonych 
słupów telekomunikacyjnych. 

Jak doszło do tego, że kilka 
słupów niebezpiecznie prze-
krzywiło się w stronę ulicy?

- Już wcześniej kable tele-
foniczne były zbyt nisko nad 
ulicą. Przejeżdżająca ciężarówka 
zahaczyła o taki kabel. Kierowca 

tego nie zauważył i dopiero, gdy 
kabel pociągnął za sobą słupy, 
zatrzymał samochód – mówi 
Ryszard Kowalczyk.

Mieszkańcy powiedzieli nam, 
że tego samego dnia zadzwonili 
do telekomunikacji z prośbą o 
interwencję.

- Przyjechali na osiedle, ale 
nic nie zrobili. Była też policja. 
Zrobili oględziny i pojechali. 
Wszyscy byliśmy tym faktem 
bardzo zaskoczeni. Kabel leżał 
na ulicy, nie można było przeje-
chać. Słupy tak się przechyliły, 
że w każdej chwili mogły runąć 
na ulice – słyszymy.

Jadwiga Kowalczyk z pomocą 
męża oznaczyła telekomunika-
cyjne kable.

- Zawiązałam na kablu tasiem-
ki, tak, aby po zmroku kabel był 
bardziej widoczny – mówi pani 
Jadwiga. - Mąż wzmocnił grunt 
przy słupach. Ziemia jest mięk-
ka, bo w ulicy niedawno kładli 
kanalizację. 

Pod koniec ubiegłego tygo-
dnia przyjechali specjaliści z 
telekomunikacji. Być może nie 
spieszyli się z interwencją, bo 
mieszkańcy mieli połączenie 
telefoniczne. Kabel został pod-
niesiony a słupy przywrócone 
do pionu. Szkoda tylko, że nie 
można było tego zrobić szybciej. 

Tekst i fot. (stop)

Pan Ryszard pokazuje leżący na 
ulicy kabel 

Słupy niebezpiecznie przechyliły się w stronę drogi

Chłopak bez skrępowania 
odpalał petardy a następnie 
rzucał je na chodnik
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ŁĘCZYCA
W debacie społecznej dotyczą-

cej bezpieczeństwa w mieście 
uczestniczyły m.in. władze 
miasta i powiatu, radni oraz 
dyrektorzy placówek oświato-
wych. Skupiono się na sprawach 
najbliższych społeczeństwu, 
czyli chuligaństwu i bezkarno-
ści nieletnich.

Spotkanie rozpoczęło się pre-
zentacją, mającą wykazać efek-
tywność policji. Według danych 
przestępstw na terenie miasta 
Łęczycy jest mniej w porówna-
niu z ubiegłym rokiem. Niektó-
rzy jednak są innego zdania. 

- Te statystyki należy pomno-
żyć razy 3 – mówi Zenon Ko-
perkiewicz, radny. – Ludzie się 
nie zgłaszają, ponieważ boją się 
konsekwencji.

Z danych wynika, że większość 
tegorocznych wykroczeń została 
ujawniona przez policjantów 
(1227), nie zaś obywateli (281). 
Tak niski poziom obowiązku 
obywatelskiego spowodowany 
jest strachem, ale i niechęcią zgła-
szających przed systemem ściga-
nia, przesłuchań, itd. Mieszkańcy 
boją się zemsty: porysowanych 
samochodów, wybitych szyb, itd. 
Komendant KPP insp. Paweł Ka-
rolak postulował, aby mimo tych 
przeciwności zgłaszać zdarzenia 
i występować z wnioskiem, aby 
sprawca mógł być stosownie uka-
rany, bowiem w  przypadkach 
tzw. przestępstw wnioskowych 
dalsze ściganie sprawców uza-
leżnione jest właśnie od wniosku 
pokrzywdzonego. 

Zebrani zgodnie stwierdzili, że 
największym problemem, z któ-

rym borykają się mieszkańcy jest 
chuligaństwo: młodzież paląca 
i pijąca, zbierająca się późnymi 
wieczorami na placach zabaw i 
je dewastująca, malująca ściany 
budynków, demolująca klatki 
schodowe, itd. Dlatego też doma-
gano się informacji o organizacji 
patroli, ich ilości i możliwości 
szybkiej interwencji. Komendant 
wyjaśnił, że codzienne patrole 
ustalane są na podstawie bieżą-
cych analiz zagrożeń. Zebrani 
poprosili także o możliwość bliż-
szego kontaktu  społeczeństwa 
z dzielnicowymi. Otrzymali w 
odpowiedzi ogólnodostępne na 
stronach internetowych wykazy 
rejonów w mieście z nazwiskami 
i telefonami dzielnicowych. Przy 
tej okazji poruszono kwestię 
małej liczby policjantów, wyno-
szącej obecnie 90 osób oraz ich 
niedoświadczenia, wynikającego 
z młodego wieku. Zwrócono 
uwagę na niewielką liczbę patroli 
pieszych, a także bezradność po-
licjantów względem większych 
grup łobuzerskich oraz jakość 
przeprowadzanych interwencji. 

Radni oraz dyrektorzy placó-
wek poruszyli temat informowa-
nia przez policję szkół o możli-
wości popełnienia przestępstwa 
przez swoich uczniów.

- Co się dzieje z nieletnim, 
przeciw któremu nie wszczęto 
postępowania z przyczyny braku 
wnioskującego? Czy informacja o 
przewinieniu dociera do szkoły, 
tak aby placówka wiedziała, z 
jakim delikwentem ma do czy-
nienia i jak z nim postępować? 
– pytano.

Komendant poinformował, 
że w takim przypadku sprawca 
pozostaje dla szkoły anonimowy, 

ponieważ policja nie ma upraw-
nień, aby przekazać dane dalej.  

Ze względu na dużą i lość 
skarg mieszkańców zwrócono 
się z prośbą do straży miejskiej i 
policji o wzmożoną współpracę 
w pilnowaniu nieletnich, wymy-
kających się ze szkół i palących 
papierosy za pobliskimi bloka-
mi. Wanda Lepczak, dyrektor 
łęczyckiego gimnazjum, zauwa-
żyła, że dla tak młodych osób 
sam mundur jest wystarczającą 
przestrogą przed ucieczkami ze 
szkoły i wypadami na papierosa. 

Podczas debaty poruszano 
wiele nurtujących mieszkańców 
kwestii. Poszukiwano odpowie-
dzi na pytania i realnych rozwią-
zań. Postanowiono prowadzić 
szereg spotkań motywujących 

Celem działań jest ujawnianie 
nieprawidłowości występujących 
w przewozie osób, w szczególności 
dzieci i młodzieży. Policjanci w trak-
cie kontroli zwracali uwagę na stan 
techniczny pojazdów, dopuszczalną 
liczbę osób przewożonych w busach 
i gimbusach a także prawidłowe ko-
rzystanie przez kierowców z zatok i 
przystanków autobusowych.  Bilans 
akcji to 29 kontroli pojazdów w tym 
8 skontrolowanych autobusów i 5 
pojazdów ciężarowych. W 13 przy-
padkach interweniujący ujawnili 
przekroczenie dozwolonej prędkość. 
Policjanci nałożyli 18 mandatów 
karnych i 3 pouczenia, zatrzymali 4 
mandaty karne w związku z ujaw-
nieniem nieprawidłowości w stanie 
technicznym pojazdów. 

W związku z nieuzasadnionymi 
zastrzeżeniami, dotyczącymi rze-
telności pomiaru radarem ISKRA, 
Komendant Główny Policji zlecił 
przeprowadzenie testów sprawdza-
jących te urządzenia. W wielu róż-
nych sytuacjach, policjanci spraw-
dzali odczyty radarów. Zmierzona 
prędkość zawsze odzwierciedlała tę 
realną prędkość, osiąganą w danym 
momencie przez pojazd. Ponad 400 

radarowych mierników prędkości 
ISKRA jest na wyposażeniu Polskiej 
Policji. Są one wykorzystywane 
przez funkcjonariuszy na co dzień 
do wyeliminowania z ruchu dro-
gowego piratów. Przeprowadzone 
testy pokazały, że dokonując pomia-
ru zgodnie z instrukcją, urządzenia 
rzetelnie pokazują prędkość. Z 
podobnie działających urządzeń 
korzystają Policje innych krajów.

Policjanci z Komendy Powiatowej 
Policji w Łęczycy pod nadzorem 
prokuratury wyjaśniają okoliczno-
ści śmierci 52-letniego mieszkańca 
gminy Świnice Warckie.

Około godziny 21.00 na drodze 
powiatowej w miejscowości Kraski 
znaleziono zwłoki mężczyzny, a 
obok niego rower. Policjanci pracu-
jący na miejscu zdarzenia wstępnie 
ustalili, że kierujący mitsubishi 
42-latek najechał na znajdującego 
się na jezdni mężczyznę. Zwłoki 
52-latka, podobnie jak samochód, 
zabezpieczano do badań. Wyniki 
analiz oraz ślady ujawnione na 
miejscu zdarzenia pozwolą wyja-
śnić okoliczności zdarzenia.

Akcja bus Czołowe 
zderzenie 
w gm. Świnice 
Warckie

Śmierć na 
drodze

„Suszarki” są dokładne? 
Funkcjonariusze twierdzą, 
że tak

Policja chwali się spadkiem 
liczby przestępstw

do inicjatyw obywatelskich. Przy 
współudziale policji edukacji 
obywatelskiej zostaną poddane 
dzieci i młodzież w placówkach 
oświatowych. Planuje się posze-

rzyć to grono o osoby dorosłe 
i starsze, aby zwalczać „znie-
czulicę ludzką” i zachęcać do 
działania. 

Katarzyna Bernacka

W sobotnie popołudnie w Kozan-
kach Podleśnych doszło do wypadku, 
w  którym ucierpieli kierowcy dwóch 
samochodów. Manewr wyprzedza-
nia zakończył się czołowym zderze-
niem osobówek: opel astra zderzył 
się z fordem focusem. Kierowcy aut 
zostali przewiezieni do szpitali w 
Poddębicach i Łęczycy. Ich życiu nie 
zagraża niebezpieczeństwo.

(kb)
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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 

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

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

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

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
Kierowca C

Prawo jazdy kat. B, C  (może być E), 
doświadczenie zawodowe 
PHU Wiesław Jędrzejczak

ul. Wichrowa 7
92-005 Łódź

tel. 604 918 888

Sprzedawca
Wykształcenie zawodowe, obsługa 

kas fiskalnych
Gminna Spółdzielnia Samopomoc 

Chłopska
ul. Składowa 1
99-150 Grabów

Elektryk samochodowy
Wykształcenie średnie techniczne, 

mile widziane uprawnienia do 
eksploatacji urządzeń, instalacji i 

sieci elektrycznych, mile widziane 
doświadczenie min 2 lata w branży 

samochodowej
GRUAU POLSKA Sp. z o.o.

Daszyna 29a
99-107 Daszyna

e-mail: gruau@gmail.pl

Monter
GRUAU POLSKA Sp. z o.o.

Daszyna 29a
99-107 Daszyna

e-mail: gruau@gmail.pl

Opiekun klienta
Wykształcenie średnie/zawodowe

Gros Kapitał Sp. zo.o.
ul. Wojska Polskiego 5A

62-031 Luboń
tel. 509 454 801

Miejsce wykonywania pracy: 
Łęczyca

Kierowca ciągnika 
siodłowego + naczepa
Wykształcenie podstawowe, 

świadectwo kwalifikacji, 
Doświadczenie min. rok
Giełda Rolna ZOLA Sp.j.

ul. Wschodnia 4
99-335 Witonia
tel. 604 160 803

Specjalista ds. promocji 
projektu

Wykształcenie średnie, 
komunikatywność, prawo jazdy kat. 

B, własny samochód
Centrum Ekonomii Obywatelskiej w 

Chojnicach
ul. Nad dworcem 10/2

89-620 Chojnice
tel. 662 097 569

Praca na terenie powiatu 
łęczyckiego

Telemarketer
Wykształcenie średnie, umiejętność 

obsługi komputera i pakietu MS 
Ofice, odpowiedzialność
Multimedia Polska S.A.

ul. Grunwaldzka 1
99-300 Kutno

e-mail: b.witkowska@multimedia.pl

Oferty pracy dla osób 
z orzeczeniem o 

niepełnosprawności:
Monter powierzchni 

zmywalnych
Wykształcenie min. podstawowe, 

orzeczenie 
o niepełnosprawności

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

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

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. sprzedaży
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

Przedsiębiorstwo Podmiotu 
Leczniczego „Gwardia Życia”

ul. Bitwy nad Bzurą 33
99-100 Łęczyca

Praca za granicą
EURES (Sieć EURES informuje, 
doradza i wspomaga poszukujących 
pracy z Europejskiego Obszaru 
Gospoda rczego,  k tórz y chcą 
p r a c o w a ć  w  i n n y m  k r a j u 
członkowskim oraz pracodawców, 
którzy chcą rekrutować pracowników 
z innych krajów członkowskich. 
Szczegółowe informacje na temat 
ofert pracy za granicą EURES  www.
wup.lodz.pl Bliższe informacje o 
aktualnych ofertach pracy z EURES 
udzielane są w pokoju 2 stanowisko 
6. Osoby zainteresowane sezonową 
pracą w innych krajach proszone 
są o kontakt z łódzką Wojewódzką 
Komendą Ochotniczych Hufców Pracy 
w Łodzi, ul. Pomorska 41, tel. (0-42) 
636–54–37. Dodatkowe informacje 
na stronie internetowej www.lodzka.
ohp.pl, Wykaz agencji zatrudnienia 
www.kraz.praca.gov.pl Powiatowy 
Urząd Pracy w Łęczycy informuje, 
że oferty pracy z naszego powiatu, 
województwa i kraju dostępne są na 
ogólnopolskiej stronie internetowej:  
www.psz.praca.gov.pl

Sprzedam zestaw 
diagnostyczny samochodowy, 
model ZD2A tel. 24 388 21 67 lub 
514 872 868

Sprzedam nową łuskarkę do 
bobu tel. 669-840-370

Sprzedam w bardzo dobrym 
stanie Audi A4 S4. Auto jest 
zadbane, ma niezniszczone 
wnętrze, sprowadzone od 
pierwszego właściciela, bardzo 
oszczędne. Rok produkcji: 
2004, 230000 km, Moc: 140 KM, 
Pojemność skokowa: 2000 tel. 
697 428 335

Sprzedam karuzelę firmy 
CANPOL. Karuzela ma odpinane 
mięciutkie pluszowe misie, 
poza tym posiada domek nocą 
może służyć jako lampa nocna. 
Pozytywka z bardzo ładna 
melodyjką. Uszkodzony jest 
haczyk na którym karuzelę się 
zawiesza, ale jest końcówka. 
Nie będzie wówczas śladu 
a pewność gwarantowana. 
Karuzela godna polecenia. Tel. 
723 908 665

Sprzedam 4 opony Fulda, rok 
produkcji 2008+felgi jeździły 
jeden sezon czyli ok 10 tys km 
tel. 724 536795

Sprzedam radio samochodowe 
ekran na dotyk , posiada 
funkcje GPS nawigacje bardzo 
przydatną i popularną . Dzięki 
temu radiu nie musisz kupować 
dwóch urządzeń i zagracać 
swojego auta. Kupując to radio 
masz radioodtwarzacz DVD 
oraz nawigacje GPS w jednym 
urządzeniu. Standardowy 
wtyk ISO Radio posiada dużo 
przydatnych wejść i wyjść, jak 
również innych funkcji tel. 781 
676 122

Sprzedam Witrynę antyk, 
wysokość 175/160cm x 
szerokość 110cm x głębokość 
38cm tel. 601 234 111

Sprzedam Bloczki 
Fundamentowe konstrukcyjne 

(12x24x39cm - 44 palety x 
54sztuki) . Materiał jest na 
paletach. Zainteresowanych 
proszę o kontakt telefoniczny. 
Tel. 797 229 424

SPRZEDAM Chłodziarko-
zamrażarkę Amica 
A+ ,Model FD 202.3 
Biała,Wys.122,Szer.55.8,Głęb.58.
Pojemność użytkowa (l) 
całkowita-139, chłodziarki-
109,zamrażarki-30 Lodówka 
posiada gwarancję ważną na 
niektóre części, wraz z paragonem 
zakupu. Tel. 518-900-572

Sprzedam łóżko Stora z 
materacem Haroy temu. 
W gratisie dodam linkę z 
mocowaniami oraz kurtynkę, tel. 
664 765138

Mam do sprzedania ładną 
szafkę pod telewizor na 
kółkach. Szafka jest jasnego 
koloru w bardzo dobrym stanie! 
Tel. 695 676 687

Sprzedam nowoczesny dekoder 
cyfrowy, który obsługuje 
do 4500 kanałów, ma m.in. 
elektroniczny przewodnik po 
programach, nadzór rodzicielski, 
wiele trybów wyszukiwania, 
sortowanie i grupowanie 
kanałów i wiele innych funkcji. 
Używany stan bardzo dobry. Tel. 
781 934 767

ODDAM yorki mini po 
małych rodzicach, srebrno-
złotych, dwie suczki i piesek, 
siedmiotygodniowe, więcej 
informacji pod numerem tel 530 
990 643

Sprzedam pościel do łóżeczka+ 
wypełnienie, pościel do wózka 
+ wypełnienie ochraniacz na 
łóżeczko + kocyk tel. 726 090 
775 

Sprzedam zimnokrwistego 
ogiera, maść -siwy, bardzo 
spokojny, zakładany w parze, 
chodzi w ruchu ulicznym ,waga 
600kg,wzrost 165 cm, w maju 
skończył 1 rok. Tel. 512 399 764
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sport

Po ra z szóst y odbył y się 
Otwarte Mistrzostwa Łęczycy 
Młodzików w Lekkiej Atlety-
ce. W środę młodzi sportowcy 
z powiatu łęczyckiego oraz 
Aleksandrowa i Krośniewic 
rywalizowali w biegach na 
ki lku dystansach, skokach 
wzwyż i dal, pchnięciu kulą, 
rzutem dyskiem i oszczepem. 
Zmagających się młodych za-
wodników oceniali: Mirosław 
Andrysiak, Waldemar Herzog, 
Henryk Maciejewski, Jacek Ku-
rowski i Paulina Mikołajczuk. 
Nad całością czuwał kierownik 
zawodów Jacek Sroka.

W konkurencji biegu przez 
płotki na 60 m na podium stanę-
li: Patrycja Kita (10.72), Joanna 
Kapłon (11.11), Karolina Siuda 
(11.96) 

Spośród dziewcząt najlepsze 
noty w biegu na dystansie 100 

m zajęły Julia Szkudlarek (14.60), 
Emila Jędrzejewska (14.91) i 
Oliwia Wolska (15.29), na 300 m: 
Marta Bielicka (57.84), Karolina 
Bauer (58.73), Justyna Solińska 
(68.87), a na 600 m: Weronika 
Kaczmarek (1:56.22), Klaudia 
Szyler (1:59.68), Magdalena Ra-
kowska (2:06.24). 

tekst i fot. (kb)

Duża skutecznością startową wyka-
zali się młodzicy MKLA Łęczyca na 
Międzywojewódzkich Mistrzostwach, 
które odbyły się na stadionie łódzkiego 
AZS-u. W zawodach wzięli udział 
młodzi lekkoatleci z województwa 
łódzkiego oraz świętokrzyskiego. 
Reprezentanci Łęczycy zdobyli osiem 
medali w tym trzy złote dwa srebrne 
i trzy brązowe. 

Na pierwszej pozycji w skoku o 
tyczce uplasowała się Katarzyna Mro-
zińska [2.60m], zajęła także trzecie 
miejsce w skoku wzwyż [150cm]. W 
biegu na 110m przez płotki zwyciężył 
Marcelin Woźniak [15.57s] r.życiowy. 
W skoku wzwyż chłopców najlep-
szy był Łukasz Karwacki [190cm]. 
Srebrne medale zdobyli w skoku o 
tyczce Adrian Mikołajczyk [3.00m], 
oraz Patrycja Kita [2.40m]. Oboje 
poprawili rekordy życiowe. Trzecie 
miejsce w skoku o tyczce chłopców 
przypadło Krystianowi Kaźmiercza-
kowi [2.80m] r.życiowy oraz Joannie 
Kapłon [2.30m] r.życiowy. Oprócz me-
dalistów dobrze spisali się pozostali 
uczestnicy zawodów. Czwarte miej-
sce w rzucie oszczepem zajęła Natalia 
Gieraga [26.73m], w rzucie dyskiem 
była piąta [29.99m]. W obydwu kon-
kurencjach zawodniczka poprawiała 
rekordy życiowe. Siuda Karolina oraz 
Justyna Solińska z nowymi rekordami 
życiowym w skoku o tyczce [2.20] zajęły 
wspólnie czwarte miejsce. Na tej samej 
pozycji w skoku wzwyż uplasował 
się Marceli Woźniak [170cm], piąty z 

tym samym wynikiem był Krystian 
Kaźmierczak a szósty [165cm] Alan 
Brzeziński. Dobrze spisały się także w 
tej samej konkurencji dziewczęta. Nata-
lia Pysera, Katarzyna Ignatowicz, oraz 
Paulina Sieradzka uzyskały [140cm] i 
wspólnie uplasowały się na pozycjach 
od szóstej do ósmej. Rekord życiowy 
ustanowiła Weronika Kaczmarek w 
biegu na 600m [1.55.07min] oraz Ma-
teusz Kaczmarek 2000m [6.51.86min]. 
Dobre rezultaty uzyskali płotkarze 
na 300m Norbert.Szymczak [47.20s], 
Karol Jabłoński [47.72s]. Na wysokiej 
drugiej pozycji uplasował się MKLA 
Łęczyca drużynowo. Pierwsze miejsce 
zajął zespół MKS Aleksandrów, trzecie 

RKS Łódź a czwarte AZS Łódź. Dzięki 
udanemu startowi w zawodach na 
zbliżające się Mistrzostwa Polski Mło-
dzików zakwalifikowała się już piątka 
zawodników z Łęczycy - Katarzyna 
Mrozińska, Adrian Mikołajczyk, Kry-
stian Kaźmierczak (wszyscy w skoku 
o tyczce), Marceli Woźniak [110m przez 
płotki/skok wzwyż) oraz Łukasz Kar-
wacki [skok wzwyż]. Szanse na uzyska-
nie minimów kwalifikacyjnych mają 
jeszcze Patrycja Kita i Joanna Kapłon 
w skoku o tyczce oraz Alan Brzeziński 
w skoku wzwyż. Mistrzostwa Polski 
odbędą się w dniach 28-29 września 
w Radomiu. 

(and)

ŁÓDZKA KLASA A – 
GRUPA II i III

W miniony weekend odbyły się 
mecze trzeciej kolejki grupy II oraz 
III łódzkiej klasy A. 

W Grabowie miejscowa Victoria 
walczyła o miejsce lidera z drużyną 
Ostrovia Ostrowy. Od początku 
spotkania to goście systematycznie 
atakowali na bramkę grabowian, 
jednak to gospodarze cieszyli się 
pierwsi z prowadzenia. W 35 mi-
nucie bramkę na 1:0 z głowy strzelił 
Igor Poszeptowicz. 

Druga połowa to również prze-
waga drużyny gości, która za wszel-
ką cenę starała się odrobić straty, 
jednak ciężko im było pokonać tego 
dnia bardzo dobrze dysponowane-
go bramkarza Victorii. 

W 65 minucie Grabów mógł 
podwyższyć wynik, lecz najlep-
szy strzelec miejscowych Michał 
Książek w sytuacji sam na sam z 

golkiperem Ostrovii przestrzelił 
minimalnie. W 70 minucie groź-
nej kontuzji dostał obrońca Vic-
torii. Gospodarze po stracie swo-
jego stopera starali się utrzymać 
wynik. W 80 minucie napastnik 
przyjezdnych Zbońkowski do-
prowadza do remisu strzałem 
głową z siedmiu metrów. Wynik 
do końca nie uległ zmianie i po 
bardzo emocjonującym spotka-
niu obie drużyny podzieliły się 
punktami.

Po tym meczu Victoria z 7 pkt. 
znajduje się na 2 miejscu, a Ostro-
wy są trzecie. Na pozycję lidera 
nieoczekiwanie awansowała Sparta 
Leśmierz, która pokonała Dąbro-
wiankę Dąbrowice 2:0 i jest jedyną 
drużyną, która wygrała wszystkie 
spotkania w tym sezonie. 

Tekst i fot. Paulina Kuzera

WYNIKI III KOLEJKI 
III GRUPY A KLASY:

Bzura Ozorków 1-2 LKS Sarnów
Bzura Młogoszyn 1-4 GKS Bedlno

Victoria Grab. 1-1 Ostrovia Ostrowy
Magnat Sierpów 2-1 GKS Byszew

LKS Świnice W. 3-3 Witonianka Wit.
Sparta Leś. 2-0 Dąbrowianka Dąbr.

TABELA III GRUPY A KLASY:
1. LKS Sparta Leśmierz 9 pkt.
2. LKS Victoria Grabów 7 pkt.
3. LKS Ostrovia Ostrowy 7 pkt.
4. LKS Magnat Sierpów 6 pkt.
5. GLKS Sarnów/Dalików 6 pkt.
6. GKS Bedlno 6 pkt.
7. LKS Świnice Warckie 4 pkt.
8. LKS Witonianka Witonia 4 pkt.
9. LKS Bzura Młogoszyn 3 pkt.
10. GKS Byszew 0 pkt.
11. GLKS Dąbrowianka Dąbr. 0 pkt.
12. OKS Bzura Ozorków 0 pkt.

WYNIKI III KOLEJKI 
II GRUPY:

Błękitni Dmosin 2-2 Sokół Popów
Nowosolna Łódź 1-2 Zjedn. II Stryków

Górnik Łęczyca 9-0 LKS Kalonka
Kotan Ozorków 3-1 LKS Dąbrówka

Struga Dobieszków 1-1 Hur. Swędów
Orzeł II Parzęczew 12-2 Malina Piątek

TABELA II GRUPY A KLASY:
1. Górnik Łęczyca 9 pkt.
2. Kotan Ozorków 9 pkt.
3. Zjednoczeni II Stryków 6 pkt.
4. Nowosolna Łódź 6 pkt.
5. Orzeł II Parzęczew 4 pkt.
6. Struga Dobieszków 3 pkt.
7. LKS Kalonka 3 pkt.
8. Sokół Popów 1 pkt.
9. Błękitni Dmosin 1 pkt.
10. Huragan Swędów 1 pkt.
11. Malina Piątek 1 pkt.
12. LKS Dąbrówka 0 pkt.

Królowa sportu w Łęczycy

Na podium najlepsi w biegu na 100 m – I Kacper Pietrzak, II 
Artur Kubiak, III Przemek Kościelak

Kolejne medale dla zawodników MKLA

Na zdjęciu Robert Kubiak z tyczkarkami
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