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PO KŁÓTNI Z SĄSIADEM

- Nie miałem nic wspólnego z tą 

śmiercią – zapewnia 29-letni Stanisław 

M. (na zdjęciu), który przez wielu 

jest podejrzewany o romans z matką 

samobójcy. 
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Burmistrz Łęczycy ma wizję
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Krzysztof Socha: Mam zamiar się 
zrelaksować na łonie natury. Jeśli 
będzie sprzyjająca pogoda planuję 
razem ze znajomymi zrobić grill. 
Czekałem na to cały rok. Bardzo się 
cieszę, że wreszcie przyszła wiosna. 
To najpiękniejsza pora roku. 

Reporter pyta: Jak łęczycanie zamierzają spędzić majówkę?

Katarzyna Kołosińska: Mamy 
plany z moim chłopakiem wybrać 
się na wycieczkę rowerową poza 
miasto. Połączymy przyjemne z 
pożytecznym. Fajnie jest tak jeździć, 
przy okazji dbamy o kondycje fizycz-
ną. Oby tylko była pogoda.  

Kamil Raczyński: Majowy week-
end spędzę raczej w domu. Nadrobię 
zaległości przed telewizorem. Póź-
niej najwyżej trochę pospaceruję 
po miejskim parku lub nad zale-
wem. Najważniejsze, żeby trochę 
odpocząć. 

Dariusz Lewandowski: Wraz 
z rodziną mam zamiar wyjechać 
na wypoczynek poza miasto. 
Najchętniej do jakiegoś pensjo-
natu nad jeziorem. Wnuki na 
pewno będą zadowolone z takiej 
wycieczki. 

Andrzej Grabarczyk: Przy-
je żd ż a  do  mnie  kolega  ze 
Szczecina i wraz z nim będę 
wypoczywać na działce na 
Waliszewie. Już nie mogę się 
doczekać majówki. Mam na-
dzieję, że będzie udana. 

ŁĘCZYCA,
OZORKÓW

Wielu mieszkańców naszego 
regionu pojechało do Watykanu 
na niedzielną uroczystość religijną 
podczas której dwaj błogosławieni 
papieże – Jan Paweł II i Jan XXIII 
– zostali ogłoszonymi świętymi 
Kościoła katolickiego. Z samej łódz-
kiej kurii do Rzymu wyjechało 
ponad 1000 wiernych. Jan Paweł II 
został kanonizowany dziewięć lat 
po śmierci i trzy lata po beatyfikacji. 
Na uroczystość kanonizacji dwóch 
papieży przyjechało 100 światowych 
przywódców. Była to pierwsza 
podwójna kanonizacja papieży w 
XXI wieku i zarazem pierwsza ka-
nonizacja głowy Kościoła od czasu 
kanonizacji Piusa X w 1954 r. 

Papież 
Polak został 

świętym

Przed nami długi weekend. Na 
pewno niektórzy już teraz przygo-
towują się na spędzenie tego czasu 
przy grillu. Wybór akcesoriów 

grillowych, potraw a także samych 
grillów jest w sklepach ogromny. 
Dużym zainteresowaniem cieszą 
się grille małe, których niewątpli-

Uczniowie III klas gimnazjów 
przystąpili w ubiegłą środę do 
pisania egzaminu z wiedzy hu-
manistycznej. W następnym dniu 
gimnazjaliści rozwiązywali testy 
z wiedzy matematyczno-przyrod-
niczej - drugiej części obowiązko-
wego egzaminu gimnazjalnego. 
Natomiast w piątek uczniowie 
rozwiązywali test z języka obcego. 

Na teście z wiedzy matema-
tyczno-przyrodniczej uczniowie 
najpierw dostali blok zadań z nauk 
przyrodniczych, czyli biologii, 
chemii, fizyki i geografii. Na-
stępnie - po przerwie - zadania z 
matematyki. Trzydniowy egzamin 
to warunek ukończenia gimna-
zjum. Wynik egzaminu z części 
humanistycznej, matematyczno
-przyrodniczej i języka obcego na 
poziomie podstawowym będzie 
miał wpływ na przyjęcie ucznia 
do wybranej przez niego szkoły 
ponadgimnazjalnej. 

Senator RP Przemysław Błaszczyk 
zaprasza na spotkanie z:  

Europosłem Januszem Wojciechowskim
Posłem na Sejm Markiem Matuszewskim

Posłem na Sejm Piotrem Polakiem.

Spotkanie odbędzie się w poniedziałek, 
5 maja br. w:

godz. 16.00 - Ratusz Miejski w Łęczycy ul. Plac T. Kościuszki 
godz. 19.00 -  Gminny Ośrodek Kultury w Piątku ul. Strażacka 3

Spotkanie ma charakter otwarty! 

Czas na grilla!
wym plusem jest niska cena. Grill 
jednorazowy można kupić już za 
5 - 6 złotych. Poza tym takiego 
grilla nie trzeba po użyciu myć. Po 
prostu wyrzuca się go do śmieci. 
Grille na nóżkach kosztują od 15 
do 30 zł. Średnia cena 2,5 kg worka 
z węglem drzewnym wynosi ok. 10 
złotych. Na najtańszą podpałkę do 
grilla wydamy od 2 do 3 złotych. 
Dla amatorów grillowania ważna 
jest oczywiście pogoda. Jaka będzie? 
Synoptycy niestety jak na złość na 
długi weekend przewidują opady 
deszczu, ma być też chłodno.

(just)

Egzamin gimnazjalny 2014

Na zdjęciu Gabrysia Kopka, 
gimnazjalistka z Łęczycy

Malwina Łuczak z ozorkowskiego 
gimnazjum 

- Bardzo lubię przedmioty huma-
nistyczne, ale przyznam, że egza-
min wcale nie był taki prosty - mówi 
Gabrysia Kopka z gimnazjum im. 
Jana Pawła II w Łęczycy. 

Z kolei Malwina Łuczak z 
gimnazjum w Ozorkowie zdra-

dziła nam, że jest z siebie zado-
wolona.

- Dla mnie najtrudniejsza była 
matematyka i zadania otwarte – 
przyznaje gimnazjalistka. - Ale 
ogólnie jestem zadowolona.

tekst i fot. (just)
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ŁĘCZYCA
Plany inwestycyjne terenów przy 

zalewie robią wrażenie. Miejskie 
władze na stronach biuletynu sa-
morządowego informują o pracach 
nad realizacją nowego, komplekso-

wego projektu i tworzeniu koncepcji 
Ogólnopolskiego Ośrodka Upo-
wszechniania Kultury Fizycznej i 
Sportu. Mieszkańcy zastanawiają 
się, czy informacje płynące z urzędu 
nie są częścią rozpoczętej kampanii 
wyborczej burmistrza. 

Uwagi naszych Czytelników są 

uzasadnione. Burmistrz wcześniej 
także obiecywał inwestycje przy zale-
wie miejskim. Przez kilka lat nic z tych 
planów nie wyszło. Jak ma być teraz?

Koncept na kompleksowe zrewita-
lizowanie zdegradowanych terenów 
pokopalnianych ostatecznie uzyskał 
w urzędzie marszałkowskim zielone 
światło. To projekt strategiczny dla 
całego województwa łódzkiego... 
można przeczytać w biuletynie sa-
morządowym.

Z dalszej lektury można się do-
wiedzieć, że wokół zalewów ciągnąć 
ma się trakt pieszo-rowerowy, usytu-
owane mają być siłownie, skatepark, 
park linowy, boiska. Całość ma być 
spięta małą architekturą i gastronomią. 
Hałda pełnić ma funkcje rekreacyjne, 
przy zalewach planuje się przystanie 
wodne, kąpieliska, wypożyczalnie 
sprzętu sportowego. Natomiast przy 
małym akwenie zlokalizowane ma 
zostać Centrum Dydaktyczno-Spor-
towe. Kompleks ten posiadać ma m.in. 
salon SPA oraz oszklony fitness klub.

- Kiedyś też czytałem o szklanych 

domach – mówi z uśmiechem Jacek 
Stanisławski z którym rozmawia-
liśmy nad zalewem. - Oczywiście 
kibicuje planom burmistrza, ale tak 
szczerze mówiąc, to mam do tych 
wszystkich zapowiedzi duży dystans. 
Tym bardziej, że teren przy zalewie 
wciąż jest zaśmiecony a burmistrz 
pomimo wcześniejszych deklaracji na-
wet nie zmodernizował przepustów. 

- Przepusty od strony PKP 
będą remontowane – zapewnia 
Krzysztofa Łuczak, rzecznik bur-
mistrza. - Prace rozpoczną się w 
sezonie letnim przy spadku wód. 
Szacowany koszt to 60 tysięcy zł. 
Co o planach związanych z utwo-

rzeniem przy zalewie ośrodka rekre-
acyjnego myślą wędkarze? Zdania 
są podzielone. Najważniejsze, aby 
amatorzy aktywnego wypoczynku 
nie przeszkadzali w łowieniu ryb – 
słyszymy.

- Plaża miejska na pewno by się 
przydała – mówi wędkarz Andrzej 
Pabin. - Muszą być jednak określone 
godziny w których jest zakaz kąpieli. 
Chodzi o to, aby plażowicze i miłośni-
cy kąpieli nie płoszyli ryb. 

Póki co zalew wygląda źle. Wokół 
piętrzą się nieczystości. W wodzie 
zaczynają kwitnąć sinice. Przy brzegu 
pływają do góry brzuchami ryby. 

(stop)
Nasi rozmówcy, choć mają duży dystans do zapowiedzi urzędu, 
kibicują burmistrzowi w planach inwestycyjnych 

Burmistrz ma plany. Ciekawe, 
co z tego wyjdzie...
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W najbliższy czwartek w po-
bliżu placu targowego przy ul. 
Przedrynek swoje namioty rozbije 
cyrk Arena. Cyrkowcy zapraszają 
mieszkańców na godz. 16. 

- W programie będzie można 
podziwiać m.in. lwy i lwice, które 
podbijają serca naszych miłośni-
ków – mówi Grzegorz Zakrzewski, 
reprezentujący Cyrk Arena. - Ponad-
to w naszym programie jest wiele 
pięknych numerów akrobatycznych 
i nie tylko. Występują najlepsi arty-
ści z Czeczeni, Rosji, Ukrainy, Czech 
i Polski.

Nasi Czytelnicy, którzy wyrażą 
chęć pójścia do cyrku, otrzymają 
darmowe bilety. Wystarczy, że 
wcześniej zgłoszą się do redakcji 
lub zadzwonią do nas (24 253-
59-67).

Burmistrz Andrzej Olszewski 
podjął decyzję o uruchomie-
niu w roku szkolnym 2014/2015 
dwóch dodatkowych oddziałów 
w przedszkolach nr 1 i 2. 

- W PM nr 1, przy ul. Zachodniej 
miejsc będzie 150, w PM nr 2, przy 
ul. Belwederskiej – 175, w PM nr 
4, przy ul. Bitwy nad Bzurą – 148 
i w Niepublicznym Przedszkolu 
Zgromadzenia Sióstr Urszulanek 
miejsc dzięki dotacji z magistratu 
będzie 75 – informuje Krzysztofa 
Łuczak, rzecznik burmistrza. - Po 

przeprowadzeniu rekrutacji w 
placówkach przedszkolnych oraz 
uzyskaniu informacji od dyrek-
torów przedszkoli wiadomo już, 
że liczba miejsc  w przedszkolach 
zapewnia możliwość korzystania 
z wychowania przedszkolnego 
wszystkim  dzieciom 6-letnim, 
które nie podjęły nauki  w szkole 
a także wszystkim 5-latkom ob-
jętym obowiązkowym rocznym 
przygotowaniem przedszkolnym 
oraz 3- i 4-latkom spełniającym 
kryteria określone w ustawie o 
systemie oświaty. W sumie jest to 
423 dzieci.   

(stop)  

Miejsca, które kochamy stają się 
magiczne, gdy jesteśmy dla siebie 
serdeczni, uśmiechamy się i przy-
tulamy. Wspólnie z Milką, już po 
raz drugi, wybierzmy Najmilsze 
Miasto w Polsce, by przekonać się 
jak cudowną moc ma najpiękniejszy 
gest życzliwości: przytulenie! 

Jak włączyć się do akcji? Wystar-
czy zarejestrować się na stronie 

internetowej (fioletowastrona.pl), 
wybrać ukochane miasto a następ-
nie wysyłać znajomym przytulenia. 
Tylko od Ciebie i Twoich znajomych 
zależy, czy zdobędziecie dla swo-
jego miasta tytuł najmilszego w 
Polsce. 

Jak na razie Łęczyca jest na 13. 
pozycji. Ma prawie 500 przytuleń. 

Wielki finał akcji 6 lipca. 

Nie brakuje zdań, że wybór mię-
dzy ZUS a OFE jest mało ważny, 
jeśli chodzi o wysokość naszej 
emerytury. I tak będzie niska – 
mówi większość mieszkańców z 
którymi rozmawialiśmy w ubie-
głym tygodniu. Być może dlatego, 
jak na razie, w miejscowym zakła-
dzie ubezpieczeń nie ma tłumów. 

- Póki co odwiedziło nas zaledwie 
20 mieszkańców, którzy wypełnili 
deklaracje OFE – mówi Ewa Pawlak,  
kierownik biura terenowego ZUS 
w Łęczycy. - Na palcach jednej ręki 
można też policzyć osoby, które 
deklaracje OFE przesłały za pośred-
nictwem internetu. 

Przypomnijmy, że deklaracje o 
chęci pozostania w OFE można 
składać do 31 lipca. Kto zechce prze-
nieść składki do ZUS, nie będzie 
musiał składać żadnej deklaracji. 
Zostaną przeniesione automatycz-
nie. 

Co wybrać?
Fundusze emerytalne w naj-

bliższym czasie będą w trudnej 

sytuacji. Zgodnie z ustawą aż 75 
procent naszych oszczędności 
muszą ulokować na giełdzie. Poza 
tym w funduszach składka, jaka 

będzie wpływać na rachunki, 
będzie znikoma – wyniesie 2,92 
procent wynagrodzenia brutto, a 
opłaty od niej zostaną obniżone z 
3,5 procent do 1,75 procent. Przy 
pensji brutto 3 tys. złotych składka 
do OFE wyniesie zaledwie 87 zł. 

Niezależnie od tego, czy zdecydu-
jemy się pozostać w OFE czy przejść 
do ZUS, wybór nie będzie ostatecz-
ny. Raz na cztery lata będziemy 
mogli przenieść się w jedną lub 
drugą stronę. Taka szansa będzie na 
początku szybciej, bo w 2016 roku. 
Potem dopiero w 2020 r., itd. 

- Ten wybór to jak między dżumą 
a cholerą – mówi z sarkazmem pani 
Wiesława, która sceptycznie odnosi 
się do wysokości swojej przyszłej 
emerytury. - Prawda jest taka, że ten 
kogo na to stać powinien odkładać 
pieniądze na czarną godzinę. Nie-
stety takich osób jest bardzo mało. 

(stop)

Przytul Łęczycę!

Dodatkowe oddziały 
przedszkolne 

ŁĘCZYCA

Do Łęczycy przyjedzie cyrk. Zapowiada się niezła zabawa

ZUS czy OFE? Wybór jak 
między dżumą a cholerą...

ŁĘCZYCA

Od 1 kwietnia możemy składać w ZUS deklaracje, że chcemy 
pozostać w wybranym OFE. Kto deklaracji nie złoży, zostanie 
automatycznie ze swoim kontem przeniesiony do ZUS 
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Mieszkańcy miejscowości 
Gusin komentują tra-
giczne wydarzenie i 
snują domysły na 
temat samobójczej 
śmierci 19-letnie-
go Radosława 
G. Co takiego 
stało się tej 
nocy i jaka 
była bez-

pośrednia przyczyna 
tego, że chłopak 

targnął się na 
swoje życie? 

Pytań w tej 
wstrząsają-
cej historii 
jest bardzo 
dużo. 

R a d e k 
b ył  m i -
łym, sym-

patycznym 
nastolatkiem 

– tak mówią o 
nim znajomi. Miał 

przed sobą całe 
życie. Powiesił się 

w przydomowym 
garażu. W Gusinie ludzie prze-

kazują sobie informacje zdobyte 
„własnymi kanałami”.

- Podobno matka samobójcy 
m i a ł a  r om a n s z 

dużo młodszym sąsiadem – mówi 
nam jeden z mieszkańców wsi. - Jej 
syn nie mógł się z tym pogodzić. 
Miał widocznie słabą psychikę i 
dlatego założył sobie pętlę na szyję. 

- Słyszałam o tym nieszczęściu – 
dodaje jedna z mieszkanek Gusina. 
- Wiem, że krótko przed tą tragedią 
doszło do bijatyki.

Mieszkań-
cy z którymi 
rozmawia-
liśmy bar-
dzo dobrze 

nakreślili prze-
bieg zdarzeń. Tej nocy ojciec 

samobójcy podobno dowie-
dział się o romansie swojej żony. 

Poszedł wraz ze swoim 19-letnim 
synem do sąsiada, który rzekomo 

miał podrywać jego małżonkę. Doszło 
do bijatyki. Poturbowany wezwał po-
licję a 19-latek pobiegł do domu. Kilka 
minut później powiesił się w garażu.

Rozmawialiśmy z 29-letnim Stani-
sławem M. (nazwisko do wiadomo-
ści redakcji), którego wielu oskarża o 
romansowanie z mężatką.

- To nieprawda, że między mną 
a sąsiadką był jakiś romans – za-
rzeka się nasz rozmówca (wciąż 
ma widoczne ślady pobicia na 

twarzy). - Nie wiem skąd te plotki. 
Ci państwo wprowadzili się tu ja-
kieś dwa miesiące temu. Mąż pani 
Ani pracuje w Leźnicy Małej. Jest 
chorobliwie zazdrosny o żonę. W 
tym tragicznym dniu przyszedł 
przed godz. 22 pijany razem ze 
swoim 19-letnim synem i dotkli-
wie mnie pobił. Zadzwoniłem na 
policję. Radek uciekł do domu, 
dopiero później dowiedziałem 

się o tym, że się powiesił. Bardzo 
mi go żal, ale z tą śmiercią nie mam 
nic wspólnego. Z jego matką nie 
łączyły mnie żadne bliższe relacje. 
Po prostu lubiliśmy porozmawiać. 
To wszystko. Zamierzam wytoczyć 
sprawę Grzegorzowi G. (nazwisko 
do wiadomości redakcji). Groził mi, 
że mnie zabije. Że naśle na mnie 
swoich kolegów z Leźnicy. 

Chcieliśmy porozmawiać z ojcem 
samobójcy, który pobił sąsiada. Nie 

było go w domu. Pojechaliśmy więc 
do zakładu w którym pracuje w 
Leźnicy Małej.

- Nie ma pana Grzegorza – usły-
szeliśmy od współwłaścicielki 
firmy, która nie mogła również 
dodzwonić się do swojego pra-
cownika. 

19-letni Radosław pochowany 
został w ubiegły czwartek. 

(stop)

19-LATEK POWIESIŁ SIĘ 
TUŻ PRZY SWOIM DOMU

Ojciec pobitego twierdzi, że syn nie miał romansu z sąsiadką

29-letni Stanisław: „Dom sąsiadów jest bardzo blisko. Chodziłem tam jedynie 
porozmawiać”Zostałem 

pobity, mam 
lekarską 
obdukcję 

Gm. ŚWiniCe 
WARCKie

W tym garażu powiesił 

się 19-letni Radosław
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ŁĘCZYCA

Gm. ŁĘCZYCA

ŁĘCZYCA
Lokatorzy zrujnowanej kamieni-

cy przy ul. Kilińskiego mają ogrom-
ny żal do Przedsiębiorstwa Gospo-
darki Komunalnej i Mieszkaniowej. 
- Nie robią żadnych remontów a 
pieniądze od nas biorą – słyszymy.

Budynek ma właściciela. Niestety 
nie wiadomo, gdzie w tej chwili 
przebywa. Kamienicą właściciel 
wcale się nie interesuje. PGKiM 
administruje nieruchomością, która 
z roku na rok jest w coraz gorszym 
stanie. 

- Płacimy czynsz miastu. Dlacze-
go przedsiębiorstwo komunalne 
nie wykonuje remontu? - pytają 
lokatorzy. 

Wiesław Socha, jeden z mieszkań-
ców ruiny, w ostrych słowach opi-

suje fatalne warunki mieszkaniowe. 
- Mieszkania są zawilgocone, na 

ścianach tworzy się grzyb – mówi 
pan Wiesław. - Jedyna toaleta dla 
wszystkich lokatorów kamienicy 
jest w opłakanym stanie. Na klatce 
są bohomazy, schody nie mają ba-
rierki. Elewacja budynku pęka. 

Co na to Jan Chucki, prezes PK-
GiM?

- Nie możemy inwestować pienię-
dzy w prywatny budynek – odpo-
wiada szef komunalki. Lokatorzy 
dziwią się takiej postawie.

- Przecież podstawowe prace mo-
dernizacyjne powinny być wyko-
nane – mówią mieszkańcy. - Chyba 
trzeba będzie pójść ze skargą na 
PGKiM do burmistrza, bo w takich 
warunkach nie da się normalnie 
żyć. 

tekst i fot. (just) 

Ta inwestycja od samego począt-
ku wzbudzała ogromne kontro-
wersje. Władze gminne wpraw-
dzie przekonywały o nieszko-
dliwości produkcji nawozu, ale 
okoliczni mieszkańcy już nie są 
aż tak pozytywnie do tego nasta-
wieni. Obserwują właśnie rozpo-
czętą budowę zakładu i czekają na 
pierwsze dni produkcji nawozu. 
Ciekawe czy będzie smród? – py-
tają w Lubieniu. 

Chcieliśmy na temat produkcji 
nawozu porozmawiać kilka dni 
temu na miejscu, ale nie zostaliśmy 
wpuszczeni na teren budowy. 

W ciągu ostatnich kilku dni 
strażnicy miejscy, policjanci a tak-
że pogotowie mają o wiele więcej 
pracy z pijanymi mieszkańcami. 
Liczba takich interwencji wzrosła 
w okresie świątecznym. Przed nami 
majówka. Można się spodziewać, że 
liczba pijanych będzie duża. 

Na ulicy Poznańskiej zamroczo-
ny alkoholem mężczyzna legł tuż 
za zaparkowanym samo-
chodem. Dobrze, że o 
pijanym zostały szyb-
ko zawiadomione 
służby. Aż strach 
p omyśle ć  do 
jakiej tragedii 
mogłoby dojść, 
gdyby właści-
ciel auta cofnął 
pojazd. 

S t r a ż n i c y 
miejscy, którzy 
pojawili się na 
miejscu, nie mieli 
kontaktu z mężczy-
zną. Wyczuli od niego 
woń alkoholu. Wezwali 
karetkę pogotowia. Ratownicy 
medyczni odtransportowali pijane-
go mieszkańca do szpitala na obser-

wację. 
Wa r to 

dodać, że 
od niedaw-

na każdy pija-
ny który trafi na 

tzw. policyjny „do-
łek”, po wytrzeźwieniu będzie 

musiał zapłacić za „przyjemność” 

pobytu w budynku komendy. 
- W Komedzie Powiatowej Policji 

w Łęczycy do uiszczenia należności 
zobowiązano 5 osób, które zostały 
zatrzymane do wytrzeźwienia w 
jednostce policji – informuje st. asp. 
Agnieszka Ciniewicz, rzecznik 
łęczyckiej policji. 

tekst i fot. (just)

Pijany leżał tuż przy aucie

Kamienica podupada, 
PGKiM nie dokłada 

Wiesław Socha przed zrujnowaną kamienicą

O zakładzie – jeszcze przed roz-
poczęciem budowy – pisaliśmy w 
„Reporterze” w ubiegłym roku. 
Wówczas mieszkańcy wyrażali 
swoje obawy. Niewiele się zmieniło. 

Z wcześniej uzyskanych informa-
cji wynika, że zakład przetwarzać 
ma na nawóz kurze pióra i odpady 
organiczne. To budzi największy 
niepokój.

- Najbardziej obawiam się tego, że 
nawóz będzie robiony z odpadów 
zwierzęcych – mówi Paweł Filipiak, 
przewodniczący wspólnoty miesz-
kaniowej w budynku oddalonym 
od budowanego zakładu zaledwie 
o kilkaset metrów. - Tak naprawdę 

Rozpoczęła się budowa zakładu. Prace mają potrwać do września 

Mieszkańcy z niepokojem czekają na 
rozpoczęcie produkcji 

Paweł Filipiak ma nadzieję, że na nawóz nie będą przetwarzane 
odpady zwierzęce 

o tym zakładzie posiadamy bardzo 
mało informacji. Władze gminy 
zorganizowały w ubiegłym roku 
spotkanie z mieszkańcami, ale wte-
dy mówiono o innej inwestycji. Miał 
powstać zakład przetwarzający pla-
stikowe butelki na olej. O nawozie 
nie było mowy. Jakoś nie chce mi 
się wierzyć, że zakład produkujący 
nawóz nie będzie wypuszczał w 
atmosferę śmierdzących wyziewów. 

Janina Tomaszewska, kolejna 
mieszkanka Lubienia, również 
wyraża swój sceptycyzm. 

- Nawóz raczej nie pachnie, praw-
da – mówi z przekąsem pani Janina. 
- Zakład ma rozpocząć produkcję 
we wrześniu. Zobaczymy a raczej 
poczujemy pierwsze efekty tej 
inwestycji. 

Wanda Zawadzka, która z okna 
obserwuje postępujące prace bu-
dowlane zakładu, jest trochę ostroż-
niejsza w sądach. 

- Mam nadzieję, że zakład będzie 
wyposażony w nowoczesne techno-

logie, które zniwelują do minimum 
ewentualny fetor – słyszymy. - Za 
kilka miesięcy się okaże czy faktycz-
nie zakład produkujący nawóz nie 
będzie negatywnie oddziaływał na 
środowisko. 

(stop)

Janina Tomaszewska: „Już 
niedługo okaże się, czy w 
Lubieniu nie będzie śmierdzieć”
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Choć ta informacja wywołuje 
uśmiech na twarzy, to sprawcy 
kradzieży pieniędzy z miejskiego 
szaletu mogą nawet na 10 lat trafić 
za kratki. 

Do zdarzenia doszło po godz. 
22. Polic ja otrzymała anoni-
mowy telefon o sprawcach de-
wastujących szalet. Informacja 
zosta ła  też pot wierdzona z 
miejskiego monitoringu. Na 
miejsce skierowany został po-
licyjny patrol. Funkcjonariusze 
po krótkim pościgu zatrzyma-
l i  uciekających spod szaletu 
mężczyzn w wieku 50 i 17 lat 
(starszy miał 3 promile, młod-
szy był t rzeźwy).  Pol ic janci 
przy jednym z zatrzymanych 
znaleźli gotówkę, która pocho-
dziła z automatu na monety 
zamontowanego przy wejściu 
do szaletu miejskiego. Po prze-
liczeniu pieniędzy okazało się, 
że skradziono 60 złotych. 

(stop)

Strażacy z Ozorkowa, Łęczycy 
oraz specjalnej grupy wysoko-
ściowej z Łodzi brali kilka dni 
temu udział w nietypowej akcji. 
Ratowali żołnierza z batalionu 
kawalerii powietrznej w Leźnicy 
Wielkiej, który po skoku ze spa-

dochronem zamiast bezpiecznie 
wylądować na polu, znalazł się 
na czubku drzewa. Akurat w tym 
dniu wiatr był duży i zepchnął 
spadochroniarza z właściwego 
toru lotu w kierunku pobliskiego 
lasu. Na szczęście wszystko skoń-
czyło się dobrze. Żołnierzowi nic 
się nie stało. 

(stop)

Redakcja zatrudni
Jeśli:
• interesujesz się tym co dzieje się dookoła, 
• sprawy Łęczycy i Ozorkowa nie są Ci obojętne, 
• świetnie czujesz się w pracy reportera,
• pisanie nie sprawia Ci problemów, 

Dołącz do nas!
Oczekujemy: 
• wysokiej motywacji i umiejętności organizacji pracy 
własnej, 
• elastyczności w zakresie czasu realizowanych zadań, 
• inicjatywy w samodzielnym wyszukiwaniu atrakcyjnych 
tematów, 
• umiejętności robienia zdjęć,

W zamian oferujemy:
• możliwość rozwoju w poczytnym tygodniku
• wspierającą i twórczą atmosferę pracy, 
• stałą współpracę na podstawie umowy o pracę
• dodatkowe wynagrodzenie z honorarium autorskiego.

Oferty prosimy przesyłać na adres: 
naczelny@reporter-ntr.pl

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami. 

Żołnierz wylądował na drzewie

Gm. PARZĘCZeW

ŁĘCZYCA

Okradli miejski szalet

Rtęć na terenie stacji uzdatniania wody!

OZORKÓW
Miasto aż huczy od komentarzy. 

Na pewno reakcji mieszkańców 
nie ma się co dziwić. Widok straża-
ków zabezpieczających teren pod 
kątem skażenia chemicznego może 
budzić duże obawy. Tym bardziej, 
że do akcji doszło na terenie stacji 
uzdatniania wody. 

Jak to możliwe, że w takim 
miejscu składowana była bardzo 
niebezpieczna dla środowiska 
rtęć? To pytanie wciąż pozostaje 
bez odpowiedzi. 

- Metalowy, cylindryczny po-
jemnik długości mniej więcej 20 

cm i średnicy ponad 10 cm zna-
lazł w pomieszczeniu na terenie 
stacji uzdatniania wody przy 
ul. Sikorskiego pracownik OPK 
sprzątający teren – mówi kpt. Ma-
rian Kwaśniewski, dowódca JRG 
w Ozorkowie. - Pojemnik z rtęcią 
nie oddziaływał w żaden sposób 
na miejską sieć wodociągową. 
Był szczelny i leżał w znacznej 
odległości od głównego ujęcia 
wody. Oczywiście, jak zawsze w 
takich sytuacjach, na miejsce mu-
sieli przyjechać strażacy, w tym od 
zabezpieczeń chemicznych. Nie 
wiadomo od jak dawna pojemnik 
z rtęcią znajdował się na terenie 
stacji uzdatniania wody. 

Informacja o tym, że na te-
renie stacji uzdatniania wody 
pracowali strażacy z zastępu 
chemicznego lotem błyskawicy 
rozeszła się po mieście. Niektó-
rzy mieszkańcy mówią nawet o 
skażeniu chemicznym miejskie-
go wodociągu. 

O sprawie chcieliśmy porozma-
wiać z Grzegorzem Stasiakiem, 
prezesem Ozorkowskiego Przed-
siębiorstwa Komunalnego. Szef 
OPK nie odbierał jednak telefonu. 

Na stronie internetowej ozor-
kowskiego magistratu komunalka 
zamieściła następujące ogłoszenie. 

„Wobec pojawiających się po-
głosek, dotyczących rzekomego 

skażenia wody w miejskiej sieci, 
Zarząd Ozorkowskiego Przedsię-
biorstwa Komunalnego stanowczo 
oświadcza, że informacje te są 
nieprawdziwe. Apelujemy do osób, 
które rozpowszechniają tego typu 
informacje wśród mieszkańców, o 
natychmiastowe zaprzestanie tego 
procederu, w przeciwnym razie 
Zarząd OPK Sp. z o. o. podejmie 

kroki prawne w celu obrony do-
brego imienia spółki. Jednocześnie 
oświadczamy, że woda w miejskiej 
sieci spełnia wszystkie wymaga-
ne parametry, jest sukcesywnie 
badana przez Sanepid i nie ma w 
niej żadnych substancji mających 
jakikolwiek niewłaściwy wpływ na 
zdrowie osób, które ją spożywają”.

(stop)
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Oryginalne potrawy 
i porady kulinarne

Rozwiązanie krzyżówki z numeru 83: Nie ma dymu bez ognia.

UŚMIECHNIJ SIĘ
Matka beszta syna, który wybrał się do 
klubu ze striptizem. 
- Jak mogłeś! To obrzydliwe! Pewnie 
widziałeś tam rzeczy, których nie powi-
nieneś zobaczyć! 
- Tak - odpowiada syn - Widziałem tam 
ojca.

***

Małżeństwo ogląda romans: 
- Jak myślisz - pyta zapłakana żona. Czy oni w końcu się 
pobiorą? 
- Na pewno. Takie filmy zawsze kończą się tragicz-
nie. 

***

Chłopak przygląda się swojej dziewczynie uważnie, a w 
końcu zwraca się do niej z wyrzutem: 
- Patrycja, czemu nie nosisz prezentu ode mnie?! 
- Dziewięć miesięcy nosiłam. Teraz już sam chodzi. 

***

- Tato, to jest Ewelina. Będzie z nami mieszkać. 
- Ile czasu? 
- Godzinę, maks półtorej.

***

Grabarze sobie gadają: 
- Pogoda ładna, nie za ciepło, ciśnienie stabilne... nie ma co 
liczyć na sercowców, ciśnieniowców ani cukrzyków. 
- Taaa... - mówi drugi - martwy sezon... 

***

Czym dla nas jest Bóg? - pyta katechetka na lekcji. 
- Pasterzem - odpowiada Kasia. 
- A czym my jesteśmy dla Boga? 
W klasie cisza, nagle Jasiu mówi: 
- Stadem baranów! 

Biała kiełbasa z grilla w piwnym sosie 
Składniki: 
- 8 sztuk białej kiełbasy (cienkiej lub grubej) 
- 250 ml piwa porter 
- 2 łyżki oleju 
- 1 łyżka mąki 
- 1 łyżeczka majeranku 
- szczypta kminku 
- vegeta
Przygotowanie: 

Rozgrzać grill i ułożyć na nim kiełbaski. Piec przez kilka 
minut, aż ładnie się zarumieni. 
W tym samym czasie przygotować sos. W rondelku roz-
grzać olej, wsypać mąkę i zarumienić. Dodać majeranek i 
kminek, ciągle mieszając powoli wlać piwo. Gotować aż sos 
zgęstnieje. Na końcu przyprawić do smaku vegetą. 
Usmażone kiełbaski polać przygotowanym sosem, poda-
wać na gorąco.

Grillowane pomidory

Składniki: 
- 4-6 pomidory 
- czosnek granulowany 
- kilka listków świeżego oregano 
- sól 
- pieprz 
- masło 
 
Przygotowanie: 
Pomidory umyć, osuszyć i pokroić w centymetrowe pla-
sterki. Przyprawić z obu stron solą, pieprzem, czosnkiem 
i listkami oregano. Położyć na każdym plasterku cienki 
mały plasterek masła.Grillować z obu stron przez kilka mi-
nut (najlepiej na tacce do grillowania).Pomidorki świetnie 
pasują do pieczonej białej kiełbasy i smażonych mięs.

PORADY NASZYCH CZYTELNICZEK
Jak grillować karkówkę?
Zanim wrzucisz karkówkę na grilla, musisz ją zamarynować. 
Marynaty do tego rodzaju mięsa mogą być różne, ale dobrze jeśli 
zawierają dwa składniki – oliwę i ocet, który rozluźnia włókna 
mięśniowe. Do tego dodaj przyprawy oraz aromatyczne warzy-
wa (czosnek, cebulę) i zioła. Karkówkę marynuj ok. 8 godz. Grilluj 
ją następnie pod przykryciem, nad dużym żarem po 5–6 min z 
każdej strony. Chcesz zrobić charakterystyczną „kratkę” na mię-
sie? Po ok. 3 min grillowania przesuń karkówkę na ruszcie o 90°. 
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Grabowski palant ma swoją kilkusetletnią trady-

cję. Rozgrywki jak co roku zgromadziły w Grabowie 

mieszkańców całego naszego regionu. Po lanym 

poniedziałku miłośnicy gry spalili nadmiar kalorii 

po świętach wielkanocnych. Publiczność dopisała. 
fot. L. Wasiak, M. Ryśkiewicz

Święto Palanta w Grabowie 
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ogłoszenie

reklamaPOWIERZCHNIE 
BIUROWE OD 25 M2 W 
NOWO WYBUDOWANYM 
BUDYNKU HANDLOWO-
USŁUGOWYM O 
NAJWYŻSZYM 
STANDARDZIE, W PEŁNI 
PRZYSTOSOWANYM 
DO POTRZEB OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH, 
W ATRAKCYJNEJ 
LOKALIZACJI 
W CENTRUM 
OZORKOWA PRZY UL. 
STARZYŃSKIEGO (NAD 
DROGERIĄ ROSSMANN)

DO WYNAJĘCIA

TELEFON KONTAKTOWY: 502 118 906

OZORKÓW

OZORKÓW
Wraz z nadejściem wiosny wraca 

problem pijaństwa a także nar-
kotyzowania się młodzieży. W 
mieście nie brakuje miejsc, gdzie 
można bez świadków oddać się 
nałogom. Najczęściej są to pusto-
stany oraz niezagospodarowane 
tereny. 

Mieszkańcy powiedzieli nam, 
że jednym z ulubionych miejsc do 
picia alkoholu i brania narkotyków 
są tereny przy ul. Armii Krajowej 
– jeden znajduje się naprzeciwko 
ogródków działkowych, drugi to 
zalesiona działka przed Tubądzi-
nem. Tam młodzież często uprawia 
również seks. 

Na skraju lasku leżą zużyte pre-
zerwatywy.

- Teraz dopiero się zacznie – 

mówi nam właścicielka pobliskiego 
domu jednorodzinnego. - W okresie 
letnim przy lasku zawsze stoi wie-
czorem jakieś auto w którym młodzi 
ludzie bez skrępowania się kochają. 
Zresztą nawet przed nadejściem 
wiosny podjeżdżały tu samochody 
na bara-bara. Świadczą o tym pre-
zerwatywy leżące przy drzewach. 

Kolejny mieszkaniec osiedla do-
daje, że w lasku młodzież zażywa 
też narkotyki. 

- Kiedyś widziałem jak auto 
stało w pobliżu torów kolejowych. 
Podchodzili tam młodzi ludzie i 
kupowali narkotyki. Wiem, że to 
były dragi, bo widziałem z daleka 
małe torebki foliowe, tzw. dilerki – 
słyszymy. 

Teren, który upodobali sobie 
narkomanii, znajduje się także w 
pobliżu ogródków działkowych. 
Kiedyś należał do miasta, później 
do spółdzielni mieszkaniowej 
a teraz został kupiony przez 
jednego z lokalnych przedsię-
biorców – dowiadujemy się od 
mieszkańców. 

- Niestety. Biznesmen wcale nie 
dba o swoją działkę. Zwozi tylko 
gruz i śmieci. W tym gruzowisku 
narkomanii czują się doskonale. 
Wstawili tu sobie nawet fotele i 
krzesła – mówi nasz Czytelnik. 

Faktycznie, na obrzeżach działki, 
tuż przy spalonych drzewach i tra-
wie (w ubiegłym roku narkomanii 
wzniecili w tym miejscu pożar) 
stoją krzesła oraz fotel. Wokół peł-
no pustych butelek po alkoholu, 
zauważyliśmy też kilka dilerek po 
narkotykach.

- Te tereny powinny być częściej 
patrolowane przez policję – usłysze-
liśmy od mieszkańców. 

(stop)

O całe trzy tygodnie wcześniej 
niż rok temu kwitną owocowe 
drzewa i krzewy. Wszystko za 
sprawą łagodnej zimy i kilku-
dniowych wiosennych opadów 
deszczu. Pięknie wyglądają żółte 
kwiaty forsycji, które zaczynają 
już przekwitać. Kwiaty tego krze-
wu ustępują miejsca zielonym list-
kom. W kwiatach są też jabłonie, 

grusze, czereśnie, wiśnie, śliwki 
mirabelki. Na podmokłych łąkach 
można zobaczyć kaczeńce a w la-
sach barwinka. W ogrodach roz-
kwitły szafirki, niezapominajki, 
magnolie. Na trawnikach kwitną 
mlecze, czyli mniszek lekarski. 

Synoptycy zapowiadają praw-
dziwie letnią temperaturę pod-
czas nadchodzącej majówki. Nic 
tylko korzystać, warto zaplano-
wać odpoczynek w plenerze. 

(stop)

Przyroda rozkwitła 
wieloma kolorami

W tym miejscu młodzież się narkotyzuje 

Narkotyki w gruzowisku, 
seks w lasku

W lasku przed zakładem Tubądzin dochodzi do seks-spotkań
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Dzieci dosłownie leciały mi 
przez ręce. Mdlały, miały odruch 
wymiotny, zawroty głowy, bóle 
brzucha. To był naprawdę okropny 
widok. Wystraszyłam się bardzo, 
nie wiedziałam co się dzieje – tak 
wydarzenia sprzed kilku dni 
wspomina Beata Malinowska, 
dyrektor szkoły podstawowej nr 5 
w Ozorkowie.

Wydarzenia były dramatyczne, 
dlatego nie dziwi to, że w mieście 
wciąż mówi się o zatruciu pokar-
mowym najmłodszych uczniów 
szkoły podstawowej nr 5. Zatruło 
się w sumie 11 dzieci, w szpitalu w 
Łodzi troje uczniów miało płukane 
żołądki. Najprawdopodobniej dzieci 
zatruły się chińską gumą do żucia, 
którą kupiły w jednym ze sklepów 
spożywczych w centrum miasta. 
Rodzice boją się o swoje pociechy. 
Wiadomo, że guma od niedawna jest 
w sprzedaży. Kosztuje bardzo mało, 
bo zaledwie 70 groszy za pudełeczko 
w którym jest kilka małych gumo-
wych pastylek. Dowiedzieliśmy się, 
że opakowanie gumy zawiera mo-
tyw bajkowy rosyjskiej kreskówki 
- „Masza i niedźwiedź”.

Policja odwiedza sklepy spożyw-
cze w poszukiwaniu chińskiej gumy 
z rosyjskim bajkowym motywem. 
Sanepid bada natomiast składniki 
gumy zarekwirowane ze sklepu 
w którym uczniowie robili zakupy. 

Dyrektor „piątki” nie może uwie-
rzyć, że doszło do czegoś takiego.

- Dzieci bardzo źle się czuły. Nie-
które mdlały, inne wymiotowały. 
Kompletnie nie wiedziałam co się 
dzieje. Pytałam uczniów czy wcze-
śniej może coś zjedli. Usłyszałam, że 
to co zawsze. Ale dodali, że kupili 

sobie jakąś nową gumę do żucia – 
mówi Beata Malinowska. - Dlatego 
skojarzyłam, że to może być bezpo-
średnia przyczyna tych wszystkich 
zdrowotnych problemów. 

Do podstawówki przyjechali 
medycy, policja, sanepid. W tym 

samym dniu w szkole odbył się apel 
podczas którego dyrektor przestrze-
gała przed gumą z Chin. 

- Musiałam powiedzieć uczniom, 
aby uważali i nie kupowali tej 
trującej gumy – słyszymy. - Mam 
nadzieję, że na terenie Ozorkowa nie 

ma dużo sklepów oferujących taką 
gumę do żucia.

Udało nam się zlokalizować sklep 
w którym sprzedawana była chiń-
ska guma z motywem bajki „Masza 
i niedźwiedź”. Rozmawialiśmy z 
właścicielem sklepu.

- Jestem zaskoczony tym, że 
dyrektor szkoły nawet nie znając 
jeszcze wyników badań prowa-
dzonych przez sanepid tak łatwo 
kreuje wyroki. Te gumy od ponad 
miesiąca sprzedaję w Łodzi. Nikt się 
nie zatruł, bo nie mógł. Gumy mają 
wszystkie wymagane przepisami 
pozwolenia na sprzedaż. Powiem 
więcej, taką samą gumę daję bez 
obaw swojej wnuczce. Nie wiem co 
zjadły dzieci z tej szkoły, ale jestem 
daleki od twierdzenia, że zatruły 
się gumą do żucia. Zresztą 
poczekajmy na wyniki z sa-
nepidu – usłyszeliśmy od 
właściciela sklepu spo-
żywczego.

Zgierski sanepid skie-
rował próbki gum do 
badań laboratoryjnych.

- Badania wykazały, 
że norma sztucznych 
barwników została prze-
kroczona dwukrotnie – 
mówi Andrzej Jeziorski, 
dyrektor Powiatowej Stacji 
Sanitarno-Epidemiologicz-
nej w Zgierzu. - Ale, aby mieć 

stuprocentową pewność próbki 
zostały wysłane do Warszawy. Jeśli 
wyniki badań się potwierdzą, to cała 
seria tej gumy spożywczej zostanie 
utylizowana.

Dowiedzieliśmy się, że guma 
Masza i niedźwiedź (spoza badanej 
serii) nadal będzie mogła być sprze-
dawana. Właścicielowi sklepu, który 
wprowadził do handlu gumę, nie 
grożą żadne sankcje.

- Sprzedawca tych gum nie mógł 
wiedzieć o tym, że akurat w tej serii 
normy barwników zostały prze-
kroczone. Gumy mają wymagane 
atesty - mówi Powiatowy Inspektor 
Sanitarny.

(stop)

OZORKÓW

Na ulicach wciąż mówi się o trującej gumie

Uczniom „piątki” zaszkodziła chińska guma do żucia 

PODTRUTE DZIECI MIAŁY 
PŁUKANE ŻOŁĄDKI
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OZORKÓW

OZORKÓW

OZORKÓW

Nie jestem właścicielem mitsu-
bishi ASX – napisał do redakcji 
burmistrz Jacek Socha.

Właścicielką tego auta jest moja 
małżonka – czytamy. 

Warto przypomnieć o tym, 
że gazeta wcale nie napisała, 
kto jest właścicielem mitsubishi. 
Pisaliśmy jedynie o tym, że Jacek 
Socha jeździ tym samochodem. 
Zresztą terenowe mitsubishi 
wpisane jest do oświadczenia 
majątkowego (razem z drugim 
autem – toyotą yaris). Burmistrz 

ma wspólność majątkową. 
W kolejnym liście do redakcji 

burmistrz pisze o zapchanej fon-
tannie. 

- Fontanna nie została zapchana 
przez piasek z czyszczenia płyty 
placu – argumentuje burmistrz. 
- W dzień po czyszczeniu dysze 
były sprawdzane i nie były zap-
chane.

Nie zmienia to jednak faktu, że 
kilka dni później fontanna była 
już zapchana. Piaskiem, liśćmi i 
papierkami od cukierków. 

Hale produkcyjne i magazy-
nowe wraz z terenem Fassaden 
Glas Technik można kupić lub 
wydzierżawić. Na sprzedaż jest 
też n iedokończony budynek 
administracyjny, którego kon-
strukcja straszy od lat. Obecnie w 
byłym zakładzie produkującym 
szkło pracuje jedynie główna 
księgowa i ochroniarz obiektu. 

Ostatni pracownik Fassaden 
otrzymał wymówienie z końcem 
ubiegłego roku. Jeszcze kilka lat 
temu w zakładzie zatrudnionych 
było ponad sto osób. 

- Przez firmę z zewnątrz zosta-
łem zatrudniony trzy lata temu – 
mówi ochroniarz. - Liczyłem, że 
będę jeszcze pracował wiele lat. 
A teraz nie wiadomo, bo jak teren 
kupi nowy właściciel lub pojawi 

się dzierżawca, to może wynająć 
nową firmę ochroniarską. Żal 

mi tych wszystkich ludzi, którzy 
zostali zwolnieni. 

- W zakładzie były zwolnienia 
grupowe – przyznaje główna 
księgowa. - Nie będę się wypo-
wiadać z jakich przyczyn pro-
dukcja została zakończona. Do 
kupna lub wydzierżawienia jest 
16 tysięcy mkw. powierzchni w 
halach, na terenie 3 hektarów. 

Fassaden Glas Technik to ko-
lejny zakład w mieście, który 
został zlikwidowany. Niedawno 
pisaliśmy o f irmie Knüppel, 
która zakończyła produkcję po-
krowców na samochody. Z pracą 
również pożegnało się ponad 
sto osób. Bezrobotnych niestety 
przybywa. 

(stop)

Jeśli dalej tak będzie, to w ciągu 
najbliższych miesięcy niedawno 
oddany do użytku przystanek 
kolejowy Ozorków Nowe Miasto 
wyglądać będzie tak samo źle, jak 
stary dworzec.

Nowy przystanek oddany został 
do użytku z pompą. Zarówno ko-
lej, jak i miejskie władze chwaliły 
inwestycję. Problem jednak w tym, 
że miejsce nie jest monitorowane a 
wandale robią co chcą. 

Stanisław Graczyk sprząta na 
stacji. Z jego opowieści wyłania się 
skandalizujący obraz zachowań 
ozorkowskiej młodzieży.

- Najgorzej jest po weekendzie. 

Trudno w to uwierzyć, ale nie-
dawno sprzątałem kupy z siedzisk 
zamontowanych na przystanku. 
Widocznie pijanym małolatom 
przyszło do głowy, aby w tak cham-
ski sposób załatwić swoje potrzeby 
fizjologiczne. Po prostu brakuje 
słów. Młodzi ludzie rozbijają butelki 
na torowisku a poza tym bazgrzą 
wiatę przystanku sprejem. 

Pan Stanisław zamierza w 
sprawie coraz bardziej niszcze-
jącego przystanku rozmawiać w 
urzędzie miasta i komisariacie 
policji.

- Tak nie może być. 
Policji po zmroku nie 
widać i wandale 
to wykorzystu-
ją.  Magistrat 

też powinien za-
interesować się tym 

miejscem. Przydałaby się 
w pobliżu przystanku kolejowego 
kamera monitoringu.

(stop)

Czy wie pan dlaczego wzięli 
się za ten blok? - zapytał naszego 
dziennikarza mieszkaniec osiedla.

Dlatego, że właśnie w tym bloku 
mieszka wiceprezes Ozorkowskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej. 

Kilka dni temu ruszyły prace 
dociepleniowe jednego z bloków 
przy ul. Armii Krajowej. Niektórzy 
mówią z przekąsem o tej inwestycji.

- Zastępca prezesa dba o swój blok 
– usłyszeliśmy. - Ciekawe, kiedy 

pozostałe bloki na osiedlu zostaną 
objęte termomodernizacją. 

Wiceprezes Zdzisław Ewiak z 
pewnym rozbawieniem przyjął 
informację dot. opinii niektórych 
mieszkańców.

- Przecież muszę gdzieś mieszkać 
– odpowiada z uśmiechem. - Prace 
termomodernizacyjne innych blo-
ków spółdzielczych w Ozorkowie 
będą kontynuowane. Czekamy tyl-
ko na przyznanie kilkumilionowe-
go kredytu na ten cel. Do ocieplenia 
pozostało 27 bloków. 

(stop)

Burmistrz pisze do redakcji

Remontują „prezesowski blok”

Czy znajdą kupca na szkielet?

Szkielet niedokończonego budynku administracyjno-hotelowego 
straszy od lat 

Na sprzedaż lub dzierżawę został wystawiony teren FGT

Skandal na nowym przystanku kolejowym

Pan Stanisław pokazuje ławkę z której niedawno musiał sprzątać kupy 

Na nowym przystanku kolejowym jest coraz więcej bohomazów
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20 kwietnia ok. godz. 20. 30 funk-
cjonariusze wspólnego patrolu Policji i 
Straży Miejskiej otrzymali informację o 
nietrzeźwym kierującym, który uszko-
dził wcześniej zaparkowanego na ul. 
Kolejowej fiata punto i przemieszcza się w 
kierunku centrum miasta. W trakcie pa-
trolowania ul. Rembowskiego policjanci 
zauważyli poszukiwanego forda focusa. 
Kierujący na widok oznakowanego ra-
diowozu zaczął uciekać ulicami Zgierza 
popełniając przy tym szereg wykroczeń 

w ruchu drogowym. Na ul. Karola stracił 
panowanie nad kierowanym pojazdem i 
uderzył w betonowe ogrodzenie posesji. 
Nie mógł już jechać uszkodzonym for-
dem dlatego zaczął uciekać pieszo. Został 
schwytany przez goniących go mundu-
rowych. Zatrzymany pirat drogowy jest 
osobą nieletnią w wieku 15 lat. Badanie 
stanu trzeźwości wykazało, że ma 0, 88 
promila alkoholu w organizmie. Dodat-
kowo okazało się, że samochód którym 
się poruszał, ukradł swojej matce. Nieletni 
trafił do Policyjnej Izby Dziecka, a o jego 
dalszym losie zadecyduje Sąd Rodzinny 
i Nieletnich. 

Dzielnicowi z Piątku przejeżdża-
jąc w nocy obok cmentarza w Piątku 
zauważyli dwóch mężczyzn paku-
jących worki do stojącego w pobliżu 
opla. Zachowanie mężczyzn i raczej 
nietypowa pora na odwiedzanie 
grobu wzbudziły podejrzenia poli-
cjantów. Powiadomili o swoich spo-
strzeżeniach dyżurnego Komendy 
Policji i prywatnym pojazdem udali 
się za odjeżdżającym w kierunku 

Zgierza samochodem. Dyżurny 
skierował w rejon patrol i zwrócił 
się o pomoc w zatrzymaniu do jed-
nostki ze Zgierza. W miejscowości 
Biała patrol zgierskiej policji zatrzy-
mał opla do kontroli. Wewnątrz 
policjanci ujawnili dwa duże worki 
i trzy torby turystyczne wypchane 
sztucznymi kwiatami. Zatrzymani 
są mieszkańcy Łodzi w wieku 19 i 
20 lat. Odpowiedzą za okradanie 
grobów, co jest przestępstwem 
zagrożonym karą pozbawienia wol-
ności od 6 miesięcy do 8 lat.

Prokuratura śledztwo ws. zbioro-
wego gwałtu na łęczycanie zakoń-
czyła aktem oskarżenia przeciwko 
43-letniemu Jarosławowi M., 23-let-
niemu Danielowi F., 29-letniemu 
Jarosławowi G. i 43-letniemu Ro-
bertowi L. Oskarżeni za kratkami 
mogą spędzić nawet 15 lat. 

Przypomnijmy, że do gwałtu do-
szło pod koniec października ubie-
głego roku w jednym z mieszkań 
bloku przy ul. Zachodniej. 26-latka 
wynajmowała pokój razem ze swo-
im chłopakiem. Właściciel mieszka-
nia zorganizował w tym dniu im-
prezę suto zakrapianą alkoholem. 
Zaprosił swoich kolegów. Mężczyź-
ni podczas libacji składali propozy-
cje seksualne 26-latce. Po kolejnej od-
mowie zgwałcili młodą łęczycankę.  
Sprawcy nie przyznali się do po-
pełnienia zarzucanego im czynu. 
Jeden z mężczyzn był już wcześniej 
karany. Oskarżeni zostali poddani 
badaniom sądowo – psychiatrycz-
nym. Specjaliści nie dopatrzyli się 
podstaw do kwestionowania ich 
poczytalności. 

Policjanci z wydziału kry-
minalnego łęczyckiej komen-
dy ujawnili i zabezpieczyli 
mercedesa, który w roku 2010 
został skradziony w Rumunii. 
Prowadzone postępowanie ma 
za zadanie ustalenie, w jaki spo-
sób warte blisko 80 tys. zł. auto 
trafiło do naszego kraju. 

Interwencja dotycząca zakłóce-
nia ładu i porządku publicznego 
zakończyła się zatrzymaniem 
17 – latki i przedstawieniem za-
rzutów o posiadanie substancji 
odurzających. Przestępstwo jest 
zagrożone karą do 3 lat pozba-
wienia wolności.

22 kwietnia 2014 roku około 
godziny 21.30 dyżurny łęczyckiej 
komendy odebrał zgłoszenie 
z którego wynikało, że dwie 
młode kobiety naruszają ład i 
porządek publiczny przy ulicy 
Plac T. Kościuszki w Łęczycy. 
Interweniujący polic janci na 
miejscu zastali kobiety, które 
zachowywały się bardzo głośno, 

wulgarnie i arogancko. Pomimo 
wezwań mundurowych do za-
chowania zgodnego z prawem 
nie dostosowały się do poleceń. 
Po przewiezieniu do komendy 
okazało się, że 17 – latki były pod 
działaniem alkoholu. Jedna mia-
ła w organizmie blisko 2 promile 
alkoholu, druga 2,7 promila. W 
odzieży jednej z nich policjanci 
ujawnili i zabezpieczyli szklaną 
fifkę oraz 0,2 suszu roślinnego. 
Test wykazał, że jest to marihu-
ana. W związku z powyższym 
kobieta została zatrzymana. 
Po wytrzeźwieniu 24 kwietnia 
usłyszała zarzut posiadania 
substancji odurzającej, który jest 
zagrożony karą do 3 lat pozba-
wienia wolności. 

Kryminalni łęczyckiej komendy 
zatrzymali trzech mężczyzn podejrza-
nych o kradzieże i włamania na terenie 
powiatu łęczyckiego. Zatrzymani swoją 
przestępczą działalność rozpoczęli już 
w ubiegłym roku a ich łupem padały 
między innymi elektronarzędzia i złom 
użytkowy. Przestępstwa są zagrożone 
karą do 10 lat pozbawienia wolności.

Zatrzymani 19 i 23 – latek podczas 
przesłuchań przyznali się do wła-
mania, którego dokonali 15 kwietnia 
bieżącego roku, kiedy to z domu 
jednorodzinnego skradli sprzęt 
elektroniczny. Do właściciela wrócił 
telefon komórkowy i komputer. Kry-
minalni, w trakcie pracy z włamywa-

czami ustalili ponadto, że młodszy z 
zatrzymanych w grudniu ubiegłego 
roku włamał się do pomieszczenia 
gospodarczego na terenie gminy Gra-
bów skąd skradł narzędzia podręczne 
i drzwi. Ponadto 19 – latek wraz 
z innym mężczyzną, 42 – latkiem 
w lutym bieżącego roku dokonali 
kilku włamań i kradzieży. Wspólnie 
włamali się między innymi do nie-
zamieszkałego domu oraz pomiesz-
czeń gospodarczych skąd skradli 
elektronarzędzia i złom użytkowy a 
oprócz tego na terenie innej posesji z 
niezamkniętych pomieszczeń gospo-
darczych dokonali kradzieży elektro-
narzędzi, butli gazowych i paliwa. 

Skradziony mercedes

Oskarżeni 
o brutalny 

gwałt 
26-latki

ŁĘCZYCA

ŁĘCZYCA

ZGieRZ

PiĄTeK

Hieny cmentarne z Łodzi. 
Okradali groby z kwiatów 

15-letni pirat drogowy

Włamywacze ujęci 

Wulgarne i pijane 
nastolatki 

Wpadł z narkotykami i kontrabandą
ŁĘCZYCA

Policjanci z Komendy Powiato-
wej w Łęczycy wspólnie z funk-
cjonariuszami z Komendy Wo-
jewódzkiej Policji w Łodzi oraz 
Komendy Powiatowej w Kutnie za-
trzymali 32 – latka podejrzanego o 
posiadanie środków odurzających 
i substancji psychotropowych oraz 
wyrobów tytoniowych i alkoholo-
wych bez polskich znaków akcyzy. 
Przestępstwa te są zagrożone karą 
do 3 lat pozbawienia wolności.

Policjanci ustalili, że jeden 
z mieszkańców Kutna może 
posiadać większe ilości środ-

ków odurzających i substancji 
psychotropowych. Doskonała 
współpraca policjantów z Łęczy-
cy, Łodzi oraz Kutna pozwoliła 
zebrać materiał dowodowy i za-
trzymać 32 – latka. Wcześniejsze 
ustalenia kryminalnych potwier-
dziły się niemalże natychmiast 
ponieważ przy podejrzewanym 
zabezpieczono 300 gramów ma-
rihuany. Podczas przeszukania 
zajmowanego przez niego lokalu 
policjanci ujawnili ponadto 30 
gramów środka odurzającego a 
także blisko 8000 sztuk wyro-
bów tytoniowych bez polskich 
znaków akcyzy oraz 7 litrów 
nielegalnego alkoholu. 22 kwiet-
nia w miejscowej prokuraturze 
usłyszał zarzut, za który grozi 
do 3 lat pozbawienia wolności. 
32 – latek był wcześniej karany za 
wymuszenia rozbójnicze.
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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 

Oferty pracy – otwarte:
Fryzjer

Wykształcenie zawodowe, umiejętność 
strzyżenia, farbowania, modelowania 

włosów, doświadczenie zawodowe min. 
pół roku.

Salon Fryzjerski Damsko-Męski „Anna”
Anna Kowal-Nowakowaska 

Ul. Ozorkowska 12
99-100 Łęczyca
Tel. 693-449-522

Sprzedawca
Wykształcenie zawodowe kierunek 
handlowy, obsługa kasy fiskalnej , 

obsługa komputera.
„Społem” PSS Mazur w Łęczycy

Pl. T. Kościuszki
99-100 Łęczyca

Tel. (24) 721-24-82

Kierowca kat. C+E.
Prawo jazdy kat. C+E, aktualne badania,   

świadectwo kwalifikacji.
„Marko-Transport” Sp. z o. o.

Ul.57 Pułku Piechoty Wlkp.29
99-100 Łęczyca

Tel.(24) 722-45-23
Miejsce wykonywania pracy: kraje UE

Pomoc kuchenna
Doświadczenie zawodowe 3 lata.

Restauracja „AGAWA” 
Halina Pokorska
Ul. Kaliska 29

99-100 Łęczyca
Tel. 500-106-365

Pracownik fizyczny
Prawo jazdy kat. B.

TOMMAR S.C. 
Karkosy 35

99-100 Łęczyca
Tel. 793-067-778, 793-067-779

Dziurkarka/guzikarka  
Wykształcenie zawodowe.

PPHU „Elizabeth” Export – Import
Ul. Podhalańska 8/28

93-224 Łódź
Tel. 509-426-837

Miejsce wykonywania pracy: 
99-100 Łęczyca ul. Górnicza 3

Ślusarz / spawacz     
Wykształcenie podstawowe, chęci do 

pracy.
PPHU WOJTCZAK 

Piotr Wojtczak 
Skromnica 3a 

95-035 Ozorków 
Tel. 506-835-166

Tynkarz maszynowy  
Wykształcenie podstawowe, umiejętności 

tynkarskie, doświadczenie min. 1 rok.
POLTYNK Paweł Wójcik 
Ul. Belwederska 81/75  

99-100 Łęczyca 
Tel. 508-783-864

Pakowacz   
Zdolności manualne.
BIZNES PARTNER 
Ul. Narutowicza 7/9 

90-117 Łódź 
Tel. 509-402-382

Kierowca kat. D .
Prawo jazdy kat. D, mile widziane 

doświadczenie zawodowe.
„MarQs” Usługi Autokarowe 

Marek Flejszman 
Topola Królewska 22 

99-100 Łęczyca 
Tel. 663-735-708

Operator maszyn prasy 
krawędziowej i wykrawarki     

Wykształcenie średnie, uprawnienia na 
wózki widłowe.

Kampmann Polska sp. z o.o.
ul. Lotnicza 21 m. 7

99-100 Łęczyca 
Tel. (24) 721-91-78

e-mail: rekrutacja@kampman.pl

Kierowca C+E    
Wykształcenie zawodowe, umiejętność 

prowadzenia samochodu i obsługi silosu, 
doświadczenie min. 1 rok.

PPHU GOLD HELLEN Nowakowski Sp. J 
Ul. Mickiewicza 18  

99-100 Łęczyca 
Tel. 509-686-605, 600-320-053

Operator koparko-ładowarki   
Uprawnienia do obsługi koparko-

ładowarki, zagęszczarki, mile widziane 
prawo jazdy kat. C, T

Wa-Trans Wacłowski Wiesław 
Ul. Kutnowska 82 

99-120 Piątek 
Tel. 601-075-778

Pracownik fizyczny    
Wykształcenie podstawowe, prawo jazdy 

kat. B, T.
Wa-Trans Wacłowski Wiesław 

Ul. Kutnowska 82 
99-120 Piątek 

Tel. 601-075-778                                      

Mechanik maszyn rolniczych  
Wykształcenie zawodowe o kierunku 

mechanika. 
 PHU „ROLBUD” 
Ul. Szkolna 22a 

99-140 Świnice Warckie 
Tel. 609-223-040

Kosmetyczka  
Wykształcenie średnie, mile widziane 

doświadczenie i umiejętności  z zakresu 
kosmetyki. 

  „KASJA” masaże i rehabilitacja  
Ewelina Bylińska 

Lubień 43a 
99-100 Łęczyca 
Tel. 691-273-235         

Konstruktor odzieży
Umiejętność konstruowania odzieży, 

zdolności manualne. 
 PPHU „Elizabeth”  

Ul. Podhalańska 8/28 
93-224 Łódź 

Tel. 507-085-169 
Miejsce wykonywania pracy :  
99-100 Łęczyca, ul. Górnicza 3

Kierowca autobusu
Prawo jazdy kat. D.

 Dynamic Travel  Kurzawa 
i Kurzawa Sp. J 
Ul. Klonowa 43 

99-200 Poddębice 
Tel. 607-940-636 

Miejsce wykonywania pracy : Łęczyca

Doradca klienta
Wykształcenie średnie/ wyższe o 

kierunku bankowość bądź finanse, 
komunikatywność, łatwość 
nawiązywania kontaktów.

 Anna Podlasiak- Okupska Usługi 
Finansowe 

Ul. Ozorkowska 25 
99-100 Łęczyca 

Tel. 510-094-479     

Oferty pracy dla osób z orzeczeniem 
o niepełnosprawności: 

Doradca klienta
Wykształcenie średnie.

FHU „AGA” Agnieszka Nowicka
Tomasz Nowicki

Ul. M. Konopnickiej 10/22
99-100 Łęczyca
Tel. 606-817-051

Pracownik ochrony bez licencji
Zaświadczenie o niekaralności.

AJG Systemy Bezpieczeństwa Sp. z.o.o
Ul. Łużycka 32,

85-096 Bydgoszcz
Tel. 515-087-318

Tel. (42) 714-01-84

Oferty pracy-zamknięte:
Kasjer bankowy

Wykształcenie średnie, 
biegła obsługa komputera 

i sprzętu biurowego, mile widziane 
doświadczenie zawodowe.

Informacja w pokoju nr.1 lub nr.2

Kierowca kat. B  
Prawo jazdy kat. B.

Informacja w pokoju nr.1 lub nr.2

Asystentka w dziale 
administracyjnym  

Wykształcenie średnie, systematyczność, 
dokładność,  język niemiecki – 

komunikatywny.
Informacja w pokoju nr.1 lub nr.2

Kierowca kat, C+E    
Wykształcenie zawodowe; prawo jazdy 

C+E + HDS.
Informacja w pokoju nr.1 lub nr.2

Mechanik pojazdów samochodowych
Wykształcenie zawodowe kierunek 

mechanik pojazdów samochodowych
Informacja w pokoju nr.1 lub nr.2

Oferty staży
Pracownik fizyczny

Wykształcenie zawodowe.
Informacja w pokoju nr.1 lub nr.2

Sprzedawca
Wykształcenie zawodowe, obsługa kasy 

fiskalnej.
Informacja w pokoju nr.1 lub nr.2

Sprzedawca
Wykształcenie średnie, kierunek: 

elektroniczny, informatyczny, 
komunikatywność.

Informacja w pokoju nr.1 lub nr.2

Konserwator/ pracownik fizyczny
Chęci do pracy.

Informacja w pokoju nr.1 lub nr.2

Kierowca kat. B    
Znajomość miasta i okolic, 

komunikatywność, prawo jazdy kat. B
Informacja w pokoju nr.1 lub nr.2

Pomocnik mechanika  
Podstawowa wiedza z zakresu mechaniki.

Informacja w pokoju nr.1 lub nr.2

Tartacznik/ pomocnik trakowego  
Wykształcenie podstawowe.

Informacja w pokoju nr.1 lub nr.2

Kelner
Prawo jazdy kat. B, wykształcenie średnie/ 

techniczne zawodowe.
Informacja w pokoju nr.1 lub nr.2

Sprzedawca
Wykształcenie podstawowe.

Informacja w pokoju nr.1 lub nr.2

Zamienię mieszkanie komunalne 
– 41,20 m² duży pokój, kuchnia, 
łazienka, CO. Budynek po termo-
modernizacji, parter, wejście od 
ulicy, w bardzo dobrym punkcie, 
blisko PKO, można przeznaczyć  
na działalność -  na 2 pokoje z 
kuchnią. Tel. 24 388 69 77

Sprzedam dom w centrum Grabo-
wa. Tel.:  608239843

Sprzedam M4 własnościowe 
w blokach w Ozorkowie. Tel.: 
696788228

Sprzedam Mikrodermabrazję, 
kombajn biolifting, mezoterapię 
bezigłową, foton, lampę wooda.  
Tel.: 790 321 890

Dachy: krycie, blacha, papa, gonty, 
podbitki, docieplenia i inne. Tel.: 
669 429 710

Odstąpię udziały w „TBS” przy ul. 
Ozorkowskie Przedmieście. Tel.: 
506 171 800

Sprzedam opryskiwacz 300l o 
szerokości 10m. Tel.: 24 722 34 39

Sprzedam  nową łuskarkę do 
bobu. Tel.:  669 840 370

Sprzedam Suzuki Burgman 
250 cm³ 2001r 24 tys. km. Tel.: 
692 130 777

Sprzedam wąż do deszczowni o 
długości 200m i średnicy 75mm. 
Wąż był używany jedynie jako 
przedłużka do deszczowni. Cena 7 
zł do negocjacji. Tel.: 661 626 901

Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe 
50 m2 z meblami i garażem w 
miejscowości Koryta Osada, GM. 
Daszyna. Cena 120000 do nego-
cjacji. Tel.: 243 890 842

LG F700B jest 17-calowym monito-
rem od firmy LG. Elegancki monitor 
CRT z rozdzielczością 1280 x 1024 
pikseli przy 66 Hz i 1024 x 768 pik-
seli przy 85 Hz. Pobór mocy monito-
ra wynosi 73 Watt. Wielkość piksela 
wynosi 0,24 milimetrów. Monitor 
można podłączyć do komputera 
za pomocą klasycznego konektora 
D-SUB. Monitor jest znakomity do 
pracy w biurze, ale i także w domu, 
gdzie będzie ozdobą każdego biurka. 
Monitor bardzo mało używany. 
Cena 30 zł. Tel.: 605 265 691

Monitor NEC FE770 17” srebrny w 
bardzo dobrym stanie. Zalecana 
rozdzielczość pracy to 1024 x 768 
pikseli przy odświeżaniu 85 Hz, 

maksymalna rozdzielczość wynosi 
1280 x 1024 piksele (odświeżanie 
66 Hz). Częstotliwość pozioma 
wynosi 30 do 70 kHz, pionowa 50 
do 120 Hz. Cena 30 zł do negocjacji. 
Tel.: 605 265 691

Zamienię mieszkanie komunalne 
w centrum Łęczycy o powierzchni 
72,54 m2 na mniejsze. Mieszkanie 
składa się z dwóch pokoi i kuchni. 
Posiada Co, kablówkę, internet. 
Budynek jest ocieplony, bliskie 
okolice rynku. Tel.: 662 362 306

Sprzedam chłodnicę passat b3 gt 
2l 136 koni stan dobry. Cena 50 zł,  
więcej pod nr 726 277 482

Mam do sprzedania ziemniaki 
paszowe w sporej ilości. Cena 30 
gr do negocjacji. Tel.: 782 203 754

Sprzedam pokrywę silnika (ma-
ska) do Seat Cordoba 1998r kolor 
czerwony. Maska w bardzo do-
brym stanie jak nowa. Cena 130 zł 
do uzgodnienia. Tel.: 608 519 983

Udostępnię miejsce na wywóz 
czystej ziemi – Zgierz, Rosanów- 
humusu, czarnoziem, z wykopu 
stawu itp. ewentualnie odpady 
zielone np. skoszona  trawa, liście, 
trociny, zrębki. Transport, załadu-
nek i rozładunek po stronie zain-
teresowanego. Tel.: 606-373-249

Sprzedam suszarnię workową,  
możliwość  suszenia 8 worków 
naraz zimnym lub gorącym powie-
trzem[regulacja temperatury i siły 
dmuchanego powietrza], suszarnia 
w bardzo dobrym stanie mało uży-
wana jak nowa, urządzenie lekkie 
na kółkach łatwe do przemieszcza-
nia. Cena 3600 zł. Tel.: 608 519 983

Plandeka do stara 200. Na stelaż 
półokrągły. Stan bdb. Kolor zielony. 
Materiał wysokiej jakości. Cena 499 
zł do negocjacji. Tel.: 663 591 373

Sprzedam komplet wypoczynko-
wy obicie tkanina sofa 3- osobowa 
rozkładana + 2 fotele 1-osobowe 
rozkładane kpl. w bardzo dobrym 
stanie - nowy wzór. Cena  440 zł 
do negocjacji. Tel.: 608 519 983

Sprzedam 3 pokoje + kuchnia, ła-
zienka i osobne wc .Powierzchnia 
61 m2 na 4 piętrze. Mieszkanie 
w stanie b.dobrym do zamiesz-
kania. Cena 145000 zł. Istnieje 
możliwość zamiany na mniejsze 
mieszkanie w Ozorkowie max.na 
2 piętrze. Zapraszam osoby chęt-
ne do oglądania mieszkania. Tel.: 
668-669-703
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Na orliku przy Szkole Podsta-
wowej im. Jana Pawła II w Górze 
Św. Małgorzaty odbył się II Turniej 
Piłki Nożnej Gimnazjum o Puchar 
Wójta Gminy Góra Św. Małgorzaty. 
W turnieju uczestniczyło 6 drużyn, 
które przybrały nazwy miejsco-
wych wsi. Zespoły rywalizowały w 
dwóch grupach, systemem „każdy 
z każdym” 2 x 7 minut. W grupie 
A zespół z Nowego Gaju, po po-
rażce z Górą Św. Małgorzaty (0 : 1) 
i zwycięstwie nad Morakowem (4 
: 0) wywalczył awans do finału. Z 
grupy B, finał wywalczyła druży-
na Orszewic, która zdecydowanie 
wygrała z Podgórzycami (4 : 0) oraz 
Sługami (3 : 0). Zwycięzcy grup 
zmierzyli się w wielkim finale. 
Jak na finał przystało, można było 
oglądać wiele wspaniałych podań, 
strzałów oraz rajdów na bramkę 
rywali, zarówno z jednej, jak i z 

drugiej strony grających. Mecz za-
kończył się dwubramkowym zwy-
cięstwem Orszewic, którzy wygrali 
wszystkie mecze w całym turnieju 
i zasłużenie zdobyli Puchar Wójta. 
Z kolei drugie miejsca w grupie tj. 
Góra Św. Małgorzaty i Podgórzyce 
rozegrały mecz o trzecie miejsce, w 
tym meczu minimalnie wygrała 
drużyna z Góry Św. Małgorzaty (1 
: 0) i zajęła III miejsce w Turnieju. W 
meczu o 5 miejsce kibice oglądali 
dużo pięknych goli, zwycięstwo 
wywalczył zespół z Morakowa 
wygrywając (5 : 4) z drużyną Sług.

Tytuł najlepszego strzelca i bram-
karza turnieju przypadł dwóm 
zawodnikom Orszewic – Arturowi 
Bednarkowi i Michałowi Wolskie-
mu. Najlepszym zawodnikiem 
turnieju został wybrany Adrian 
Majchrzak z zespołu Nowy Gaj.

Info: goraswmalgorzaty.pl

Na dwóch zgierskich orlikach 
odbyły się mistrzostwa powiatu 
w piłce nożnej „szóstek” chłopców 
i dziewcząt w ramach licealiady 
2013/2014. W rozgrywkach dziew-
cząt zgłosiło się 6 szkół z powiatu 
zgierskiego, które rywalizowały 
w dwóch grupach. Mistrzostwo 
powiatu zdobyły dziewczęta z 
Zespołu Szkół nr 1 ze Zgierza. 
W rywalizacji chłopców zgłosiły się 

wszystkie (12) szkoły ponadgimna-
zjalne z powiatu zgierskiego. Ze-
społy zostały podzielone na 4 grupy. 
Wśród chłopców w finale spotkały się 
ZS Nr 1 z Bratoszewic oraz Liceum 
im. Stanisława Staszica w Zgierzu. 
Mecz finałowy zdecydowanie wygra-
ła szkoła z Bratoszewic. Mistrzowie 
powiatu będą reprezentować powiat 
zgierski w finale rejonu. 

Info: Mosir Zgierz

W Grabowie odbyło się zebranie 
założycielskie Klubu Palanta z Sekcją 
Młodzieżową Palanta Sportowego 
działającego przy GOK. Jednocze-
śnie Klub przyjął oficjalna nazwę : 
PALANT TEAM GRABÓW. Zgod-
nie z uchwałą Rady Gminy dyrek-
tor GOK – p. Grzegorz Klimczak 
wraz ze sponsorem części strojów 
–p. Zbigniewem Sobczyńskim za-
mówili u wykonawców odzież  
i sprzęt sportowy, tak by podczas 
tegorocznego Święta Palanta dru-
żyna młodzieżowa mogła zapre-
zentować się szerszej publiczności.  
W skład kompletu wchodzą : koszul-
ka, spodenki, getry, dres i czapka – 
wszystkie elementy z odpowiednimi 
nadrukami. 

Wójt gminy gratulując młodzie-
ży zapału i chęci do rozwijania i 
propagowania palanta, zobowiązał 
młodych ludzi do godnego repre-
zentowania gminy w rozgrywkach 
sportowych, po czym nastąpiło 
uroczyste przekazanie kompletów 
strojów dla klubu PALANT TEAM 
GRABÓW. 

Na kompleksie sportowym „Moje 
boisko Orlik 2012” w Świnicach Warc-
kich odbyły się piłkarskie turnieje z 
okazji otwarcia sezonu sportowego – 
2014. Turnieje zostały zorganizowane 
dla dzieci szkół podstawowych w 
przedziale wiekowym 11- 13 lat w 
dwóch kategoriach:

Dziewczęta 11-13 lat
Do turnieju zgłosiły się trzy dru-

żyny:
Drużyna „Złote Gwiazdy”
Drużyna „Amazonki”
Drużyna „Smerfy”

Chłopcy 11-13 lat
Do Turnieju zgłosiły się cztery 

drużyny:
Drużyna „Los Galacticos”
Drużyna „WKS Piaski”
Drużyna „FC Świnice Warckie”
Drużyna „REAL Świnice Warckie”
W kategorii dziewcząt zwycięstwo 

w turnieju wywalczyła Drużyna 
„Smerfy”, drugie miejsce zajęła Dru-
żyna „Amazonki”, a trzecie miejsce 

zdobyła Drużyna „Złote Gwiazdy”.
Tytuł króla strzelców została Anita 

Olejnik, strzelając 7 goli w całym 
turnieju.

Najlepszym bramkarzem okazała 
się Piechuta Natalia

W kategorii chłopców zwycięstwo 
w turnieju wywalczyła Drużyna 
„Los Galacticos”, drugie miejsce 
zdobyła Drużyna „WKS Piaski”, a 
trzecie miejsce zajęła Drużyna „REAL 
Świnice Warckie”.

Tytuł Króla strzelców zyskał Man-
kiewicz Krystian strzelając 8 goli w 
całym turnieju.

Najlepszym bramkarzem turnieju 
został Musiałowski Dominik

Uroczystego otwarcia otwarcia tur-
nieju oraz wręczenia pamiątkowych 
dyplomów i nagród dokonał zastępca 
wójta gminy Świnice Warckie Tade-
usz Bednarek.

Fundatorami nagród byli LKS Świ-
nice Warckie oraz Gminny Ośrodek 
Kultury w Świnicach Warckich.

Info: swinicewarckie.com.pl

Animatorzy przy licealnym orli-
ku zorganizowali dla chłopców ze 
szkół podstawowych Wielkanocny 
Turniej Piłki Nożnej o Świątecz-
nego Zająca. W turnieju wzięły 
udział 4 drużyny o wielkanocnych 
nazwach tj.: Żółte Kurczaki, Świą-
teczne Kociaki, Złote Króliki oraz 
FC Baranek. Mecze rozgrywano 
systemem,, każdy z każdym”. Po 
emocjonujących pojedynkach naj-
lepszą drużyną okazali się chłopcy 
z drużyny Świąteczne Kociaki. 

Drugie miejsce zajęła drużyna Żółte 
Kurczaki. Na trzecim stopniu po-
dium stanęli chłopcy z drużyny FC 
Baranek. Królem strzelców turnieju 
został Fabian Kasierski strzelec 14 
bramek. W bramce królował Igor 
Świerczyński. Najlepszym zawod-
nikiem turnieju wybrano Adama 
Miśkiewicza. Wszyscy wymienieni 
otrzymali nagrody ufundowane 
przez Wydział Promocji Starostwa 
Powiatowego w Łęczycy.

Info: leczycki.pl

Licealiada - Mistrzostwa powiatu 
zgierskiego w piłce nożnej “6”

Turniej piłki nożnej 
o świątecznego zająca

Nowe stroje 
sportowe 

W strugach deszczu przyszło 
lekkoatletom województwa łódz-
kiego otwierać sezon letni 2014r. 
Mimo tego zawody w Aleksan-
drowie Łódzkim stały na wysokim 
poziomie. Zawodnicy MKLA Łę-
czyca zajmowali wysokie pozycje, 
poprawiając jednocześnie szereg 
rekordów życiowych.

W biegu na 600 m z bardzo 
dobrym wynikiem [1.20.20min] 
zwyciężył Marek Szymański. 
Mateusz Misiak okazał się najlep-
szym sprinterem zawodów. Był 
pierwszy na 100 m [11.40s] oraz 

czwarty na 300 m [37.12s]. Oba 
rezultaty to nowe rekordy życio-
we zawodnika. Młodziczka Ewa 
Różańska poprawiała także swoje 
życiowe osiągnięcia. Wygrała 
konkurs rzutu dyskiem z bardzo 
dobrym rezultatem  [40.37m] oraz 
zajęła drugie miejsce w pchnięciu 
kulą [12.07m], tuż za Ewą w tych 
samych konkurencjach plasowała 
się Małgorzata Rybarczyk. Uzyska-
ła drugi wynik w rzucie dyskiem 
[29.68m] i trzeci w pchnięciu kulą 
[9.68m]. To także rekordy życiowe 
zawodniczki. Drugie miejsce w 

rzucie dyskiem młodzików zajął 
Maciej Wawrzyniak [35.86m] r. 
życiowy. Paulina Różańska była 
trzecia w rzucie dyskiem juniorek 
[31.10m]. Rekordy życiowe popra-
wiali także pozostali zawodnicy 
- Mikołaj Urbański skok w dal 
[6.35m], Bartosz Tuszyński 300 
m [38.80s], Artur Tomczak 100 m 
[12.20s], 300 m [39.69s]. - To bardzo 
dobre otwarcie nowego sezonu, 
dobry punkt wyjścia do dalszych 
startów – ocenia Mirosław Andry-
siak, trener MKLA. 

(and)

Mityng lekkoatletyczny 
z szeregiem rekordów życiowych

II turniej piłki nożnej gimnazjum 

Sezon sportowy 2014 na orliku 
rozpoczęty!
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źródło: internet/zdjecia.fajow
e.pl, rekordyguinesa.pl, kopalniaw

iedzy.pl

Palcohol to alkohol w proszku do różnych dań czy spo-
rządzania napojów. Jego pomysłodawcą jest Mark Phillips 
- miłośnik aktywnego odpoczynku, któremu nie chciało 
się nosić ciężkich butelek z trunkami. Jedna saszetka (o 
wadze 1 uncji, czyli 1,8 dag) zawiera 10-12% alkoholu i 
swobodnie zmieści się w kieszeni. Opcje standardowe to 
wódka (V) i rum (R). V powstaje w wyniku 4-krotnej de-
stylacji wódki, a R z wybornego portorykańskiego rumu. 
Amatorom koktajli mają być proponowane cosmopolitan, 
mojito, powderita, która smakuje jak margarita, lub lemon 
drop. Sprzedaż rozpocznie się jesienią. Wcześniej nie bę-
dzie można skorzystać z darmowych próbek. Ponieważ 
palcohol jest nowym produktem, jego potencjał kulinarny 
trzeba dopiero rozpoznać. 

W Singapurze, Lily Tan, znana artystka zajmująca się 
tworzeniem tzw. rzeźb z balonów, czyli po prostu układa-
niem ich w różne ciekawe formy, pobiła rekord Guinessa, 
gdy okazało się, że ogromny robot, którego wykonała 
na zamówienie lokalnego centrum handlowego mierzy 
19 m szerokości, 23,3 m długości i 11,5 m wysokości. Na 
robota o dźwięcznym imieniu „Sentinel” złożyło się 79 
854 balonów. Artystka wraz ze swoją 50-osobową grupą 
pomocników spędziła nad rzeźbą 42 godziny. Robot 
przygotowany był z zestawów po 100 balonów. Artyści 
mieli do dyspozycji 924 takie zestawy, czyli łącznie 92 400 
balonów w różnych kolorach. 

Produkując imprezowe lody o smaku viagry, brytyj-
ska firma Lick Me I’m Delicious spełniła ponoć prośbę 
klienta. Każda, oczywiście niebieska, gałka smakoły-
ku zawiera 25 mg sildenafilu i ma smak szampana. 
Producent podpisał umowę poufności, ale zdradza, 
że zamawiający był zadowolony z uzyskanego efektu. 
Właścicielem Lick Me I’m Delicious jest wynalazca ku-
linarny Charlie Harry Francis, który wychował się na 
południowowalijskiej farmie produkującej lody. Lody 
były specjalnością jego ojca, a mama poświęciła się cu-
kiernictwu. Charlie chciał połączyć obie te dziedziny i 
tworzyć na oczach klientów szyte na miarę “kreacje”. 
Pierwszy wynalazek Francisa - przenośna azotolodziar-
nia - narodził się w 2011 r.

Alkohol w proszku Balonowy robot gigant Lody z viagrą

Czarny humor

Czeka na szejka

Na plaży fajnie jest

Sezon grillowy rozpoczęty

Oryginalna bryczka


