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ogłoszenie

W każdą niedzielę ponad stuletni 
wiatrak ustawiony na terenie skansenu 
zagrody chłopskiej w podłęczyckim 
Tumie ma być przestawiany w stronę 
wiatru, który wprawiać będzie w ruch 
jego ogromne skrzydła. Kto ma to 

robić? Oczywiście turyści. Ma to być 
jedna z głównych tegorocznych atrakcji 
skansenu. 

- Z wiatraka wychodzi duża drew-
niana belka za pośrednictwem której 
koźlak może być skierowany w różne 

strony – mówi Jolanta Małowiecka, 
przewodnik po starodawnej zagrodzie 
chłopskiej. - Mamy nadzieję, że ta pro-
pozycja spotka się z pozytywną oceną 
turystów. Myślę, że kilku mężczyzn 
będzie w stanie przekręcić koźlaka. 

Pani Jolanta zapewnia, że pracujący 
wiatrak robi ogromne wrażenie.

- Gdy jest się w środku pracującego 
wiatraka, to ma się uczucie jakby cała 

ta drewniana konstrukcja żyła. Wi-
dać pracujące koło paleczne, słychać 
odgłosy trzeszczącego koźlaka pod 
wpływem podmuchów wiatru. Kto 
wie, może w tym roku odbędzie się 
również pokaz mielenia mąki.

Jak się dowiedzieliśmy do tej pory 
chłopską zagrodę odwiedziło prawie 
10 tys. turystów, w tym zza granicy. 

tekst i fot. (stop)

Miniony weekend był bardzo 
mokry. Z nieba lały się hektolitry 
wody. Wiał silny wiatr, który łamał 
gałęzie drzew. Aura na pewno 
pokrzyżowała plany miłośnikom 
spędzania czasu na łonie natury. 
W mieście też nie było lepiej. 
Deszcz pozalewał ulice i chodniki. 
W wielu miejscach kanalizacja 
deszczowa nie przyjmowała już 
wody, która wylewała ze studzie-
nek. Na jezdniach utworzyły się 
potężne rozlewiska. Synoptycy 
uspokajają, że najgorsze już za 
nami. Najbliższe dni mają być sło-
neczne i bez opadów. Temperatura 
ma przekroczyć 20 stopni. 

tekst i fot. (tom)

Lało 
niemiłosiernie...

Koźlak ożyje

Jolanta Małowiecka na pewno sama nie da rady przekręcić 
koźlaka 

Tak wiatrak prezentuje się w środku z dużym kołem palecznym

Najprawdopodobniej już 
w sierpniu w Łęczycy stacjo-
nować będzie trzecia karetka 
pogotowia. Walka o zespół 
ratow n ic t wa medyc z nego 
typu podstawowego trwała 
od dwóch lat. 

Jak się dowiedzieliśmy Jolanta 
Chełmińska, wojewoda łódzki, 
zwróciła się do ministra zdro-
wia o zatwierdzenie aneksu do 
wojewódzkiego planu działania 
systemu ratowniczego w któ-
rym jest zapis o uruchomieniu 

w Łęczycy kolejnej karetki. 
Warto przypomnieć, że zmia-

ny w wyniku których powiat 
stał się uboższy o jedną karetkę, 
spotkały się z ogromną krytyką 
mieszkańców i władz miejskich 
oraz powiatowych. Wojewódz-
kie Centrum Zarządzania Kry-
zysowego bardzo często było 
in formowane o zagrożeniu 
dla zdrowia i życia pacjentów 
z powodu niewystarczającej 
liczby zespołów ratowniczych. 
Czas dojazdu karetki do osób 

potrzebujących pomocy znacz-
nie się wydłużył. 

„Obecnie niecierpliwie czeka-
my na zgodę i podpis ministra 

zdrowia w sprawie trzeciej ka-
retki dla Łęczycy” - informuje 
starostwo powiatowe. 

(stop)

Karetka dla Łęczycy

• Drzwi już bez reklam
Wejścia do łęczyckiego magi-
stratu nie szpecą już różnorodne 
reklamy. Po naszym niedawnym 
artykule anonse zostały zdjęte. 
Na obwieszone drzwi do urzędu 
zwrócili wcześniej uwagę petenci 
i poinformowali nas o sprawie.
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Rozpoczęła 
się rozbiórka 

pustostanu przy ul. Kaliskiej. 
W czwartek robotnicy 
wzięli się za dach, jednak 
zapomnieli o ogrodzeniu 
nieruchomości. Chodnikiem, 
gdy na górze trwały prace, 
wciąż przechodzili piesi. 
Aż strach pomyśleć do 
jak poważnego wypadku 
mogłoby dojść, gdyby cegły 
spadły komuś na głowę. 
Na szczęście nic takiego 
się nie wydarzyło. Miejmy 
nadzieję, że robotnicy 
podczas następnych prac 
rozbiórkowych będą 
pamiętać o pieszych.

(stop) 

Ryzyko 
przy ruinie
ŁĘCZYCA

Załatwianie pracy po 
znajomości spotyka 

się z krytyką. Nie inaczej jest w 
przypadku Przedsiębiorstwa Ener-
getyki Cieplnej, w którym zdaniem 
radnego Zenona Koperkiewicza 
zatrudniona ma zostać małżonka 
radnego Miksy. 

- Łęczyca jest małym miastem. Tu 
informacje bardzo szybko się rozcho-
dzą – słyszymy od samorządowca. 

Z. Koperkiewicz powiedział nam, 
że niedawno zgłosiła się do niego jed-
na z łęczycanek, która o ewentualnej 
posadzie rozmawiała w PEC.

- Usłyszałem, że prezes przedsię-
biorstwa powiedział do zaintereso-
wanej pracą, iż stanowisko jest już 
zajęte. Jak tak można! Wygląda na 
to, że w tym mieście pracę można 
załatwić sobie jedynie po znajomości. 
Współczuję młodym ludziom – mówi 
radny miejski. 

Marek Stasiak, prezes Przedsię-
biorstwa Energetyki Cieplnej, zupełnie 
inaczej przedstawia rozmowę z zain-
teresowaną pracą. 

- Owszem, odpowiedziałem tej 
pani, że faktycznie stanowisko jest 
już zajęte – przyznaje szef łęczyckiego 

PEC. - Ważne jest jednak to, że to 
stanowisko nie jest zarezerwowane 
dla małżonki radnego Miksy. Chodzi 
o posadę głównej księgowej, która 
z początkiem lipca przechodzi na 
emeryturę. Jej obowiązki przejmie do-
tychczasowa zastępczyni księgowej. 

Zapytaliśmy jakie stanowisko zwol-
ni się w przedsiębiorstwie i czy o pracę 
w PEC pytała żona radnego Miksy?

- Tak, była u nas małżonka pana 
radnego. Nie jest jednak powiedziane, 
że otrzyma posadę referentki w dziale 
księgowym.

Co o całym tym zamieszaniu sądzi 
główna księgowa?

- Obserwuję to z dużym niesma-
kiem – usłyszeliśmy. - Ja wiem, że w 
mieście brakuje pracy. Ale przecież ta 
pani nie może być poszkodowana i nie 
otrzymać ewentualnego stanowiska 
tylko dlatego, że jest żoną radnego. 
Trzeba na to spojrzeć z innej strony. 
Gdziekolwiek dostanie pracę w Łę-
czycy, to zawsze będzie się mówić, że 
po znajomości. 

Prezes Stasiak powiedział nam, 
że pracą w księgowości zainte-
resowanych jest wiele osób. Już 
niedługo okaże się, kto zostanie 
wybrany.

tekst i fot. (stop)

Czy w PEC szykują posadę dla żony radnego?
ŁĘCZYCA

O posadę w PEC stara się m.in. małżonka radnego. Czy otrzyma 
pracę?

Radny Koperkiewicz jest przeciwny zatrudnianiu po znajomości
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Na targowisku wybór kwiatów bal-
konowych jest ogromny.  Mieszkańcy 
rozpoczęli już ukwiecanie balkonów. 
Na targowisku mają w czym przebie-
rać. Wybór kwiatów uzależniony jest 
głównie od tego, czy balkon jest nasło-
neczniony, czy też nie. Wielu miesz-
kańców kupuje od wielu lat takie same 
kwiaty. Jak to mówią przyzwyczajenie 
jest drugą naturą człowieka. 

Po kilku 
tygodniach 

przerwy przy skrzyżowaniu 
ulic Kaliskiej i Konopnickiej 
działa już miejski monitoring. 
Nie wiadomo dlaczego tak 
długo naprawiana była zepsuta 
kamera. Najważniejsze jednak, 
że niebezpieczne skrzyżowanie 
w centrum miasta znów jest 
monitorowane.

(stop)

Pod wieloma blo-
kami ławki przy-

twierdzone są do podłoża łań-
cuchami lub stalowymi linkami. 
Mieszkańcy z którymi rozma-
wialiśmy twierdzą, że takie 
zabezpieczenia są niezbędne. - 
Gdyby nie było tych łańcuchów, 
to już dawno ławki wynieśliby 
na okoliczne działki – twierdzi 
pani Wanda, lokatorka jednego 
z bloków w centrum Łęczycy. 

(stop)

Ławki na 
łańcuchach
ŁĘCZYCA

ŁĘCZYCA
ŁĘCZYCA

Czas na ukwiecenie balkonów

Najpopularniejsze są 
pelargonie

Pani Emilia pokazuje kwiaty 
na balkon

Nowością na rynku 
jest kalimora

Na targowisku jest w czym wybierać 

Kiedy jest najlepiej 
sadzić kwiaty na 

balkonie? Na pewno z sadzeniem 
należy poczekać, aż minie 
niebezpieczeństwo przymrozków. 
Za dobry moment do rozpoczęcia 
nasadzeń uznaje się tzw. „zimną 
Zośkę”, czyli imieniny Zofii, które 
już za nami.

Rada: Na słonecznym balkonie najlepiej będą się czuły ciepłolubne lantany, wer-
beny, heliotropy, pelargonie czy surfinie. Na balkon zacieniony wybierz niecierpki, 
begonie, bluszcze, fuksje czy funkie. Podczas upałów kwiaty na słonecznym balkonie 
podlewaj nawet dwa razy dziennie. Jeśli Twój balkon jest zacieniony, rób to dopiero 
wtedy, gdy ziemia jest sucha.

E m i l i a  A n t o s i k , 
sprzedawczyni kwiatów 
na łęczyckim targowi-
sku, mówi, że najlepiej 
sprzedają się pelargonie i 
surfinie.

- Kosztują od 4,50 do 5 złotych za 
doniczkę. Z nowych kwiatów na 
balkon są kalimora, euforia czy 
też złoty deszcz – słyszymy od 
sprzedawczyni.

Naprzeciwko przed-
szkola nr 1 trawa aż 

prosi się o skoszenie. Zaniedbanie 
tego terenu przez Zieleń Miejską to 
nie tylko antywizytówka osiedla. 
Jest okres pylenia i pozostawiona 

trawa porządnie daje się we zna-
ki alergikom. Mieszkańcy mają 
nadzieję, że przyblokowy trawnik 
zostanie w najbliższych dniach 
skoszony. 

(stop)

ŁĘCZYCA

Na Zachodniej wybujała trawa 

Wreszcie jest 
monitoring
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- Wyprawiłem siostrze wesele, 
ciężko pracowałem na gospodar-
stwie a teraz nie mam niczego. 
Przez szwagra i częste awantury 
musiałem uciekać do lasu i spać 
w paśniku – mówi załamany pan 
Włodzimierz. - Gdy nie ma awan-
tur, to śpię w stodole. Oczywiście 
nie ma tu prądu, ogrzewania, 
wodę muszę czerpać ze studni. 

W. Wichrowski złożył w sądzie 
pozew. Walczy – jak nam powie-
dział – o swoje prawa do domu w 
którym mieszka siostra. 

- Choć trudno w to uwierzyć, 
ale ja mężczyzna, który już niejedno przeszedł, boję 

się własnej siostry. Kiedyś 
rzuciła się na mnie z nożem 
– twierdzi nasz Czytelnik. 

Włodzimierz Wichrow-
ski o swojej trudnej sytuacji 
rozmawiał też z wójtem 
Ryszardem Kostrzewskim. 
- Starałem się o mieszkanie 
socjalne, ale usłyszałem, że 
na razie gmina takim nie 
dysponuje. Zresztą pamię-
tam, że w Chorkach jest 
moja ojcowizna, tu jest 
moje miejsce. Gdyby tylko 

nie ta moja siostra...
- Brat jest człowiekiem konflikto-

wym – słyszymy od siostry pana 
Włodzimierza. - Mama zapisała 
nam dom, nie dzieliła a brat nie 
mógł się z tym pogodzić i zaczął 
sprawiedliwości szukać w sądzie. 
Jest mi ciężko i przykro, że cały 
czas trwa wojna między nami. 
Jednak nigdy nie zrobiłam mu 
żadnej krzywdy. To nieprawda, że 
groziłam mu nożem. Mam nadzie-
ję, że po rozprawach sądowych 
wreszcie będzie spokój.

tekst i fot. (aga)

Do naszej redakcji 
zadzwonili lokatorzy 

jednego z bloków przy ul. Ko-
nopnickiej. Narzekają na pijaną, 
rozwydrzoną młodzież. Chuligani 
szczególnie „upodobali” sobie 
panią Stanisławę.

- Poruszam się o kulach. Młodzi, 
niewychowani ludzie śmieją się ze 
mnie, robią mi zdjęcia. Niedaw-
no podrzucili mi na wycieraczkę 
śmierdzącą rybią głowę – słyszymy 
od Stanisławy J. (nazwisko do wia-
domości redakcji). - Chuligani w 
piwnicy bloku oddają mocz, niszczą 
drzwi do komórek. 

Inni lokatorzy bloku również 
narzekają na chuliganów. O sprawie 
rozmawiali z dzielnicowym.

- Powiedzieliśmy dzielnicowemu 

o pijanych wyrostkach. Jednak 
efektu naszego zgłoszenia nie ma – 
twierdzą mieszkańcy bloku. 

W najgorszej sytuacji są lokato-
rzy mieszkań na parterze, którzy 
powiedzieli nam, że młodzież do 
późnych godzin nocnych urządza 
sobie pod blokiem pijackie libacje. 

Pani Stanisława w ubiegłym 
tygodniu znów rozmawiała z dziel-
nicowym.

- Gdy zadzwoniłam po raz pierw-
szy, usłyszałam, że policjant ma dziś 
wolny dzień. W następnym dniu 
usłyszałam od niego, że został prze-
niesiony na inną ulicę i już nie jest 
naszym dzielnicowym. Uważam, 
że policja lekceważy lokatorskie 
problemy – mówi Stanisława J.

tekst i fot. (aga) 

Chuligańskie 
wybryki

ŁĘCZYCA

Pani Stanisława przy zniszczonych drzwiach do piwnicy 

Mieszka w stodoleGm. GrABów W jednej ze 
stodół we wsi 

Chorki mieszka Włodzimierz 
Wichrowski. Twierdzi, że 
taki smutny los zawdzięcza 
siostrze. Ta z kolei zapewnia, 
że nie jest niczemu winna. 
Gdzie leży prawda?

Pan Włodzimierz twierdzi, że siostra 

groziła mu nożem 
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Z roku na rok rośnie 
liczba czytelników bi-

blioteki, którzy z różnych przyczyn 
nie oddają w terminie wypożyczonych 
książek. Do 15 maja w czytelni trwał 
tydzień tzw. amnestii. W tym czasie 
można było bez żadnych konsekwencji 
zwrócić dawno wypożyczoną książkę. 
Ile osób skorzystało z takiej oferty?

- 27 – odpowiada Paulina Pisera, 
bibliotekarka. - Z naszych statystyk wy-
nika, że w roku 2012 książek nie zwró-
ciło 9 czytelników, w roku ubiegłym 
o oddaniu wcześniej wypożyczonej 
książki zapomniało 21 osób, natomiast 
w tym roku książek nie zwróciło już 
67 osób. Największa kara pieniężna za 
przetrzymanie książki w domu wynosi 
250 zł. Książkę maksymalnie można 
trzymać przez miesiąc. O terminie 
oddania książki informujemy czytel-
ników e-mailem lub sms-em.

Jak się okazuje najczęściej o terminie 
zwrotu książki zapomina młodzież 
maturalna. Pieniądze, które wpływają 
do kasy biblioteki z kar za przetrzyma-
nie książki są przeznaczane na zakup 
nowych książek. 

tekst i fot. (aga)

Czwarty przetarg na 
sprzedaż starego wię-

zienia przy ul. Pocztowej nie do-
szedł do skutku, bo wcześniej nikt 
nie wpłacił wadium. Tym samym 
zabytkowy obiekt, w którym przed 
więzieniem był klasztor Domini-
kanów, wciąż czeka na nowego 

właściciela. Starostwo powiatowe 
zastanawia się co robić dalej: można 
ogłosić kolejny przetarg z taką samą 
ceną (1,2 mln zł) bądź poczekać 
pół roku na wykonanie ponownej 
wyceny i wówczas ogłosić przetarg 
z niższą kwotą. 

(stop)

Przy ogródkach 
działkowych „Irys” 

śmieci leżą miesiącami – informują 
nasi Czytelnicy. Nikt ich nie sprząta. Nie 
wiadomo kto zostawia w tym miejscu 
starą odzież, meble, wiaderka, foliowe 
worki wypełnione papierzyskami. W 
ubiegłym tygodniu zaśmiecony teren 
skontrolowała straż miejska. 

- Niestety, jak do tej pory nie udało 
nam się przyłapać kogokolwiek na go-
rącym uczynku podczas podrzucania 
nieczystości – mówi Tomasz Olczyk, 
komendant SM. - Dlatego nie możemy 
nikogo ukarać za zaśmiecanie.

Komendant zamierza ws. śmieci roz-
mawiać z prezesem ogródków „Irys” 
oraz w referacie komunalnym urzędu 
miasta. Śmieci mają zostać sprzątnięte. 

tekst i fot. (aga)

Po raz kolejny klapa

ŁĘCZYCA

Rośnie góra 
śmieci

ŁĘCZYCA

ŁĘCZYCA

Amnestia 
w biblioteceStrażackie święto w Łęczycy

Dzień Strażaka wypadł okazale. 
Komendę Powiatową PSP odwie-
dzili m.in. burmistrz Andrzej 
Olszewski, starosta Wojciech 
Zdziarski, wójtowie i samorzą-
dowcy. Oczywiście nie obyło się 
bez nominacji dla strażaków na 
wyższe stopnie służbowe oraz 
odznaczeń. 

Awansowani zostali odznaką 
Honorową PCK IV stopnia oraz 
Brązowym Medalem za Długo-
letnią Służbę - bryg. Jarosław 
Ostrowski, komendant powiato-
wy. Brązową Odznakę ,,Zasłużony 
dla Ochrony Przeciwpożarowej’’ 
otrzymali – st. ogn. w st. spocz. 
Piotr Błaszczyk, st. ogn. Tadeusz 
Walczak, dh Stanisław Wiciński. 
Odznakę ,,Złoty Znak Związku 
OSP RP’’ otrzymał - dh Marian 
Kryszkowski. Medal Honorowy 
im. Bolesława Chomicza otrzymał 
- dh Antoni Maciejewski, Medal 
Honorowy im. Józefa Tuliszkow-
skiego otrzymał - st. asp. w st. 
spoczynku Jan Kopka. Złoty Me-

dal ,,Za Zasługi dla Pożarnictwa’’ 
otrzymał - kpt. Wiesław Granosik, 
Srebrny Medal ,,Za Zasługi dla 
Pożarnictwa’’ otrzymał - Tomasz 
Suski, Brązowy Medal ,,Za Za-
sługi dla Pożarnictwa’’ otrzymał 
- mł. kpt. Przemysław Andrysiak. 
Awanse w stopniach służbowych 
otrzymali: starszego kapitana 
-  kpt. Edyta Pabin-Kaźmierczak 
oraz kpt. Marek Mikołajczyk, star-
szego aspiranta sztabowego – asp. 
Aleksander Rapacki, aspiranta 
– mł. asp. Zdzisław Cichański, 
ogniomistrza – mł. ogn. Jacek 
Mirek, młodszego ogniomistrza – 
st. sekc. Robert Krawczyk oraz st. 
sekc. - Marcin Karasiński, Marek 
Kłudczyński i Rafał Szczepaniak.

W dowód uznania w pełnieniu 
posługi duszpasterskiej w stra-
żackiej wspólnocie i za osiągnięte 
zasługi - ,,Odznaką Kapelana’’ 
został wyróżniony ks. Krzysztof 
Kuśmirek, kapelan powiatowy 
strażaków. 

tekst i fot. (aga)
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materiał promocyjny

OZOrKów

Uporządkowanie gospodarki 
wodno – ściekowej w gminie 
Parzęczew

W 2012 r. Gmina Parzęczew 
rozpoczęła realizację rozbudowy 
stacji wodociągowej we wsi Orła. 

Dzięki temu, położone w okolicy 
tereny rozwijają się. Wzrosła 
sprzedaż terenów i budowa do-
mów na działkach. Z roku na 
rok pobór wody zwiększał się, 
w związku z tym rozpoczęto 

budowę stacji uzdatniania wody, 
która zwiększyła wydajność i 
poprawiła jakość wody. Umoż-
liwiło to podłączenie kolejnych 
miejscowości (Orła, Krzemień, 
Duraj, Pustkowa Góra) do wy-
budowanych wodociągów. Roz-
budowano także kanalizację w 
ulicy Ogrodowej w Parzęczewie. 
Inwestycje zakończono sukcesem 
z końcem 2013 r. Całkowity koszt 
inwestycji to kwota sięgająca bli-
sko 2 mln zł.

Niemalże w rok Gmina Pa-
rzęczew rozbudowała ponad 5 
tys. mb sieci wodociągowych 
oraz prawie 400 mb kanału 
sanitarnego. Przedsięwzięcie 
umożliwiło przyłączenie ko-
lejnych posesji do kanalizacji, 
a także podwyższyło wartość 
tych terenów.

Droga Żelgoszcz i Kowalewice
Priorytetem dla Gminy Pa-

rzęczew jest  budowa d róg 
lokalnych. Co roku oddawane 

są do użytku kolejne odcinki. 
W 2013 r. Gmina Parzęczew 
przebudowała drogę gminną 
re lac j i  Śl iw n i k i-Żelgoszcz. 
Prawie 1000 mb nowej  na -
wierzchni sprzyja poprawie 
komu n i k ac j i  m ięd z y  t y m i 
m ie j s cowo ś c i a m i .  Kole j ny 
odci nek oczek iwa ny przez 
mieszkańców, to droga gmin-
na nr 120282E we wsi Kowa-

lewice. Gmina Parzęczew w 
2014 r. złożyła wniosek o przy-
znanie 60% dotacji ze środ-
ków budżetu Województwa 
Łódzkiego na przebudowę od-
cinka o długości prawie 2 km, 
na którym zostanie wybudo-
wana nawierzchnia asfaltowa. 
Wartość kosztorysowa to 827 
809,11 zł. Realizację projektu 
zaplanowano na 2014 r.

Inwestycje w Gminie Parzęczew

Z oświadczenia majątkowego 
Jacka Sochy za rok 2013 wynika, 
że burmistrz zarobiły 144 736,13 zł. 
Włodarz miasta w oświadczeniu 
wykazał, że ma zgromadzone 
środki pieniężne w kwocie 10 000 
zł. Burmistrz nie ma odłożonych 
pieniędzy w walucie obcej, nie 
posiada też papierów wartościo-
wych. J. Socha jest współwłaści-
cielem domu (200 mkw) o wartości 
850 000 zł, również działki zabu-
dowanej o wartości 85 000 zł.

Na prawach wspólności ma-
jątkowej z żoną burmistrz Ozor-
kowa wpisał do oświadczenia 
majątkowego toyotę yaris z 2008 r., 
wartości 20 000 zł oraz mitsubishi 
ASX z 2011 r. o wartości 70 000 zł. 

Burmistrz Jacek Socha ma za-
ciągnięty kredyt 
hipoteczny 
n a  k w o t ę 
181 204 we 
f r a n k a c h 
s z w a j c a r -
skich. Zacią-
gnął także 
wspólnie 

Naprzeciwko dro-
gerii Rossmann wybu-

rzane są stare budynki mieszkalne 
i handlowo-usługowe. Mieszkańcy 
zastanawiają się co powstanie na 
prywatnym terenie. Rozmawiali-
śmy o tym z robotnikami prowa-
dzącymi prace na zlecenie właści-
ciela terenu. - Rozbiórka potrwa 
jeszcze kilka dni – mówi jeden z 

pracowników. - Choć wcześniej 
mówiło się, że powstanie tu mini-
Castorama, to najprawdopodobniej 
wybudowany zostanie na tym tere-
nie budynek pod wynajem dla biur. 

Warto dodać, że właściciel terenu 
ma już w bliskim sąsiedztwie jeden 
budynek w którym wynajmuje po-
mieszczenia m.in. Biedronce.

(stop)

Kto w końcu zajmie się zwisa-
jącymi kablami na odnowionej 
narożnej kamienicy na placu Jana 
Pawła II w Ozorkowie? Lokatorzy 
budynku komunalnego wciąż nie 
mogą doczekać się zakończenia 
prac. Kable, które zostały podczas 
remontu zrzucone z dachu nie 
zostały schowane i szpecą nierucho-
mość. Przechodzą wzdłuż elewacji 
od strony placu a także ul. Starzyń-
skiego – z tej strony zwisają tuż przy 
oknach. - Niedawno ktoś ciągnął 
za te kable, ale powiedziałam, że 
są pod prądem. Wandale się prze-
straszyli – mówi Lucyna Malczyk 

(na zdjęciu). - Najwyższy czas, aby 
zrobili z tym porządek. 

(stop)

Zwisające kable denerwują 

Wyburzają przy StarzyńskiegoBurmistrzowie ujawnili majątki 
OZOrKów, ŁĘCZYCA Jacek 

Socha, 
burmistrz Ozorkowa, zarobił 
w ubiegłym roku więcej 
od Andrzeja Olszewskiego, 
burmistrza Łęczycy. 

z małżonką kredyt w kwocie 113 
854 zł na zakup auta mitsubishi 
ASX oraz kredyty gotówkowe w 
kwotach 99 900 zł i 120 356 zł. 

Andrzej Olszewski, 
burmistrz Łęczycy, 
otrzymał w ub. roku 
wynag rodzen ie w 
kwocie 132 824,62 zł. 
Na koncie ma 2044,93 
zł. Nie zgromadził pie-
niędzy w obcej wa-
lucie, nie ma papierów 
wartościowych. Po-
siada dom (320 mkw) 
o wartości 450 000 
zł. Jest także posia-
daczem mieszkania 
(51,2 mkw) wyce-
nionego na 150 000 
zł. W oświadczeniu 
burmistrz Łęczycy 
wykazał też gospodarstwo rolne 
(2,25 ha) o wartości 25 000 zł. 

Zaciągnął kredyty – hipoteczny w 
kwocie 130 000 zł oraz odnawialny 
30 000 zł. 

Burmistrz złożył w urzędzie 
wojewódzkim wyjaśnienie dot. 
sprzedaży auta marki saab. Dochód 
ze sprzedaży samochodu wyniósł 

20 000 zł. 

Za tydzień w „Reporterze” 
kolejne oświadczenia majątkowe 
samorządowców. 

(stop)
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Oryginalne potrawy 
i porady kulinarne

Rozwiązanie krzyżówki z numeru 86: Nic w naturze nie ginie.

UŚMIECHNIJ SIĘ
Teściowa, która przyjechała ze wsi, pyta 
zięcia: 
- Co to było w rondlu? Ledwie doszoro-
wałam. 
- Powłoka teflonowa, mamo... 

***
Rabinowicz przychodzi do Kona  
i widzi, że ten patrzy przez dziurkę od drzwi 
do łazienki. 
- Co ty robisz? 
- Tsss.. patrzę, jak żona się myje. 
- Ty co, przez dwanaście lat małżeństwa nie widziałeś jej gołej? 
- Gołą to widziałem, ale jeszcze nie widziałem, żeby się 
myła. 

***
Rozmawia dwóch kolegów: 
- Słyszałem, że są w sprzedaży takie szkła przez które wszyst-
ko wydaje się piękniejsze, nawet własna żona... 
- Znam je już od lat. Są dobre, tylko stale trzeba je napełniać... 

***
Lekarz rozmawia z pacjentem - nałogowym palaczem. 
- Czy nie może pan obejść się bez papierosów? Czy sprawiają 
panu aż taką przyjemność? 
- Oczywiście. Ilekroć zapalę, teściowa wychodzi z pokoju. 

***
Do lekarza przychodzi nastolatek i drżącym głosem zaczyna: 
- Panie doktorze, mój przyjaciel przespał się z panienką i teraz 
boi się, że zaraził się jakąś chorobą weneryczną... 
- To niech pan ściągnie spodnie - mówi lekarz - i pokaże mi 
tego przyjaciela. 

***
Marek skarży się tacie: 
- Tato, kolega z klasy mówi, że jestem pedałem. 
- Uderz go to przestanie!  
- Ale on jest taki słodki. 

***
W piaskownicy: 
- Czy może pani powiedzieć synowi, żeby mnie nie udawał? 
- Jasiu, przestań robić z siebie idiotę. 

Kuskus z kurczakiem i warzywami 
Składniki: 
• 200 g kuskusu 
• bulion (żeby zakrył kuskus na około 1 centymetr) 
• 1 podwójna pierś z kurczaka 
• 150 g fasolki szparagowej (może być mrożona) 
• 1 czerwona papryka
• 1 spora marchewka 
• 1 mała cebula
• sól i pieprz
• oliwa 
• 2 ząbki czosnku
• ulubione zioła

Sposób przygotowania: 
kurczaka umyj, osusz, pokrój w kostkę. Przełóż do miski, dodaj 
ząbki czosnku przeciśnięte przez praskę, ulubione zioła, posyp 
solą i pieprzem. Miskę przykryj, np. folią aluminiową i wstaw 
do lodówki na około 0,5-1 godzinę. W tym czasie umyj i obierz 
warzywa. Ze świeżej fasolki odetnij końcówki, podziel ją na po-
łowy, po czym obgotuj przez około 10 minut w osolonej wodzie. 
Następnie przelej zimną wodą. i pozostaw na sitku, aby odciekła. 
Marchewkę pokrój w niezbyt grube plasterki, a następnie każdy 
z nich podziel na ćwiartki. Z papryki usuń gniazdo nasienne i 
pokrój ją w kostkę. Cebulę drobno posiekaj. Kuskus zalej gorą-
cym bulionem, przykryj i odstaw. Kiedy wchłonie płyn, wlej do 
niego nieco oliwy (np. 1-2 łyżki) i przemieszaj za pomocą widelca). 
Kurczaka przesmaż na patelni wraz z marchewką, papryką i 
cebulą. Kiedy będzie gotowy, dodaj fasolkę oraz kuskus. Jeszcze 
chwilę podgrzej wszystko razem i od razu podawaj. 

Makaron penne z truskawkami 
Składniki: 
• pół opakowania makaronu penne z pełnego ziarna 
• kilkanaście truskawek 
• duży jogurt naturalny - miód do smaku  ewentualnie cukier 
• garść migdałów w płatkach 

Sposób przygotowania: 
Makaron ugotować według przepisu na opakowaniu. Kilka 

truskawek zostawić do dekoracji, pozostałe połączyć z jo-
gurtem i zmiksować na gładki koktajl. Pod koniec dodać do 
smaku miód lub cukier. Na patelni uprażyć migały. Należy 
uważać, aby się nie przypaliły. Po ugotowaniu i przecedzeniu, 
makaron wyłożyć porcjami na talerze, polać przygotowanym 
koktajlem i udekorować truskawkami. Podawać posypany 
prażonymi płatkami migdałów. 

PORADY NASZYCH CZYTELNICZEK
Sposób na wyborny gulasz – mięso posmarować miodem, moc-
no zrumienić na rozgrzanym tłuszczu i dopiero później dusić
Sernik będzie puszysty, jeśli do masy serowej doda się kilka 
łyżek bitej śmietany 
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W sobotę odbyło się walne zgromadzenie Koła Łowieckiego nr 2 „Łowiec”, które gospodaruje 

populacją dzikiej zwierzyny między innymi na terenie gminy Grabów. Powołano komitet 

organizacyjny przyszłorocznych obchodów 70-lecia koła. tekst i fot. (aga)

myśliwi z gminy Grabów



10 19 MAJA 2014
Nowy 
Tygodnik 
Regionalny bunt na targowisku

ogłoszenie

Lokatorzy dwóch bloków oraz 
kilku bliźniaków na osiedlu „Włók-
niarzy” w Ozorkowie nie mieli 
prawie przez cały wtorek wody w 
swoich mieszkaniach. Powodem 
było pęknięcie trójnika żeliwnego 
w sieci wodociągowej. - Rury są już 
ponad 30-letnie i niestety czasami 

pękają – mówi Karol Kołakowski, 
kierownik ZWiK. - W tym roku 
mamy w planach położenie wo-
dociągu w ul. Reja, Ogrodowej i 
częściowo w ul. Wodnej. 

W czasie trwania awarii podsta-
wiony został beczkowóz z wodą. 

(stop)

Sucho w kranach 

Osiedlowa inwestycja 
Wokół boiska przy ul. Mielczarskiego w Ozorkowie wymieniane są stare 

płyty chodnikowe. Robotnicy mają również zamontować nowe siedziska 
przy boisku. Prace – jak usłyszeliśmy od kierownika robót – potrwają 
do końca tego tygodnia. Za inwestycję odpowiedzialna jest spółdzielnia 
mieszkaniowa. Mieszkańcy cieszą się z prac i mają nadzieję, że nowe ławki 
przetrwają dłużej, niż poprzednie – zniszczone przez wandali. 

(stop)

OZOrKów Zlikwidujcie wiatę, 
to nie będzie pro-

blemów – krzyczeli kupcy, którzy 
w środę spotkali się z burmi-
strzem Jackiem Sochą i Mariu-
szem Ostrowskim, sekretarzem 
miasta. - Rozumiem was, ale ja 
nie miałem wpływu na projekt 
tej wiaty – odpowiadał włodarz 
zdenerwowanym handlowcom. 

Przypomnijmy, że jeszcze kilka 
miesięcy temu burmistrz zachwa-
lał wiatę w „swoich” mediach. 
W biuletynie samorządowym 
inwestycję przedstawiał w sa-
mych superlatywach. Natomiast 
w telewizji, której płaci magistrat, 
burmistrz z uśmiechem udzielał 
wywiadu na tle wiaty. 

W „Reporterze” od samego 
początku informowaliśmy o złych 
nastrojach kupców. Co do tego, że 
kupcy nie chcą handlować w głębi 
wiaty burmistrz nie ma już chyba 
najmniejszych wątpliwości. Nie 

jest to jednak do końca pewne, 
bowiem podczas spotkania na 
targowisku Jacek Socha mówił 
m.in. tak:

„Będę propagował wiatę” - usły-
szeli kupcy.

Burmistrz dodał jeszcze, że nie 
projektował wiaty. Przekonywał, 
że właściwie nie ma sobie nic do 
zarzucenia. 

- Przed rozpoczęciem budo-
wy tej wiaty spotkaliśmy się 

z burmistrzem i wyraziliśmy 
nasze negatywne oceny – mówią 
handlarze z którymi rozmawiali-
śmy. - Dziwne, że teraz burmistrz 
zasłania się tym, że to nie on 
robił projekt. Ale on ten projekt 
zaakceptował. A już w ogóle jest 
jakimś nieporozumieniem, że 
burmistrz obstaje przy swoim 
i mówi, iż będzie propagował 
wiatę.

J. Socha zapowiedział, że po-
rozmawia z radnymi w sprawie 
obniżki cen za możliwość han-
dlowania w głębi wiaty. Co na to 
kupcy?

- Nawet za darmo nie będzie-
my tam handlować – usłyszał 
burmistrz.

Spotkanie zakończyło się czę-
ściowym porozumieniem. Władze 
zgodziły się na to, aby kupcy mogli 
handlować na terenie przylega-
jącym do wiaty. Gdyby na taki 
handel na obrzeżach wiaty było 
więcej chętnych niż miejsc, wów-
czas odbywać się mają losowania 
publiczne terenów placowych.

Do sprawy powrócimy. 
tekst i fot. (stop)

władze propagują, kupcy 
krytykują
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ogłoszenie

OZOrKów 

OZOrKów 

OZOrKów 

Na s i  C z y t e l n i c y 
skarżą się na ama-

torów procentów pod chmurką 
spożywających alkohol przy sto-
łach ustawionych niedawno na 
placu Jana Pawła II przeznaczo-
nych do gry w szachy, warcaby 
i damkę. 

- To ulubione miejsce publicznych 
libacji alkoholowych – mówi loka-
torka pobliskiej kamienicy. - Policja 
ani nasze lokalne władze nie przej-
mują się tym, że przy stołach za-
miast graczy siedzą pijaki. Przecież 
to centrum miasta. Wokół kamery 
monitoringu. I żadnej reakcji.

W ubiegłym tygodniu, gdy od-
wiedziliśmy centrum Ozorkowa, 
nie mieliśmy najmniejszych pro-

blemów, aby spotkać się z pijącymi 
alkohol przy stołach do gier.

- Przecież nikomu nie przeszka-
dzamy – wymamrotał jeden z 
mężczyzn. 

Zapytaliśmy, czy nie boją się 
policji. Przecież komisariat jest 
całkiem blisko. Poza tym kamery 
monitoringu...

- E tam. Nie pierwszy raz tu pi-
jemy i jeszcze żadna policja się nas 
nie czepiała. A kamerami też się nie 
przejmujemy.

Okoliczni mieszkańcy mają na-
dzieję, że problem osób pijących 
w miejscach publicznych zostanie 
zauważony przez policję oraz miej-
skie władze.

(stop)

W ubiegłym tygodniu do redak-
cji mejle w sprawie wszawicy w 
szkole przesłali rodzice uczniów. 
Odebraliśmy też kilka telefonów. 
„Prosimy, zainteresujcie się sprawą, 
bo dyrekcja nic nie robi. To nie do 
pomyślenia, aby w XXI wieku szko-
ła była zawszona” - usłyszeliśmy od 
jednej z załamanych matek ucznia 
„czwórki”.

Jedziemy na miejsce. Szara elewa-
cja podstawówki nie nastraja pozy-
tywnie. Czekamy na zakończenie 
lekcji i rodziców uczniów. 

- Moja córeczka Roksana, od roz-
poczęcia nauki, musiała już mieć 
trzy razy ścinane włosy. Bardzo to 
przeżywa, bo kiedyś włosy miała 

Naprzeciwko Ban-
ku Spółdzielczego 

doszło do kłótni pomiędzy Krzysz-
tofem Kindelą a Mirosławem K. 
(nazwisko do wiadomości redakcji). 
Panowie od wielu miesięcy walczą 
ze sobą a utarczki słowne są coraz 
bardziej zajadłe. Kilka dni temu 
musiała interweniować policja.

- Zadzwoniłem po policję, bo facet 
zatarasował wyjazd z podwórka a 
następnie zaparkował samochód 

na trawniku. Pokazał mi też środ-
kowy palec – mówi wzburzony K. 
Kindela. - Niestety zachowuje się w 
ten sposób nie po raz pierwszy. Robi 
to specjalnie. Zawsze, gdy podjeżdża 
po pieniądze do banku stawia swoje 
auto na wyjeździe z podwórka lub 
na trawniku. 

Pan Krzysztof przyznał, że wiele 
razy wzywał policję. Jak twierdzi 
funkcjonariusze jeszcze nigdy nie 
ukarali Mirosława K. mandatem.

- Ciekawy jestem jak będzie teraz. 
Powiedział policjantowi, że musiał 
postawić auto na trawniku, bo za-
gotowała mu się woda w chłodnicy. 
To kłamstwo – dodaje Krzysztof 
Kindela.

Policjant pouczył Mirosława K., 
który nie chciał rozmawiać z dzien-
nikarzem. Po załatwieniu formal-
ności w banku ozorkowianin na 
awaryjnych światłach odjechał z 
placu Jana Pawła II.

- Nie rozumiem reakcji policji, 
która po raz kolejny poucza kierowcę 
łamiącego przepisy. To nie jest w 
porządku – uważa pan Krzysztof.

(stop)

Po ubiegłotygodniowej publi-
kacji do redakcji przesłała mejla 
lokatorka jednego z bloków ozor-
kowskiego osiedla podejrzewana 
przez niektórych o utrzymywa-
nie się z nierządu. 

„Informuję, że opinie miesz-
kańców przekazywane gazecie 
są absurdalne i wyssane z palca. 
Nie czerpię korzyści finanso-
wych z nierządu. Są to podłe 
insynuacje i pomówienia nie 
poparte dowodami. Jeśli nadal 

ktoś będzie rozpowszechniał 
tego typu informacje, to pójdę do 
sądu” - czytamy.

Przypomnijmy, że w sprawie 
lokatorki otrzymaliśmy wcze-
śniej telefon. Kobieta lekkich 
obyczajów miała jeździć czerwo-
nym, sportowym autem. Dlatego 
niektórzy mieszkańcy skojarzyli 
lokatorkę, która twierdzi, że 
takiego auta nie ma nikt inny na 
osiedlu. 

(stop)

Najpierw telefon, później e-mail

Alkoholowe warcaby 

To dość częsty widok. Amatorzy procentów nie przejmują się 
monitoringiem

Krzysztof Kindela zadzwonił 
na policję 

Auto zaparkował na trawniku i po raz kolejny otrzymał 
pouczenie. To śmiechu warte – mówi K. Kindela

Awantura przy banku

Dyrekcja bezradna, 
rodzice załamani 

Wzburzenie, 
nerwy, ale 

również bezsilność towarzyszą 
wstydliwej sprawie dotyczącej 
walki z wszami w Szkole 
Podstawowej nr 4. Dyrekcja 
szkoły mówi otwarcie o 
tym, że niezmiernie trudno 
jest walczyć z wszawicą. 
Rodzice uczniów podstawówki 
mają już dość czekania. 
Żądają natychmiastowego 
rozwiązania problemu. 

do pasa a teraz są krótsze. Wszyst-
ko przez te wszy w szkole – mówi 
Emilia Kubiak, matka uczennicy 
podstawówki przy ul. Średniej. 
- Rozumiem, że być może ciężko 
jest pozbyć się tych pasożytów, ale 
moim zdaniem dyrekcja mało robi 
w tej sprawie. Problem z wszami 
jest od września i sytuacja wcale się 
nie polepsza. Wręcz przeciwnie, jest 
coraz gorzej.

Potwierdza to kolejna matka z 
którą rozmawialiśmy przed pod-
stawówką.

- Przez ostatni weekend walczy-
łam w domu z wszami, które syn 
przyniósł ze szkoły. Kupiłam spe-
cjalny szampon, maść. Naprawdę 
sporo mnie kosztowało, aby pozbyć 
się wszy z głowy synka. Niestety 
w poniedziałek znów przyszedł do 
domu z wszami. To okropne. 

Do „czwórki” uczęszcza prawie 
400 dzieci. Krystyna Ewiak, dyrek-
tor SP nr 4, otwarcie mówi o trudnej 
walce z wszawicą. 

- Przyznaję, że czasami czuję 
się bezsilna. Rozumiem rodziców, 
ich nerwy, żal. Niestety w mieście 
są rodziny, które kompletnie nie 
dbają o higienę i posyłają dzieci 
z wszami do szkoły. Oczywiście 
nie jest tak, że nic nie robię w tej 
sprawie. Problem był zgłaszany 
w ośrodku pomocy społecznej. 
Pracownice socjalne, z tego co 
wiem, rozmawiają z tymi zanie-
dbanymi rodzinami i uczulają na 
zachowanie czystości w domu. Ale 
przecież na siłę nic nie da się zro-

bić. Sanepid też w tej sprawie nie 
pomoże – słyszymy od dyrektorki. 

To prawda. W 2008 roku wszawi-
ca przestała figurować w wykazie 
chorób zakaźnych, które należy 
zwalczać z urzędu. Należy jednak 
pamiętać, że w skrajnie trudnych 
sytuacjach dyrekcja placówki może 
zwrócić się o wsparcie do właściwej 
stacji sanitarno-epidemiologicznej. 
Rodzice nie mają wątpliwości, że 
sytuacja jest już skrajnie trudna. Na 
pewno czas na bardziej radykalną 
walkę z wszawicą. 

Tekst i fot. (stop)

- Przez wszy w szkole, 
córeczka miała ścinane włosy 
– mówi Emilia Kubiak 

Rodzice mają nadzieję, że 
dyrekcja szkoły w końcu upora 
się z wszawicą 
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reklama

S m a -
k o s z e 

truskawek zacierają 
ręce. Wreszcie docze-
kali się sezonu na te 
smaczne i zdrowe 
owoce. Przy ul. Sta-
rzyńskiego truskawki 
sprzedawał Jerzy Ste-
gliński. - W tej chwili 
kilogram truskawek 
kosztuje 10 - 12 zło-
tych. Truskawki są z 
mojej działki a więc 
zdrowe, bo nie pryskane. Kupują-
cych jest sporo, choć cena jeszcze 
dość wysoka. Truskawki będą tanie 
dopiero w miesiącach czerwiec – 
lipiec. Wtedy powinny kosztować 
2 – 4 złote za kilogram. 

(stop)

Mieszkańcy ul. Po-
łudniowej wraz z 

przyjezdnymi zadają pytanie „o co 
chodzi?”. Problem jest w tym, że 
na jednym ze słupów przy torach 
tramwajowych zamiast prawidłowej 
nazwy ulicy, wywieszona została 

nazwa ul. Wyszyńskiego. - Nie wiem 
kto zawiesił taką tabliczkę – dziwi 
się Kazimierz Woźniak, który od lat 
mieszka przy ul. Południowej. Trzeba 
będzie zadzwonić do magistratu, aby 
zdjęli tabliczkę ze złą nazwą ulicy. 

(stop)

Ulica Południowa 
czy wyszyńskiego?
OZOrKów 

OZOrKów 

Truskawki prosto z działki

Jedni traktują to jak zabawę, 
dla innych to sposób na zarobek

OZOrKów Jedyny w mieście za-
kład bukmacherski 

nie narzeka na brak klientów. Wy-
niki sportowych rozgrywek - i nie 
tylko – typują głównie mężczyźni, 
choć nie brakuje też kobiet. W ubie-
głym tygodniu gracze obsta-
wiali przede wszystkim 
wynik meczu Niemcy 
– Polska. 

- Jestem stałym 
klientem punktu 
bukmacherskiego 
– mówi pan Ka-
zimierz. - Obsta-
wiam, że zarówno 
Polacy, jak i Niemcy 
strzelą bramki.

Wiadomo już, że 
ozorkowianin pomylił się 
w swoich prognozach. Mecz 
zakończył się bezbramkowym wy-
nikiem.

- Gram od ponad 20 lat. Najpierw 
jeździłem do zakładów bukma-
cherskich w Zgierzu. Odkąd punkt 

bukmacherski pojawił się w naszym 
mieście, gram na miejscu – dodaje 
pan Kazimierz. - Głównie obstawiam 
mecze krajowe. Do tej pory udało mi 
się wygrać 200 złotych. Pamiętam, że 

wysłałem wówczas kupon za 2 złote. 
Oktawia Kujawińska, współwła-

ścicielka zakładu bukmacherskiego 
w Ozorkowie, powiedziała nam, że 
najwięcej klientów gra w weekendy.

- Wtedy w punkcie dosłownie 
brakuje miejsca – mówi z uśmiechem 
pani Oktawia. - Oczywiście w zakła-
dzie obstawiane są głównie wyniki 
spotkań sportowych – mecze piłki 
nożnej, koszykówki, siatkówki. Są 
również zakłady nietypowe, choć te 
związane są z konkretnymi wyda-
rzeniami. Być może w punkcie będzie 
można obstawiać wyniki wyborów 
do Europarlamentu a w okresie je-
siennym wyborów samorządowych. 

Dowiadujemy się również, że coraz 
częściej w zakładzie bukmacher-
skim pojawiają się panie. Przycho-
dzą wprawdzie do punktu razem z 
mężczyznami, ale decyzje starają się 
podejmować samodzielnie. 

tekst i fot. (stop)

W zakładzie bukmacherskim nie brakuje graczy

Pan Jerzy obstawiał mecz Niemcy – Polska

Współwłaścicielka 

punktu przy tablicach  

z zakładami 
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Adrianna Biedrzyńska jest absolwentką Szkoły Filmowej w Łodzi. Jako 
dziecko uczyła się gry na skrzypcach, nie została jednak – wbrew planom 
– skrzypaczką. Zagrała w wielu filmach, serialach telewizyjnych i przed-
stawieniach teatralnych. Już w trakcie studiów zadebiutowała na deskach 
Teatru Studyjnego w Łodzi, później przez szereg lat była związana ze sceną 
warszawską. 
Przed publicznością artystka zaprezentuje repertuar składający się 
z dwóch części. W pierwszej usłyszymy utwory liryczne, o sporym 
emocjonalnym ładunku, przesycone nutą nostalgii i zadumy. Bę-
dzie to wieczór wspomnień poprzez utwory z Kabaretu Starszych 
Panów ( „Pejzaż bez ciebie”, „Na całej połaci śnieg”, „Bo we mnie 
jest seks”, „Tango kat”, „Biżuteria”), Agnieszki Osieckiej ( „Widzisz 

mała”, „Ostatnie bolero”), Jonasza Kofty ( „Twój portret”, „Jestem 
taka”), Juliana Tuwima ( „Przygoda w Wilanowie”), Jana Pietrzaka 
(„Kochaną być”), Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego („Ocalić od 
zapomnienia”), po Zenona Laskowika i Zbyszka Zamachowskiego ( 
„Kocham cię  idioto” ).
W drugiej części recitalu usłyszymy piosenek z gatunku tzw. biesiadno – 
cygańskich – „Ore Ore’, „Dziś prawdziwych Cyganów już nie ma” i polskie 
przeboje z lat 60 i 70 „Nie bądź taki szybki Bill”, „Przyjdzie na to czas”, 
„Serduszko puka”, „Kochać jak to łatwo powiedzieć” i wiele innych . W czasie 
recitalu nie zabraknie kilku znanych i lubianych utworów z popowej płyty 
artystki zat. DEBIUT -”Z woli dusz”, „Tańczę by żyć” oraz okazji do rozmowy 
z tą jakże utalentowaną aktorką.

28 maja o godz. 19.00 w ramach 
cyklu koncertów „W Dobrym 
Tonie” na scenie Miejskiego 
Ośrodka Kultury w Zgierzu 
wystąpi zespół EKT Gdynia 
wywodzący się z Elitarnego 
Klubu Turystycznego. Tworzą 
go Jan Wydra, Jacek Fimiak, 
Kamil Szewczyk, Krzysztof Ko-
walewski, Marcin Ritter i Marek 
Remiszewski. Grupa słynąca 
początkowo z zamiłowania do 
piosenki turystycznej z czasem 
rzuciła się na głęboką wodę i dziś 
jest jedną z najpopularniejszych 
formacji wykonujących piosenkę 
żeglarską. Na swoim koncie mają 
takie płyty jak „Ja stawiam” i 

„Pójdę przez morze”. Czy warto 
wyruszyć z nimi w ten rejs? Jeste-
śmy przekonani, że tak. 

Bilety do nabycia w Miejskim 
Ośrodku Kultury w Zgierzu od 
15 maja 2014 roku od poniedział-
ku do piątku w godzinach 8.00 
- 20.00. Cena: 20 zł ulgowy/30 zł 
normalny. 

EKT Gdynia zagra w Zgierzu

Głowieńscy policjanci wspólnie 
z funkcjonariuszami Izby Celnej 
zatrzymali 26-letniego mężczyznę, 
który uprawiał konopie indyjskie. 

Łódzcy celnicy prowadzący dzia-
łania na terenie Głowna ujawnili 
w zaparkowanym przy Lima-
nowskiego samochodzie sadzonki 
konopi indyjskich. Rośliny wysa-
dzone w plastikowych kubkach 
znajdowały się na tylnej kanapie 
renault megane. Natychmiast o 

tym fakcie powiadomili policjan-
tów z głowieńskiego komisariatu. 
Funkcjonariusze błyskawicznie 
ustalili właściciela pojazdu oraz 
osobę, która tego dnia poruszała 
się autem. W wyniku wspólnych 
działań zatrzymali 26-letniego 
właściciela sadzonek, który usłyszał 
zarzut z ustawy o przeciwdziałaniu 
narkomanii. Mężczyźnie za uprawę 
konopi grozi kara do 3 lat pozbawie-
nia wolności. 

Zapraszamy dzieci i młodzież od 
10 do 15 r.ż. do wzięcia udziału w 
Detektywistycznej Nocy w Bibliotece z 
Dariuszem Rekoszem (6/7 czerwca).

W programie:
19.45 - zbiórka w bibliotece
od 20.00 do 1.00 - zagadki, szyfry i 
tajemnice, tajne hasła, książki (23.00 
kolacja)
od 1.00 do 6.00 - maraton filmowy
6.00 - odbiór dziecka przez rodzica
Miejsce “Nocy w Bibliotece” - Miejska 
i Powiatowa Biblioteka Publiczna w 
Łęczycy,ul. Konopnickiej 11 A.
Udział w nocy jest bezpłatny.

Policjanci łęczyckiej policji wyeli-
minowali z ruchu drogowego trzech 
kierujących, którzy wyruszyli w 
podróż na „podwójnym gazie.”

Jako pierwszy w ręce stróżów pra-
wa „wpadł” kierowca fiata. Kontrola 
stanu trzeźwości przeprowadzona 
na terenie gminy Grabów wykazała, 
że mężczyzna miał w organizmie 
0,34 promila alkoholu. Po godzinie 
16.00 kiedy to mundurowi prowadzili 
działania na terenie gminy Witonia 
skontrolowali stan trzeźwości 59 – 
letniego cyklisty. Mężczyzna miał w 

organizmie ponad 2 promile alkoholu 
oraz sądowy zakaz, który nakłada na 
niego zakaz kierowania pojazdami 
mechanicznymi i rowerowymi do 
sierpnia 2015 roku. Trzy godziny 
później policjanci na terenie gminy 
Góra Świętej Małgorzaty podjęli inter-
wencję wobec 44 – letniego kierowcy 
samochodu ciężarowego. Mężczyzna 
miał w organizmie 2,5 promila alko-
holu. Za niestosowanie się do nakazu 
sądowego grozi do 3 lat pozbawienia 
wolności. 

info: policja 

Dyżurny zgierskiej jednost-
ki policji przyjął zgłoszenie, z 
którego wynikało, że na ulicy 
Piaskowej  w Zg ierzu leży 
potrącony przez samochód 
mężczyzna. Gdy policjanci do-
tarli na miejsce zastali jedynie 
zgłaszającego, który wyjaśnił, 
że rzekomy pokrzywdzony 
słysząc, że wzywana jest poli-
cja szybko podniósł się z zie-
mi i czmychnął do pobliskiej 
posesji. Mężczyzna wyjaśnił 
fun kc jonar iuszom, że gdy 
jechał swoim samochodem 
dostrzegł leżącego na ulicy 
człowieka. Natychmiast pod-
biegł do niego pytając co się 
stało, a ten zaczął opowiadać, 
że zosta ł  pot rącony przez 
ciężarowy samochód. Wtedy 
też postanowił zaalarmować 
mundurowych 

Pol ic ja nc i  z auwa ż yl i  n a 
środku jezdni m. in. porozbi-
janą cegłę, potłuczone szkło i 
części uszkodzonych banerów 
rek lamowych. Postanowil i 
wejść do budynku, w któ -
r y m schował  s ię  rzekomy 
pokrzywdzony. Na terenie 
posesji wskazanej przez zgła-
szającego zasta l i  poszuki-
wanego mężczyznę, który w 
rozmowie z policjantami nie 
potrafił wyjaśnić swojego za-
chowania. Przyznał, że oszu-

kał zgłaszającego wmawiając 
mu, że jest ofiarą wypadku. 
Policjanci ustalili, że 29-latek 
uczestniczył w imprezie suto 
zak rapiane j  a lkoholem. W 
pewnym momencie wybiegł z 
domu na ulicę i wykrzykując 
wulgaryzmy zaczął rzucać 
cegłą,  rozbija ł  w yn iesione 
z mieszkania szklanki oraz 
z n i sz cz ył  t rz y  ba ner y re -
klamowe należące do jednej 
z f i rm mieszczących się w 

pobliżu. A potem postanowił 
położyć się na ulicy…i uda-
wać rannego. Zgierscy stróże 
prawa zatrzymali wandala i 
osadzili w zgierskim areszcie. 
Mężczyzna miał ponad 2 pro-
mile alkoholu w organizmie. 
Po wytrzeźwieniu usłyszał 
zarzuty zniszczenia mienia, 
za który kodeks karny przewi-
duje karę do 5 lat pozbawienia 
wolności. 

KPP Zgierz

Na podwójnym gazie

26-latek uprawiał konopie

Położył się na jezdni 
i udawał poszkodowanego

Detektywistyczna noc w bibliotece
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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 

Pracownik ds. technicznych
Wykształcenie średnie techniczne;
znajomość rysunku technicznego; 

samodzielność; prawo jazdy kat. B; mile 
widziane doświadczenie zawodowe; 
znajomość języka angielskiego lub 

niemieckiego.
SCHRANER Sp. z o.o.  

Ul. Lotnicza 21 G 
99-100 Łęczyca 

Tel. (24) 721-02-27
Email: info@schraner.pl

Specjalista ds. technicznych
Wykształcenie wyższe techniczne, 
znajomość programów typu CAD i 

CAM, znajomość rysunku technicznego, 
znajomość zagadnień dot. obróbki 

plastycznej, mile widziane doświadczenie 
zawodowe, dobra znajomość język 

angielski bądź niemiecki, 
prawo jazdy kat. B. 

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

Tel. (24) 721-02-27 
Email : info@schraner.pl 

Kierowca kat. C+E
Wykształcenie podstawowe, prawo jazdy           
kat. C+E, uprawnienia na przewóz rzeczy. 

POL-BUD Sp. J.  
Ul. Czarna 14 C 
95-100 Zgierz 

Tel. (24) 721-68-68 
Miejsce wykonywania pracy : 
Łęczya 99-100, ul. Górnicza 11. 

Pracownik fizyczny
Wykształcenie podstawowe. 

PPHU „EWMAR” Marek Czapliński 
Parzyce 27 

95-035 Ozorków  
Tel. 605-619-131; (42) 718-07-22

Specjalista ds. przygotowywania 
produkcji z językiem niemieckim

Wykształcenie średnie techniczne bądź 
wyższe, znajomość języka niemieckiego 
w stopniu średnio-zawansowanym bądź 

biegłym w mowie i piśmie.
Kampmann Polska Sp. z o.o 

Ul. Lotnicza 21 F 
99-100 Łęczyca 

Tel. (24) 721-91-78

Prasowaczka
Wykształcenie min. podstawowe, 

umiejętność z zakresu prasowania odzieży. 
PPHU „Elizabeth” Export – Import 

Marzena Gradowska
Ul. Podhalańska 8/28

93-224 Łódź
Tel. 500-106-370; 507-085-169
Miejsce wykonywania pracy: 
99-100 Łęczyca ul. Górnicza 3.

Pracownik ds. wykończeniowych
Wykształcenie min. podstawowe, 

chęci do pracy. 
PPHU „Elizabeth” Export – Import 

Marzena Gradowska
Ul. Podhalańska 8/28

93-224 Łódź
Tel. 500-106-370; 507-085-169
Miejsce wykonywania pracy: 
99-100 Łęczyca ul. Górnicza 3.

Dyżurny ruchu drogowego
Wymagane ogólne zdolności 

organizacyjne.
ViaCon Construction Sp. z.o o  

Ul. Przęsłowa 4 
25-671 Kielce 

Tel. 533-560-042 
Miejsce wykonywania pracy : 

Sierpów

Pracownik obsługi wesołego 
miasteczka

Mile widziane prawo jazdy kat. B. 
Działalność kulturalno- rozrywkowa 

”WESOŁE MIASTECZKO” 
Ul. Fiołkowa 2 
91-601 Łódź 

Tel. 665-150-147 
Miejsce wykonywania pracy : Cała Polska.  

Doradca klienta 
Wykształcenie zawodowe, doświadczenie 
w sprzedaży, obsłudze klienta, realizacja 

celów, zadań, umiejętność organizacji 
pracy.

PROVIDENT POLSKA
Ul. Polna 11

00-633 Warszawa
Tel. 600-400-338 

Email:  marcin.szymanski@provident.pl
Miejsce wykonywania pracy: Łęczyca 

i okoliczne miejscowości.

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 1
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; 603-377-661
Miejsce wykonywania pracy: kraje UE. 

Pracownik fizyczny 
Prawo jazdy kat. B.

TOMMAR S.C. 
Karkosy 35

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

Dziurkarka/guzikarka
Wykształcenie podstawowe, chęci do 

podjęcia pracy. 
PPHU „Elizabeth” Export – Import 

Marzena Gradowska
Ul. Podhalańska 8/28

93-224 Łódź
Tel. 500-106-370; 507-085-169;  

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.
POL - TYNK Paweł Wójcik 

Ul. Belwederska 81/75  
99-100 Łęczyca 

Tel. 508-783-864.

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

doświadczenie. 
„MarQs” Usługi Autokarowe 

Marek Flejszman 
Topola Królewska 22 

99-100 Łęczyca 
Tel. 663-735-708.

Operator maszyn prasy 
krawędziowej i wykrawarki 

Wykształcenie średnie kierunek mechanik 
ślusarz, uprawnienia na wózki widłowe.

Kampmann Polska Sp. z o.o.
Ul. Lotnicza 21 F
99-100 Łęczyca 

Tel. (24) 721-91-78

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. 

Miejsce wykonywania pracy : Polska, 
Czechy, Słowacja. 

Operator koparko-ładowarki   
Uprawnienia do obsługi koparko-

ładowarki, koparki, zagęszczarki, mile 
widziane prawo jazdy kat. C, T. 
Wa-Trans Wacłowski Wiesław 

Ul. Kutnowska 82 
99-120 Piątek 

Tel. 601-075-778.

Pracownik gospodarczy  
Wykształcenie podstawowe, mile 

widziane 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, chęci do pracy.  
PHU „ROLBUD” 
Ul. Szkolna 22a 

99-140 Świnice Warckie 
Tel. 609-223-040; 609-225-363.

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. 

Miejsce wykonywania pracy : Łęczyca.

Konstruktor odzieży 
Umiejętność 

konstruowania odzieży, 
zdolności manualne. 

PPHU „Elizabeth”  
Marzena Gradowska 
Ul. Podhalańska 8/28 

93-224 Łódź 
Tel. 500-106-370; 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

Sprzedam  M4 w Ozorkowie 696 
788 228

Sprzedam dom w Grabowie 608 
239 843

Odstąpię udziały w „TBS” przy ul. 
Ozorkowskie Przedmieście 6d. Tel.: 
506-171-800

Suzuki Burgman 250 cm³ 2001r. 
OKAZJA Tel.: 692 130 777

Zatrudnię się przy sprzątaniu miesz-
kań. Tel.: 693 116 697

Jałóweczkę – Jersey roczną – sprze-
dam. Tel.: 601-329-679

Sprzedam mieszkanie w centrum  – 
Łęczyca, 25 m², stan idealny. Cena 
78000zł. Tel.: 601 28 12 12

Sprzedam wózek dziecięcy trzy-
funkcyjny, pompowane koła. Tel.: 
516 040 363

Rewelacyjny rower młodzieżowy 
mtb firmy Northtec model jumbo na 
kołach 24”. Rower jest w całości alu-
miniowy i posiada osprzęt promax, 
dobrej jakości amortyzator przedni 
i tylny oraz mocne aluminiowe koła 
i hamulce tarczowe. Reasumując ro-
wer jest bardzo wygodny, na dobrym 
osprzęcie, posiada ciekawą grafikę i 
kolorystykę, lekki i praktyczny.  Cena 
620 zł do negocjacji. Tel.: 506-123-505

Sprzedam butle do gazów np. co2, 
argon. Butle 100% sprawne lecz 
trzeba je już legalizować. Butle były 
gaśnicami, cena(do negocjacji) 100zł 
sztuka. Tel.: 501 970 633

Działka 1400m kw. na terenie miasta 
w Łęczycy w bezpośrednim sąsiedz-
twie bloków mieszkalnych. Działka 
jest ogrodzona, utwardzona i oświe-
tlona. Stoi na niej budka strażnicza 
z instalacją elektryczną. Oczekuję 
ofert współpracy. Tel.: 601 329 515

Sprzedam zrzyny tartaczne trociny 
z drzew liściastych i iglastych. Tel.: 
793 067 779

Sprzedam przyczepę samozbiera-
jącą T072 w bardzo dobrym stanie 
technicznym i wizualnym , bardzo 
mało używana. Sprawna hydraulika 

i oświetlenie , opony jak nowe . Cena 
2700 zł do negocjacji. Tel.: 603 161 543

Mam na sprzedanie działkę rolno-bu-
dowlaną, która znajduje się w miej-
scowości Lubień. Działka leży przy 
drodze Łęczyca-Parzęczew, jest 
możliwość kupna większej działki niż 
1000m2, ponieważ jest jej ponad 3ha. 
Cena za m2 60 zł. Więcej informacji 
udzielę pod podanym numerem tel. 
509 794 667

Sprzedam 2 nowe opony Dębica 
Passio 2 185/60/R14 82T, kupione 
przez pomyłkę (przez kobietę:))
Koszt 270 zł plus koszty przesyłki. 
Możliwy odbiór osobisty na terenie 
Łęczycy(łódzkie) lub Żyrardowa 
(mazowiecki), czasem Warszawy. 
Tel.: 603 780 065

Sprzedam 40 bel słomy 120/120 ze 
stodoły, Cena 20 zł za sztukę. Tel.: 
500 612 864

Zamienię 35,24m2 (2 pokoje z anek-
sem kuchennym +piwnica +strych)  
własnościowe za dopłatą na 3 
pokojowe lub więcej (60m2-68m2) 
do II piętra włącznie, najlepiej ul.Za-
chodnia, M.Konopnickiej, Kaliska, 
Belwederska. Moje mieszkanie (II 
piętro)w b.dobrym  punkcie róg 
Belwederskiej i M.Konopnickiej. 
Wszędzie blisko. Niski czynsz!!! Tel.: 
503 624 885

Witam do sprzedania posiadam 
krowę HF czarno białą w wieku 8 lat 
ter. wyc. 6 lipca kryta bykiem około 
550-600kg. cena 4000zł oraz Ja-
łówkę po wycieleniu około miesiąca 
daje 18l. mleka dziennie około 500kg. 
cena 3900zł. BRAK DECYZJI WE-
TERYNARYJNEJ OBORA WOLNA 
OD CHORÓB okolica Łęczycy. Tel.: 
662 071 970

Sprzedam ziemniaki paszowe od-
sorty około 1000 kg. Cena 0,40 zł)  
Możliwy transport.  Tel.: 605 645 310

Wynajmę mieszkanie w Korytach 
8km od Łęczycy woj. Łódzkie. Parter, 
3 pokojowe, 53 m² nieumeblowane. 
Cena   400 zł. Tel.: 665 765 889

Sprzedam Bób Bizon. Cena 7 zł. In-
nych wszelkich informacji udzielam 
telefonicznie. 728 993 822
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W turnieju wzięło udział 5 dru-
żyn, w skład których wchodzili 
uczniowie z terenu Gminy Góra 
Św. Małgorzaty. Wzorem roku 
ubiegłego drużyny chłopców, 
dziewcząt oraz mieszane przy-
brały nazwy znanych klubów 
piłkarskich.

Do turnieju przystąpiły następu-
jące zespoły:

- Borussia Dortmund
- Real Madryt
- Widzew Sługi
- Juventus Turyn
- Atletico Madryt

Każda drużyna rozegrała po 
cztery mecze w grupie 2 x 7 minut, 
metodą „każdy z każdym”. Łącz-
nie zostało rozegranych 10 meczy. 
Kibice mogli oglądać 44 gole. 
Widzew Sługi wygrał trzy mecze 
i jeden zremisował zdobywając 10 
punktów na 12 możliwych, dzięki 
czemu zajął I miejsce i sięgnął po 
Puchar Wójta Gminy Góra Św. 
Małgorzaty. Najwięcej bramek 
strzelili piłkarze Juventusu Turyn 
(18), ale mniejsza ilość zdobytych 
punktów zadecydowała o tym, iż 
zakończyli turniej na II miejscu. 
Gracze Borussi Dortmund zano-
towali dwa zwycięstwa i dwie 
porażki, plasując się na III miejscu. 
Tuż za podium znalazła się dru-
żyna Realu Madryt. Natomiast 
klasyfikacje końcową turnieju 
zamykał zespół Atletico Madryt.

Najlepszym strzelcem został wy-
brany Grzegorz Sobczak (7 bramek 
), najlepszym bramkarzem został 
Mateusz Woźniak (broniąc tytuł z 
przed roku) ze Szkoły Podstawowej 
w Sługach. Najlepszą zawodniczką 
została wybrana Aleksandra Ra-
kowska ze Szkoły Podstawowej w 
Górze Św. Małgorzaty.

Na zakończenie turnieju wójt 
Włodzimierz Frankowski wręczył 
puchary, medale oraz dyplomy, 
zwycięskim drużynom. Ufundo-
wał też wszystkim zawodnikom 
albumy, broszurki, mapki promu-
jące Gminę Góra Św. Małgorzaty.

Najlepsze trzy drużyny i ich 
zawodnicy:

Mistrzowie – Widzew Sługi w 
składzie: Sebastian Jagodziński, 
Mateusz Woźniak, Adam Sobczak, 
Grzegorz Sobczak, Piotr Gorący, 
Paweł Gorący, Bartłomiej Pał-
czyński, Franek Grzelak, Mateusz 
Wrzesiński, Natalia Michalak.

Vice Mistrzowie – Juventus 
Turyn w składzie: Adam Kluska, 
Czarek Majchrzak, Dawid Kubiak, 
Andrzej Grzelak, Jakub Szczech, 
Sebastian Kmieciak, Łukasz Ro-
siński, Dawid Cybulski.

Brązowi medaliści – Borussia 
Dortmund w składzie: Dawid 
Jóźwiak, Kamil Antczak, Seba-
stian Rybczyński, Szymon Szy-
dłowski, Konrad Oborski, Mateusz 
Oborski, Zofia Łuczak.

Na Stadionie Miejskim w Łęczycy 
odbył się XXXI Memoriał im. J. S. 
Ponomarenko i R. Majewskiego. 
Zmagający się w zawodach uczest-
nicy rywalizowali w takich dyscy-
plinach jak: skok wzwyż, skok w 

dal, pchnięcie kulą, rzut dyskiem 
oraz bieg na 100 m w kategorii ko-
biet i mężczyzn, 300 m – w kategorii 
kobiet i mężczyzn, 600 m kobiet i 
1000 m mężczyzn.

leczycki.pl

W doskonałej formie znajduje 
się Ewa Różańska. W łódzkim 
mityngu zwyciężyła w pchnięciu 
kulą z doskonałym wynikiem 
13.17m. To nowy rekord Łęczycy 
i aktualnie najlepszy wynik w 
Polsce w kategorii młodziczek. 
Nie dała także żadnych szans 
przeciwniczkom w rzucie dyskiem 
rzucając na odległość 42.00m.W 
tej konkurencji jest także liderką 
krajowych list Polskiego Związku 
Lekkiej Atletyki. Na drugiej pozycji 
w rzucie dyskiem uplasowała się 
Małgorzata Rybarczyk [28.88m]. W 

pchnięciu kula zajęła czwartą lokatę 
z wynikiem 8.91m.Najlepszy wynik 
sezonu poprawiła w rzucie dyskiem 
o wadze 1kg Paulina Różańska 
[34.43m] zajmując drugie miejsce. 
W biegu na 100m p.płotki młodzi-
czek wygrała Patrycja Kita [17.86s].  
W biegu płotkarskim juniorów 
młodszych drugie miejsce z nowym 
rekordem życiowym zajął Bartło-
miej Tuszyński [14.70s]. Rekordy 
życiowe poprawiał także w biegach 
sprinterskich Mateusz Misiak. Zajął 
trzecie miejsce w biegu na 100m 
[11.26s] i czwarte na 200m[22.93s].  

Mrozińska Katarzyna była druga 
w skoku o tyczce [2.70m].W tej 
samej konkurencji Adrian Miko-
łajczyk zajął piąte miejsce [3.10m]. 
W skoku o tyczce był czwarty z 
wynikiem 165cm.To kolejny bardzo 
dobry występ lekkoatletów którzy 
dzień wcześniej z powodzeniem 
zaprezentowali się na Memoriale 
J.Ponomarenko i R.Majewskiego 
w Łęczycy. Najlepszy wynik za-
wodów uzyskał w skoku wzwyż 
Przemysław Kołakowski 204m oraz 
Ewa Różańska w rzucie dyskiem. 

(and)
Na Orliku Leśmiana 1 w Zgie-

rzu rozegrany został Orlikowy 
turniej gier i zabaw. Jest to kon-
kurs dla klas I-III szkół podstawo-
wych w ramach Orlikowej Ligi 
Mistrzów - Łódzkie 2014. Była to 
inauguracja tego typu zawodów 
na Orliku. Są to świetne zawody 
dla najmłodszych klas. Dzieci 
rozgrywają konkurencje, które 
dostarczają mnóstwo frajdy i 

emocji najmłodszym. Niestety, na 
zawody mimo korzystnej pogody 
zgłosiła się tylko Szkoła Podsta-
wowa Nr 4 w Zgierzu. Dzieci 
rywalizowały między sobą i 
miały okazje do sprawdzenia 
swoich umiejętności. Szkoła Pod-
stawowa nr 4 w Zgierzu będzie 
reprezentowała Zgierz w Finale 
Wojewódzkim.

Info: MOSiR Zgierz

Orlikowy turniej gier 
i zabaw

XXXI Memoriał im. J. S. Ponomarenko  
i R. Majewskiego

II Turniej Piłki Nożnej Szkół 
Podstawowych o Puchar Wójta Gminy 

Góra Św. Małgorzaty.

mKLA na mityngu w Łodzi

Najbliższa kolejka 19
LKS Dąbrówka-Sokół Popów

Huragan Swędów-LKS Kalonka
Malina Piątek-Zjednoczeni II Stryków
Orzeł II Parzęczew-Błękitni Dmosin

Struga Dobieszków-Amii Nowosolna
Kotan Ozorków-Górnik 1956 Łęczyca

Tabela ligowa
A-klasa » Łódź II

1. Zjednoczeni II Stryków 45

Górnik pnie się w górę
Sokół Popów - Górnik 1956 Łęczyca 0-3

2. Górnik 1956 Łęczyca 40
3. Kotan Ozorków 37
4. Orzeł II Parzęczew 32
5. Amii Nowosolna 29
6. Huragan Swędów 19
7. LKS Kalonka 19
8. Struga Dobieszków 18
9. LKS Dąbrówka 18
10. Błękitni Dmosin 16
11. Malina Piątek 16
12. Sokół Popów 9
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Nietypowe przejście graniczne Termity jedzą prezydencki pałacNajwyższa zjeżdżalnia na świecie

Do lasu za potrzebą

Wprawdzie do wakacji jeszcze daleko, ale pomarzyć o 
beztroskiej zabawie na plaży w upalne letnie dni nigdy nie 
zaszkodzi. Tym razem prawdziwa gratka dla wszystkich 
entuzjastów wodnego szaleństwa. Rekord Guinessa w ka-
tegorii „najwyższa zjeżdżalnia wodna” należy do Brazylii. 
W kurorcie Barra do Piraí mieści się park wodny „Águas 
Quentes Country Club, a w nim słynne Kilimanjaro, czyli 
wysoka na 50 metrów konstrukcja, z której wpada się do 
wody z prędkością 91 kilometrów na godzinę.

Sanlúcar de Guadiana w Hiszpanii i Alcoutim w Por-
tugalii dzieli rzeka Gwadiana. Niedawno jednak firma 
LIMITEZERO Davida Jarmana uruchomiła nietypowe 
przejście graniczne: 720-metrową tyrolkę, którą można 
pomknąć nad wodą z prędkością 70-80 km/h. Jazda 
zajmuje ok. minuty. Po dotarciu do Portugalii można 
sobie zrobić 5-min spacer do mola, przy którym cumuje 
kursujący do Hiszpanii prom. Bilet na niego jest wliczony 
w koszt przejażdżki. Tyrolką mogą jeździć osoby powyżej 
14. roku życia (to wymóg prawny). Ustalono też dopusz-
czalne widełki wagowe: 25-110 kg.

Termity zagrażają Palacio de López, siedzibie prezyden-
ta i rządu Paragwaju. Uszkadzają drewnianą strukturę, 
podłogi i obicia, które wspierają niektóre części budowli 
- opowiada architekt Gustavo Glavinich z Ministerstwa 
Robót Publicznych, dodając, że zniszczeniu uległa więk-
szość zachodniego skrzydła. Resztę opanowały nie tylko 
termity, ale i nietoperze. W 2012 r. zainwestowano 5 mln 
dol., by ocalić części pałacu z biurem prezydenckim, 
kancelarią wojskową i aulą, ponieważ jednak później 
projektu nie kontynuowano, los innych rejonów Palacio 
de López nie rysuje się w różowych barwach. 

Pomysłowi robotnicy

To nic, że mało 
miejsca

O krok od 
nieszczęścia

Reklama łączona

Dziecko jest głodne


