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NAGRODA!!!
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Łukasza Kuropatwy w maju 2012 r.

Teresa Kuropatwa, tel. 509 023 476
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Na hałdach przybywa kopaczy
W ziemi leżą pieniądze

Nawet kilkaset złotych 
można zarobić w ciągu 
dnia przekopując 
zwożoną ziemię z terenu 
byłej kopalni rudy żelaza 
w Łęczycy. 
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Mieszkańcy zastana-
wiają się co wybudo-

wane będzie na terenie zburzonego 
w ubiegłym tygodniu pustostanu 
przy ul. Kaliskiej. Wiele wskazuje na 
to, że nowa inwestycja spodoba się 
łęczycanom. Dowiedzieliśmy się, że 

w ciągu trzech najbliższych miesięcy 
stanąć ma w miejscu gruzowiska bu-
dynek w którym mieścić się mają się 
popularne sklepy. Właściciele terenu 
rozpoczęli rozmowy w sprawie dzier-
żawy z Pepco a także Rossmannem. 

(stop)
„Nie ma jak u mamy 
ciepły piec, cichy kąt. 

Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy 
robi błąd” - warto sobie przypomnieć 
słowa tej starej piosenki. Dziś Dzień 
Matki – jedyne takie święto w roku. 
Ciepłe, wzruszające, pełne miłości. 

Jak pięknie być mamą – mówią 
młode łęczycanki.

Karolina Tucholska ma 24 lata. Jest 
mamą 16-miesięcznej Mai. 

- Rozpiera mnie duma – mówi z 
uśmiechem. - Narodziny dziecka 
zmieniły cały mój świat. Maja jest 
najważniejsza. Już nie liczy się kariera 
zawodowa, pieniądze.

Podobnie myśli 24-letnia Marta 
Kacprzak.

- Mój Alanek ma 13 miesięcy. Zro-
biłabym dla niego wszystko. 

Szymon - Ja z tatą przygotowałem 
dla mamy prezent. Uszyliśmy różową 
sukienkę. To ulubiony kolor mojej 
mamy.

Reporter pyta: Jakie niespodzianki szykują dla mam dzieci z PM nr 4 w Łęczycy?

Gabrysia - Dam mamie kwiatka. 
Sama go zrobię z bibuły. Moja mama 
lubi kwiatki.

Michasia - Zrobię dla mamy laurkę. 
Namaluję coś ładnego. Dam ją mamie 
rano zanim pójdzie do pracy.

Oliwier - Kupię mamie bransoletkę. 
Mama lubi biżuterię. Mam pieniądze 
z kieszonkowego od taty. 

Maja - Zaśpiewam dla mamy piosen-
kę. Mama lubi piosenki. Ucieszy się i 
będzie wesoła.

(aga)

Co powstanie przy Kaliskiej?Święto o którym trzeba pamiętać

Dziękujemy mamom za miłość

Macierzyństwo, pomimo wie-
lu wyrzeczeń, jest wspaniałym 
etapem w życiu każdej kobiety. 
Pamiętamy o naszych mamach 

i dziękujemy im za ich ogromne 
poświęcenie i bezinteresowną 
miłość. 

tekst i fot. (stop)

W niedzielę odbyła się Pierwsza Ko-
munia Święta w kościele św. Stanisława 
w Grabowie. Do Sakramentu Eucharystii 
przystąpiło 38 dzieci. Każde radosne, ale i 
pełne skupienia.  Komunia Święta to jedno z 
najważniejszych wydarzeń w życiu katolika, 

w którym podczas mszy świętej wierni po 
raz pierwszy przyjmują Najświętszy Sa-
krament, czyli zgodnie z wyznawaną przez 
siebie wiarą prawdziwe ciało Chrystusa pod 
postacią chleba.

tekst i fot. (aga)

Komunia Św. w Grabowie 
W naszym woje-
wództwie kandy-
dowało 118 osób z 

12 komitetów wyborczych. W 
Łódzkiem działało w sumie 
1846 komisji. Do rozdania były 
trzy mandaty. Wszystkich troje 
europosłów ponownie walczyło 
o miejsce w brukselskich ławach. 
Pięć la temu najlepszy wynik 
osiągnął Jacek Saryusz-Wolski 
(PO) - 125 tys. głosów. W po-
przednich wyborach mandat 
europosła zdobyli jeszcze – Jo-
anna Skrzydlewska (PO) i Janusz 

Głosowaliśmy na naszych 
przedstawicieli w Brukseli
Wojciechowski (PiS). Jak będzie 
w tym roku?

Według sondaży mandat niemal 
na pewno uzyska Saryusz-Wolski i 
Janusz Wojciechowski. 

Z regionu łęczyckiego mogli-
śmy głosować na posła Michała 
Pacholskiego (Twój Ruch), Mi-

rosławę Kupis-Urbaniak (Pol-
ska Razem) oraz Małgorzatę 
Gabryelczak (PSL). Na głosy 
mieszkańców Ozorkowa liczył 
Paweł Dziemdziela (SLD). Lokale 
wyborcze czynne były od godz. 
7 do 21. Do wczorajszego połu-
dnia, gdy odwiedziliśmy lokale 
wyborcze, frekwencja była niska. 

Warto dodać, że w poprzednich 
głosowaniach w 2004 i 2009, fre-
kwencja wyniosła odpowiednio 
20 i 25%. 

Przez 5 lat nasz kraj reprezento-
wać będzie 51 europosłów. Bycie 
europosłem to dobrze płatna 
praca. Miesięczne zarobki wy-
noszą nawet 50 tys. złotych. Do 
tego na działalność biur krajo-
wych europoseł otrzymuje 4 tys. 
euro miesięcznie plus fundusz 
na wynagrodzenie asystentów 
(20 tys. euro miesięcznie). Poseł 
otrzymuje również pieniądze na 
pokrycie kosztów podróży do 
Brukseli i Strasburga. 

(stop)
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Od kilku dni teren przy ul. 
Kopalnianej przypomina księ-
życowy krajobraz. Wśród usy-
panych z ziemi pagórków już z 
daleka można ujrzeć kopaczy. 

Jedni mają prymitywne saper-
ki, drudzy porządne szpadle. 
Wszystkich łączy jeden cel 
– wykopać jak najwięcej me-
talowych, aluminiowych czy 

Od wczesnych godzin porannych do późnego 
wieczora hałdy przy ul. Kopalnianej są 

przekopywane przez ubogich mieszkańców. Na miejsce 
codziennie zwożona jest z pobliskiego terenu ziemia a wraz 
z nią wszystko to, co później można spieniężyć w punktach 
złomu. Jest z czego wybierać, bowiem zwożona ziemia 
pochodzi z byłej kopalni rudy żelaza. 

ŁĘCZYCA
ŁĘCZYCA

W hałdach przy Kopalnianej spotkać można ubogich mieszkańców 

Przekopują hałdy, aby dorobić

Kolejna „dostawa”. Czy w ziemi jest złom, który można 
sprzedać?

też miedzianych przedmiotów. 
Zbieracze złomu ryzykują 

swoim zdrowiem. W ziemi peł-
no jest ostrych prętów, drutów, 
gruzu. Łatwo o upadek. Nie 
zważają jednak na to dorośli a 
wśród nich dzieci. Chęć zarob-
ku jest silniejsza od zdrowego 
rozsądku. 

- Jak się ma szczęście to z 
tych pagórków ziemi można 
wykopać złom warty nawet 
kilkaset złotych – słyszymy 
od łęczycanki, która przyznaje, 
że w ten sposób dorabia sobie 
na życie. - Dzisiaj znalazłam 
złom aluminiowy i miedziany. 
Myślę, że będzie z tego około 
200 złotych.

Jak łat wo przel iczyć,  co -
dzienna „praca” na hałdach to 
równowartość dobrze płatnej 
posady. Poza tym, co również 
jest bardzo ważne, od takiego 
zarobku nie trzeba odprowa-
dzać podatków. Czysty zysk. 
No może nie aż tak czysty. Ko-
panie w ziemi bardzo brudzi.

- To nic, że wyglądam jak 
smoluch – mówi kolejna ko-
bieta, którą spotkaliśmy na 
hałdach. - Przyjdę do domu, to 
się umyję. Trzeba się spieszyć, 
bo niedługo ten teren ma być 
wyrównany. Podobno planują 
tu postawić jakieś budynki 
mieszkalne. 

tekst i fot. (stop)

Na zlecenie urzędu 
miasta PGKiM zakrę-

ciło kurki z wodą stowarzyszeniu 
tenisowemu. Oficjalny powód jest 
taki, że miasto planuje rozbiórkę 
budynku przy kortach. Wiadomo 
jednak, że przyspieszona rozbiórka 
to efekt sporów prezesa Jasińskie-
go z burmistrzem. Konflikt trwa 
już kilka miesięcy i jak widać 
wkracza w coraz bardziej rady-
kalną fazę. 

- Miasto nie ma żadnych podstaw 
do takich działań – uważa Grzegorz 
Jasiński, prezes MMKT. - Poinformo-
wałem o tym urząd i szefa PGKiM. 

Jan Chucki, prezes przedsiębior-
stwa komunalnego, powiedział 
nam, że wykonał tylko polecenie 
magistratu. W planach jest wy-
burzenie budynku przy kortach 
– mówi J. Chucki.

Potwierdza to Krzysztofa Łuczak, 
rzecznik burmistrza.

- Najprawdopodobniej w ciągu 
najbliższego miesiąca rozpocznie 
się rozbiórka starego budynku i 
budowa nowego zaplecza kortów – 
mówi rzeczniczka. - Jako właściciel 
nieruchomości zlokalizowanej przy 
ul. Dworcowej  mamy prawo do ta-
kich działań. Od starostwa otrzyma-
liśmy pozwolenie na rozbiórkę. Pan 
Jasiński nie ma podstaw do krytyki.

Prezes MMKT zaskarżył decyzję 
miasta do sądu. 

(aga) 

Nie ma wody. 
Prezes idzie 

do sądu 
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Krzysztof Budny co-
dziennie na oryginal-

nym rowerze własnej konstrukcji 
dojeżdża do pracy. Wielu prze-
chodniów i kierowców ogląda się za 
nietypowym, leżącym rowerzystą. 

- Rower składałem kilka miesię-
cy. Główne części pochodzą ze sta-
rego roweru „Wigry” a pozostałe 
elementy są z różnych rowerów. 
Oczywiście to co wyróżnia ten 
pojazd, to siedzisko z oparciem na 
którym można się położyć i orygi-
nalna konstrukcja z wysuniętymi 
do przodu pedałami. Rower jest 

bardzo wygodny – mówi Krzysz-
tof Budny. 

(stop)

W czwartek wyświe-
tlacz temperatury na 

nowym zegarze urzędu miasta 
wskazywał 29 stopni w cieniu. 
Nic dziwnego, że w sklepach wy-
kupywane były zgrzewki wody 
mineralnej. Świetnie sprzedawały 
się również schłodzone napoje i 
lody. Nie brakowało chętnych na 
odpoczynek przy fontannie na pl. 
Kościuszki. 

Dr Krzysztof Hopa-
luk wpadł na orygi-

nalny pomysł związany z pusz-
czaniem pacjentom w poczekalni 
muzyki klasycznej. Dominuje 
Czajkowski, Chopin, Vivaldi. To 
jedyna taka lekarska muzykotera-
pia na terenie miasta. 

- To mój autorski pomysł – mówi 
z uśmiechem dr Hopaluk. - W ga-
binecie mam sporo płyt z muzyką 
klasyczną. Głośniki są ukryte w 
suficie w poczekalni. Pacjenci, z 
tego co sami mówią, są zadowoleni 

z takiej dodatkowej oferty przy-
chodni zdrowia. 

Gdy niedawno odwiedziliśmy 
lecznicę, w poczekalni można 
było posłuchać utworów Czaj-
kowskiego. Jeden z pacjentów, z 
rozłożonymi na bocznych krze-
słach rękami, wyraźnie kontem-
plował muzykę. 

- Nie przeszkadza mi muzyka 
poważna. Gdy przychodzi się do 
takiej muzykalnej przychodni, to 
można zapomnieć o codziennych 
trudach. 

Wyjeżdżając z mia-
sta – w stronę Kro-

śniewic – kierowcy mają do wybo-
ru dwie stacje paliwowe, położone 
naprzeciwko siebie zaledwie o 
kilkadziesiąt metrów. Wystarczy, 
że skręcą w prawo albo w lewo. 
Chyba w całym regionie nie ma 
tak blisko siebie położonych stacji 
paliwowych. Jak stacje konkurują 
ze sobą? 

- Nie chodzę rano sprawdzać 
jakie ceny paliwa mają u kon-
kurencji – mówi uśmiechając 
się Krzysztof Lesiak, pracownik 

stacji Pezetges. - Mamy stałych 
klientów, którzy tankują tylko 
u nas i nie patrzą na sąsiedztwo 
konkurencyjnej stacji.

Jednym z takich klientów jest 
Jan Chucki, prezes PGKiM.

- Faktycznie, tankuję tylko na 
Pezetges – słyszymy od szefa 
przedsiębiorstwa komunalnego. 
- Nie ma tu kolejek. 

- My też mamy stałych klientów 
– mówi pani Karolina, ajentka 
stacji „Bliska”. - Konkurencja nam 
nie zaszkodziła. 

(stop) 

W prawo lub w lewo...

W mieście dwie stacje paliwowe są naprzeciwko siebie

Lato w maju

Pan Marcin nie mógł się oprzeć 
schłodzonym napojom 

G. Kleczewski zaniósł na budowę 
kolejną zgrzewkę wody Termometr na urzędzie wskazywał 29 stopni w cieniu 

Niestety negatywną stroną upa-
łów były omdlenia, głównie wśród 
starszych mieszkańców. Karetka 
pogotowia w ubiegłym tygodniu 
i podczas weekendu takich wy-
jazdów miała znacznie więcej niż 
wcześniej. 

Mieszkańcy przed upałami broni-
li się na różne sposoby. W południe, 
gdy temperatura była najwyższa, 
najlepiej było zostać w domu. Łę-
czycanie szukali na powietrzu choć 
trochę cienia, odpoczywali na ław-
kach ustawionych wokół miejskiej 
fontanny. Tam upał nie był już tak 
dokuczliwy. 

W sklepach spożywczych o sto 
procent wzrosła sprzedaż napojów.

- Przychodzę już do sklepu kolejny 
raz po schłodzoną pepsi. To mój ulu-
biony napój – mówi Marcin Janiak. 

Z kolei Grzegorz Kleczewski do 
spożywczaka przyszedł po zgrzew-
kę niegazowanej wody mineralnej.

- Pracujemy na budowie – usły-
szeliśmy od pana Grzegorza. - W 
taki upał trudno jest wytrzymać 

bez picia i dlatego przyszedłem już 
po drugą zgrzewkę wody. 

Synoptycy przewidują w tym 
tygodniu pogodę bardzo dynamicz-
ną, z opadami deszczu i burzami. 
Pod koniec tygodnia ma się uspo-
koić a temperatura nie będzie już 
tak dokuczliwa. 

(stop)

Muzykoterapia jako jedna z form oddziaływania psychoterapeutycznego i fizjoterapeutycznego wzbudza w ostatnich latach coraz większe zain-teresowanie wśród lekarzy, psychologów i psychoterapeutów. Zjawisko leczniczego oddziaływania muzyki na psychikę człowieka znane było od najdawniejszych dziejów ludzkości, a w starożytności powstały pierwsze teorie dotyczące estetycznych walorów muzyki i jej możliwości wychowaw-czych. Duża powszechność współczesnych zainteresowań tą dziedziną łączy się z nadzieją, że muzyka może spełnić rolę uniwersalnego środka leczniczego, który byłby przydatny zarówno dla celów profilaktyki, jak i leczenia i postępowania rehabilitacyjnego, nie powodując żadnych skutków ubocznych, jakie często występują w przypadku środków farmakologicz-nych. Terapia muzykoterapii poszerza coraz to większe grono swoich zwolenników, ponieważ łączy w sobie przyjemne z pożytecznym. 

Nawet człowiek nie denerwuje 
się tak czekając na  wizytę – sły-
szymy od łęczycanina. 

Dr Krzysztof Hopaluk umawia 
pacjentów na godziny. Dlatego du-
żych kolejek w poczekalni nie ma. 

- Odkąd puszczam pacjentom 
muzykę klasyczną, zauważyłem 
u chorych spadek ciśnienia, unor-
mowanie akcji serca – mówi lekarz. 
- Jestem pewien, że to był trafiony 
pomysł. 

tekst i fot. (stop) 

Pacjenci słuchają muzyki klasycznej 
Dr Hopaluk 
puszcza 
pacjentom 
muzykę 
klasyczną 

Jeździ na leżąco
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Sporym echem odbiło się w mieście 
zatrudnienie w spółdzielni mieszkaniowej 
byłej księgowej MOPS. Przypomnijmy, 
że ośrodek pomocy znalazł się pod lupą, 
po tym, jak podopieczni zaczęli skarżyć 
się na brak wypłat zasiłków. Wówczas 
w Łęczycy pojawiła się nawet plotka, że 
księgowa wraz z kasjerką zostały zatrzy-
mane przez policję. Przeprowadzony przez 
magistrat audyt wykazał źle prowadzoną 
księgowość. Mówiono o samowoli finanso-
wej księgowej i kasjerki. Teraz księgowa 
pracuje w Łęczycance a prezes spółdzielni 
twierdzi, że nie mógł znaleźć innej osoby.

To dziwna sytuacja, że w całej Łęczycy 
nie było ani jednej osoby, która mogłaby 
w spółdzielni mieszkaniowej prowa-
dzić szkolenia z zakresu rozliczania płac 
pracowników, składek ZUS i podatków. 
Ludzie z nowego zarządu, z prezesem 
Pacholskim na czele, przekonywali o przej-
rzystości spółdzielni i zmianie standardów. 
Wprawdzie zatrudniona w Łęczycance 
była księgowa MOPS nie ma zarzutów 
prokuratorskich, ale z ośrodkiem pomocy 
żegnała się w klimacie ogromnej podejrz-
liwości. Czy zarząd spółdzielni nie obawia 
się krytyki? Może uważa, że kredyt zaufa-
nia dany na początku przez spółdzielców 
wciąż jest duży? Pytań jest sporo. Jak się 
dowiedzieliśmy umowa dla byłej księgowej 
MOPS obowiązywać ma tylko w okresie 
szkoleń dla pracowników Łęczycanki. Po 
rozwiązaniu umowy obowiązki kadrowej 
przejmą dwie wyuczone księgowe spół-
dzielni mieszkaniowej.

(stop)

Bohaterka afery 
zatrudniona 

w Łęczycance SENATOR NAGRODZIŁ
ŁĘCZYCA

Kilka dni temu w Sali Kolum-
nowej Sejmu ogłoszono wyniki 
konkursu w którym brało udział 
ponad 4 tys. prac z 25 biur poselskich 
i senatorskich z całej Polski. 

- Spośród wszystkich prac, któ-
re wpłynęły do mojego biura w 
pierwszym etapie wyróżniłem 

senator Przemysław Błaszczyk. 
Ze względu na bardzo wysoki  po-
ziom kapituła postanowiła uhono-
rować 50 uczestników. Było również 
pięć nagród specjalnych, które zosta-
ły przyznane w drodze losowania.

Wyróżnieni uczestnicy wraz z 
opiekunami oraz senatorem Przemy-
sławem Błaszczykiem wzięli udział 
w uroczystości ogłoszenia wyników 
konkursu. Zebranych gości przywitała 
prof. Alicja Chybicka - przewodniczą-
ca Parlamentarnego Zespołu ds. Dzieci 
oraz Rzecznik Praw Dziecka - Marek 
Michalak wraz wicemarszałkiem 
Senatu Stanisławem Karczewskim. 

Po oficjalnym powitaniu wręczono 
dyplomy i nagrody autorom wyróż-
nionych prac, wśród zwycięskich 
znalazły się również 3 prace autorstwa 
Gabrieli Kucińskiej, Zofii Tarłowskiej 
oraz Jagody Majewskiej z naszego 
okręgu. Na koniec przygotowano 
niespodziankę dla dzieci – teatrzyk pt. 
„ Baśń o grającym Imbryku”.

Goście zostali oprowadzeni przez 
senatora Przemysława Błaszczyka 
po siedzibie Sejmu i Senatu. Po zje-
dzonym obiedzie zwiedzili również 
Stare Miasto oraz Grób Nieznanego 
Żołnierza.

(stop) 

Ponad 640 prac 
plastycznych 

i literackich wpłynęło do 
łęczyckiego biura senatora 
Przemysława Błaszczyka. 
Dzieci z całego naszego 
regionu wzięły udział w 
ogólnopolskim konkursie 
„Moja Polska w roku 2050”.

sześć prac, w tym trzy plastyczne 
autorstwa Jagody Majewskiej ze 
Szkoły Podstawowej im. Tadeusza 
Kościuszki w Niemysłowie, Kariny 
Strzałkowskiej z Publicznego Przed-
szkola w Wartkowicach i Natalii Mro-
wiec uczennicy Szkoły Podstawowej 
im. Adama Mickiewicza w Łowiczu 
oraz trzy literackie: Stanisława An-
dryskowskiego z gimnazjum im. 
Jana Pawła II w Łęczycy, Gabrieli 
Kucińskiej ze Szkoły Podstawowej 
w Kalenicach, Zofii Tarłowskiej ze 
Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tade-
usza Kościuszki w Kutnie – mówi 
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ŁĘCZYCA

Pani Alicja zbulwersowana 
przyszła do redakcji z dokumen-
tami Pocztowego Towarzystwa 
Ubezpieczeniowego. 

- Proszę spojrzeć. Przecież wy-
raźnie mówiłam, że interesuje 
mnie ubezpieczenie mieszkania 
a na poczcie otrzymałam papiery, 
który informują o ubezpieczeniu 
auta. Tylko na tych dokumentach 
są wymagane przepisami prawa 

informacje dotyczące adresu 
firmy, kapitału, czy też wpisania 
do KRS. Drugi dokument, który 
miał niby rzetelnie informować o 
ubezpieczeniu mieszkania, nie po-
siadał żadnego podpisu, adresu, 
telefonu firmy. Nie było nic – mówi 
A. Bartniak.

Mieszkanka ponownie poszła 
na pocztę, aby wyjaśnić sprawę.

- Zostałam zlekceważona – 

słyszymy. - Młoda dziewczyna, 
reprezentująca pocztowe to-
warzystwo, z uśmiechem po-
wiedziała mi, że dokument nie 
musi posiadać dokładnego ad-
resu firmy i telefonu. Dodała, że 
mogę sobie wszystko sprawdzić 
w internecie. A jak ktoś nie ma 
internetu, to co? Ma wierzyć na 
słowo?

Co na krytykę niedoszłej klient-
ki mówią przedstawiciele Poczto-
wego Towarzystwa Ubezpieczeń 
Wzajemnych?

- Pani Alicja otrzymała do-
ku ment  w któr y m opi sa ne 
były jedynie ogólne warunki 
ubezpieczenia – usłyszeliśmy 
od pani Małgorzaty (nazwisko 
do wiadomości redakcji). - Tam 
nie trzeba podawać informacji 
o firmie. To wszystko co mamy 
w tej sprawie do powiedze-
nia. Proszę skontaktować się z 
rzecznikiem. 

Poprosiliśmy o telefon lub e-ma-
il do rzecznika. Podobnie, jak pani 
Alicja, usłyszeliśmy, że wszystkie 
dane są w internecie. Naszym 
zdaniem profesjonalnie działająca 
firma nie powinna odsyłać ludzi 
do internetu. Tym bardziej, że w 
wydzielonym na poczcie punkcie 
towarzystwa pracowało trzech 
przedstawicieli firmy. 

tekst i fot. (stop)  

Obumarłe drzewo 
straszy przy skrzyżo-

waniu ulic Ozorkowskiej i Belwe-
derskiej. Na dodatek jest tuż przy 
przejściu dla pieszych. W przy-
padku silniejszych podmuchów 

wiatru, czy też burzy drzewo 
może runąć na chodnik lub ulicę. 
Stwarza zagrożenie dla przechod-
niów i przejeżdżających samocho-
dów. Powinno zostać wycięte. 

tekst i fot. (aga)

Mieszkańcy odwie-
dzają biuro podróży 

i planują wymarzone wakacje. W 
porównaniu z rokiem ubiegłym jest 
zdecydowanie więcej chętnych na 
wypoczynek w Egipcie. Jeśli chodzi 
o Europę, to największym powo-
dzeniem cieszą się oferty spędzenia 
wakacji w Grecji i Chorwacji. 

- Klienci zwracają uwagę głównie 
na to, aby mieć pewność ładnej 
pogody – mówi Wadim Jatczak, 
właściciel biura podróży. - To nie 
dziwi. Ten, kto czeka na urlop 
cały rok chciałby te dni spędzić na 
słonecznej plaży. Przeważnie w 
okresie letnim sprzedają się oferty 
wypoczynku nadmorskiego. 

Dowiadujemy się, że tydzień wa-
kacji w Egipcie, Grecji czy Tunezji to 
wydatek średnio 1500 złotych. Oczy-
wiście cena rośnie wraz ze wzrostem 

standardu hotelu, czy też wykupie-
niem opcji all inclusive. Choć więk-
szość klientów zainteresowana jest 
zagranicznymi wojażami, nie brakuje 

też miłośników naszego Bałtyku. 
Niezmiennym powodzeniem cieszą 
się oferty last minute.

(aga) 

Jazda po tak za-
piaszczonych ścież-

kach rowerowych grozi upad-
kiem. W tej sprawie już kilka razy 
informowałem straż miejską. Bez 
rezultatu. Najwięcej piasku jest 
na wiadukcie, przy ul. Kaliskiej – 
mówi Andrzej Kubiak.  

Tomasz Olczyk, komendant 
straży miejskiej, twierdzi, że pro-

blem zostanie wkrótce rozwią-
zany. - To droga wojewódzka. 
Zgłosiłem do nich sprawę i nie-
dawno otrzymałem odpowiedź. 
Do końca tego miesiąca przy 
drodze skoszona ma zostać trawa 
a ścieżka rowerowa wysprzątana 
z zalegającego piasku – słyszymy 
od szefa SM w Łęczycy.

tekst i fot. (aga) 

Wakacje coraz bliżej 

W każdej chwili może runąć

ŁĘCZYCA

Niebezpieczne ścieżki rowerowe
ŁĘCZYCA

ŁĘCZYCA

Andrzej Kubiak skarży się na zapiaszczone ścieżki rowerowe 

Alicja Bartniak 
kilka dni temu 

na poczcie przy ul. Kaliskiej 
chciała skorzystać z usługi 
związanej z ubezpieczeniem 
mieszkania. Otrzymała 
dokumenty do przejrzenia w 
domu. - Nie spodziewałam się, 
że można ludziom wciskać taki 
kit – twierdzi łęczycanka. 

Odesłana 
do internetu

Na poczcie zaczęło działać towarzystwo ubezpieczeń

Pani Alicja pokazuje dokument bez danych firmy

reklama
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reklama

Niedawno ktoś pod-
palił skrzynkę na ele-

wacji domu przy ul. Wyszyńskiego 
w której znajduje się zawór gazowy. 
Na szczęście ogień został szybko 
ugaszony i nie doszło do wybuchu. 
Po tym incydencie niestety skrzyn-
ka wciąż jest odkryta. Dostęp do 
zaworu jest bezproblemowy. Na 
miejscu dowiedzieliśmy się, że 
sprawa została przekazana policji. 
Skrzynka ma być niedługo napra-
wiona. 

(stop)

Do naszej redakcji dzwo-
nią Czytelnicy, którzy 

skarżą się na to, że nowe schody pro-
wadzące ze skarpy do Intermarche nie 
posiadają zjazdu dla osób niepełno-
sprawnych oraz nie są przystosowane 
dla rodziców z dziecięcymi wózkami. Z 
kolei inni klienci marketu argumentują, 
że skarpa jest zbyt stroma i zjazd lub 
podjazd w tym miejscu byłby nietra-
fionym pomysłem. Nie udało nam się 
porozmawiać z właścicielami marke-
tu, którzy zlecili prace przy budowie 
schodów. Jeśli jednak od razu nie zlecili 
budowy zjazdu, to raczej wątpliwe, aby 
teraz taka inwestycja była realizowana. 
Chyba, że przybywać będzie mieszkań-
ców domagających się dobudowania 
przy schodach takiego zjazdu. 

(stop)

Przed halą MOSiR odna-
wiany był w ubiegłym tygo-

dniu sprzęt pływający – rowery wodne i ka-
jaki. Sezon nad miejskim zalewem oficjalnie 
rozpocznie się 1 lipca i potrwa do 31 sierpnia. 
Pod koniec czerwca na plażę będzie zwie-
ziony nowy piasek. Przed otwarciem sezonu 
odnowione mają też zostać pomosty. Jak się 

dowiedzieliśmy do dyspozycji wypoczywa-
jących będą 4 kajaki i taka sama liczba rowe-
rów wodnych. Wypożyczenie kajaka na pół 
godziny kosztować ma 4,90 zł, natomiast 
za pół godziny pływania rowerem wodnym 
zapłacimy 8,60 zł. Nad bezpieczeństwem 
kąpiących się czuwać będzie 2 ratowników. 

(stop)

Przygotowania do letniego sezonu
OZORKÓW OZORKÓW

OZORKÓW

Przed MOSiR-em odnawiany był sprzęt pływający

O krok od tragedii

Andrzej Sokołowski zamierza powalczyć o urząd burmistrza 

Na pewno, gdyby to się udało, w 
Ozorkowie wszystko chodziłoby 
jak w zegarku. Andrzej Sokołow-
ski, który od ponad 10 lat prowadzi 
zakład zegarmistrzowski w centrum 
miasta, planuje wziąć udział w walce 
o fotel burmistrza. Czy ma szansę?

- Jestem spoza układów poli-
tycznych. Wydaje mi się, że moim 
atutem jest niezależność i chęć nie-
sienia pomocy zwykłym ludziom. 
Znam problemy mieszkańców, 
często z nimi rozmawiam. Jestem 
otwarty i zżyty z tym miastem – 
przekonuje pan Andrzej.

Czy jednak to wystarczy? Wielu 
wytrawnych samorządowych i po-
litycznych graczy twierdzi, że sta-
rając się o stanowisko burmistrza 
trzeba mieć duże doświadczenie 
w sprawach dotyczących m.in. 
gospodarki, ekonomii, prawa. Z 
kolei spora część mieszkańców z 

którymi rozmawialiśmy uważa, że 
rządzenie miastem i jednocześnie 
reprezentowanie partii politycznej 
nie jest dobrym kierunkiem. 

Jedno jest pewne. W Ozorkowie 
pojawia się coraz więcej osób za-
interesowanych burmistrzowską 
posadą. Na giełdzie już teraz jest 
co najmniej kilka nazwisk, które 
najprawdopodobniej ujrzymy nie-
długo na plakatach i ogłoszeniach 
wyborczych. Mówi się o tym, że o 
urząd burmistrza powalczy Roman 
Kłopocki, przewodniczący rady 
miasta, Lidia Elert, naczelnik wy-
działu promocji urzędu miasta, Jan 
Kromkowski, który zastanawia się 
czy wystartować z listy SLD, czy też 
jako niezależny kandydat. Niektórzy 
wymieniają też nazwisko Włodzi-
mierza Skrupskiego związanego z 
PO, byłego wiceburmistrza Ozor-
kowa a także Bogdana Osińskiego, 

byłego dyrektora MOSiR-u. Wciąż 
nie wiadomo jakiego kandydata na 
fotel burmistrza Ozorkowa wystawi 
stowarzyszenie Nasz Dom Ozor-

ków. Dowiedzieliśmy się, że decyzję 
w tej sprawie stowarzyszenie podej-
mie już wkrótce. 

tekst i fot. (stop) 

Chce być burmistrzem

Zdania podzielone
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Oryginalne potrawy 
i porady kulinarne

Rozwiązanie krzyżówki z numeru 87: Ile głów, tyle zdań.

UŚMIECHNIJ SIĘ
Mąż wpatruje się w świadectwo ślubu. 
- Czego tam szukasz? - pyta żona. 
- Terminu ważności! 

* * *
Przechodzi dwóch facetów obok Sejmu i 
słyszą jak krzyczą wszyscy:  
Sto Lat! Sto lat! 
Jeden do drugiego: 
- Ktoś tam ma chyba urodziny. 
- Nie. Wiek emerytalny ustalają. 

* * * 
Biuro poselskie Anny Grodzkiej. Dzwoni telefon. Posłanka 
odbiera i słyszy w słuchawce Janusza Weissa:  
- Dzwonię do pani/pana w bardzo nietypowej spra-
wie... 

* * *
- Jaka jest różnica między automatem telefonicznym a wybo-
rami? 
- W automacie najpierw płacisz, a potem wybierasz, a przy 
wyborach najpierw wybierasz, a płacisz później! 

* * *
Idzie facet przez wieś i uśmiecha się od ucha do ucha. 
- Janek z czego się tak cieszysz? 
- Właśnie zostałem ojcem, mam syna. 
- To gratulacje! Jak się czuje żona? 
- Nie wiem. Jeszcze jej o tym nie powiedziałem. 

* * *
Wieczorem mąż wchodzi do domu i zastaje żonę z kochankiem 
w łóżku. No więc wyjmuje rewolwer i BANG! Zabija delikwen-
ta. Na co żona pretensjonalnym głosem odpowiada: 
- Widzisz, widzisz co ty robisz?! A potem się dziwisz, że nie 
mamy przyjaciół. 

* * *
Pewne małżeństwo, które nie mogło mieć dzieci, przyszło po 
radę do księdza i mówią: 
- Proszę księdza, co mamy zrobić, żeby mieć dziecko? 
- Idźcie na Jasną górę zapalić świecę. 
Po 9 latach ten sam ksiądz przychodzi do nich na kolędę i 
zamiast rodziców zastaje 10 dzieci i pyta jedno z nich: 
- Gdzie wasi rodzice? 
- Pojechali na Jasną Górę zgasić świecę. 
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Kapuśniak ze słodkiej kapusty
Składniki
• 1/2 główki młodej białej kapusty 
• 1, 1/2 dużej cebuli 
• 3 średnie papryki (zielona, czerwone, żółta) 
• 1/2 dużego korzenia selera 
• 3 łyżki przecieru pomidorowego 
• 2 kostki rosołowe 
• pieprz cayenne 
• imbir (w proszku ) 
• curry (w proszku ) 
• kminek (mielony ) 
• maggi 
• przyprawy: sól 

Etapy przygoto-
wania
•  Kapustę obrać 
z zewnętrznych 
liści, usunąć głąb 
oraz grube nerwy, 
pokroić w kostkę 
i wypłukać. Seler 
i cebulę obrać, 
papryki umyć i 

również pokroić w kostkę.
•  Wszystko wrzucić do stosunkowo dużego garnka, zalać 
wodą tak, aby przykryła składniki. Następnie dodać, przecier 
pomidorowy, kostki rosołowe i gotować przez 10 minut na 
ostrym ogniu. Przyprawić pieprzem cayenne, imbirem, curry, 
kminkiem i dalej gotować na nieco mniejszym ogniu przez 
jeszcze około 20 minut.

Indyk nadziewany owocami
Składniki
• 1,3 kg fileta z indyka 
• szklanka białego wytrawnego wina 
• 10 dag suszonych moreli 
• 10 dag suszonej żurawiny 
• 5 dag suszonych śliwek 
• zioła prowansalskie 
• 2 łyżki masła 
• słodka mielona papryka 
• sól 
• pieprz 

Etapy przygotowania
1. Mięso opłucz 
2. Natnij w środku prawie przez całą długość 
3. Skrop winem, natrzyj solą, pieprzem, ziołami i papryką 

4. Wstaw na noc do 
lodówki 
5. Owoce opłucz 
6. Śliwki i morele 
zalej podgrzanym 
winem, zostaw na 
10 minut. 
7. Osącz, wino 
zachowaj 
8. Nacięcie w mięsie 
napełnij śliwkami, 
morelami i żurawiną 
9. Zepnij wykałacz-
kami 
10. Mięso obwiąż bawełnianym sznurkiem 
11. Mięso włóż do brytfanny 
12. Polej stopionym masłem 
13.  Piecz 30 minut w 200 st. C, a potem obniż do 180 st. C i 

-piecz jeszcze godzinę, polewając winem.

PORADY NASZYCH CZYTELNICZEK
•  Aby kopytka były bardziej puszyste, zamiast jajka weź do 

ciasta łyżeczkę oleju
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W parku miejskim w 
Łęczycy odbyła się już XXI 
,,Powiatowa Majówka 
Zdrowia’’. Pogoda dopisała, 
było gorąco i słonecznie a 
atrakcji nie brakowało. 
Program był bardzo 
różnorodny i ciekawy. 
Wystąpiły dzieci z 
przedszkoli łęczyckich oraz 
młodzież ze szkół powiatu 
łęczyckiego. Kto lubi spacery 
mógł uczestniczyć w rajdzie 
nordic walking Pradoliną 
Warszawsko-Berlińską. 
Miłośnicy biegania pokonali 
trasę z parku miejskiego do 
Tumu. Można było również 
zwiedzić dawne więzienie 
w Łęczycy. Każdy mógł 
zmierzyć ciśnienie, poziom 
cukru i skorzystać z porad 
diabetologicznych. Odbyły 
się pokazy pracy psów 
ratowniczych. Dzieci mogły 
uczestniczyć w konkursie 
plastycznym, malowaniu 
twarzy i bawić się w 
wesołym miasteczku.

tekst i fot. (aga)

Majówka zdrowia
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… pyta Łukasz Matusiak z Ozor-
kowa, który jako jeden z wielu 
mieszkańców zwrócił uwagę na 
metalowe pręty po wyrwanym 
koszu na śmieci przy ul. Nowe 
Miasto.

-  To bardzo n iebez-
pieczne – twierdzi 
pan Łukasz. - Prę-
ty wystające z 
ziemi są ostre, 
m o ż n a  s o -
b i e  z r o b i ć 
k r z y w d ę , 
gdyby przez 
n i e u w a g ę 
wieczorem 
ktoś o nie za-
haczył nogą. 
Każdego dnia 
p r z e c h o d z ę 
obok tego miej-
sca.  Kosz zosta ł 
wyrwany przez wan-

dali już kil-
ka t ygodni 

temu.  P rę t y 
pozostały i jak 

do tej pory miasto 

nic nie robi. Kosz nie został na-
prawiony. Czy naprawdę w ma-
gistracie czekają jak komuś coś 
się stanie – pyta ozorkowianin. 

tekst i fot. (tom)

Lokatorzy jednej z ka-
mienic przy ul. Joselewi-

cza złożyli szereg pism w komunalce 
z prośbą o remont zdewastowanej 
bramy. Bez rezultatu. W OPK tłumaczą, 
że przekazują pisma do urzędu miasta, 
bo muszę mieć zlecenie magistratu na 
takie prace. Czy w końcu mieszkańcy 
doczekają się remontu?

Piotr Chałupnik powiedział 
nam, że petycje dot. naprawy lub 
wymiany starej bramy składane są 
w przedsiębiorstwie komunalnym 
od 2011 roku. - Jak długo jeszcze 
mamy czekać na remont? - pyta pan 
Piotr. - Przecież miasto odnowiło 
rynek, niektóre kamienice i naszą 
ulicę. Taka brama to wstyd. 

Udaliśmy się do Ozorkowskiego 
Przedsiębiorstwa Komunalnego. 
Jak do lokatorskich pism ustosun-
kował się Grzegorz Stasiak, prezes 
OPK?

- Przekazaliśmy urzędowi miasta 
sprawę, ale jak do tej pory nie ma 
żadnej reakcji – mówi szef ozorkow-
skiej komunalki. 

W naszej obecności prezes Stasiak 
zadzwonił do Bogumiły Trelli, na-
czelnik wydziału gospodarowania 
majątkiem komunalnym. Otrzymał 
zapewnienie, że wkrótce znajdą się 
pieniądze na zakup nowej bramy. 
Lokatorzy na pewno będą pamiętać 
o tej obietnicy.  

tekst i fot. (tom)

Lokatorskie petycje  
ws. starej bramy

OZORKÓW

Piotr Chałupnik przy zdezelowanej bramie

Kiedy miasto się tym zainteresuje?

OZORKÓW Robotnicy układający w mieście 
nitkę gazociągu zapewniają, 

że nie trzeba będzie wstrzymywać ruchu na 
rondzie Pułaskiego przez które przebiega trasa 
gazociągu. 

- Przekopaliśmy się pod ulicami – mówi szef 
ekipy. - Rondo w dalszym ciągu pełnić będzie 
swoją komunikacyjną funkcję. Gdy zakończymy 
pracę na rondzie, gazociąg puścimy dalej ulicą 
Mielczarskiego. 

(stop)

Gazociąg przeciął rondo 

OZORKÓW Prokuratura 
wyjaśnia okoliczności 

śmierci ponad 70-letniego 
mieszkańca Ozorkowa, który w 
poniedziałek został wyciągnięty 
z miejskiego zalewu. Wprawdzie 
strażakom udało się przywrócić 
funkcje życiowe mężczyzny, to 
jednak po przewiezieniu do 
szpitala starszy pan zmarł. Na 
karetkę ze Zgierza trzeba było 
czekać ponad pół godziny. 

Strażakom udało się przywrócić funkcję życiowe starszego 
mieszkańca. Niestety w zgierskim szpitalu pacjent umarł 

Być może udałoby się urato-
wać ozorkowianina, gdyby na 
miejscu była karetka pogotowia. 
W tym czasie karetka niestety 
była w Łodzi, przechodziła de-
zynfekcję. 

Do dramatu doszło po godzi-
nie 9. Spacerujący przy zalewie 
ludzie powiadomili policję o 
ciele pływającym w wodzie. 
Policja przekazała informację 
strażakom.

- Na miejscu byliśmy w ciągu 
pięciu minut – mówi kpt. Ma-
rian Kwaśniewski, dowódca 
JRG w Ozorkowie. - Mężczyzna 
był odwrócony głową w dół, 

unosił się na wodzie w odle-
głości mniej więcej 3 metrów 
od brzegu. Po wyciągnięciu 
go z wody strażacy rozpoczęli 
reanimację. Praktycznie trwała 
ona do momentu przyjazdu ka-
retki ze Zgierza, czyli ponad pół 
godziny. Udało się przywrócić 
akcję serca i oddychanie. Starszy 
pan został przewieziony do szpi-
tala w Zgierzu. Niestety zmarł. 

Kapitan Kwaśniewski powie-
dział nam, że mieszkaniec Ozorko-
wa wyłowiony z zalewu miejskiego 
pozostawił list pożegnalny. 

- Dlatego przypuszczam, że 
było to samobójstwo – słyszymy 

od szefa ozorkowskich straża-
ków. 

Czy faktycznie policja jest w 
posiadaniu takiego listu?

- Nie mogę odpowiedzieć na to 
pytanie, ponieważ toczy się śledz-
two prokuratorskie – informuje 
Wiesław Rzącki, komendant 
miejscowego komisariatu policji. 

Jak się dowiedziel iśmy w 
każdy poniedziałek jedyna w 
Ozorkowie karetka pogotowia 
jedzie do Łodzi na dezynfekcję. 
Karetka zazwyczaj wyjeżdża 
przed godz. 10, wraca po kilku 
godzinach. 

tekst i fot. (stop)
W wodzie ozorkowianin leżał najprawdopodobniej przez 
kilkanaście minut 

W czasie dramatu nad zalewem jedyna w mieście karetka była 
w Łodzi

Zagadkowa śmierć. Czy to 
było samobójstwo?
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Najbliższa sesja miejska 
zapowiada się niezwy-

kle ciekawie. Toni Kamal, lokalny 
przedsiębiorca, twierdzi, że niektórzy 
radni utrudniają mu prowadzenie 
interesów. Część samorządowców 
uważa z kolei, że biznesmen wpro-
wadził w błąd starostwo przekładając 
złe dokumenty dotyczące prawa 
dysponowania gruntem. 

Konflikt rozgorzał kilka tygodni 
temu. Jednak prawdziwa bomba 
wybuchła niedawno. Praca komisji 
rewizyjnej rady miasta – zdaniem 
jej przewodniczącej – ujawniła sze-
reg uchybień. Komisja rewizyjna, w 
związku z kontrolą umowy dzierża-
wy terenu przy ul. Starzyńskiego, 
dopatrzyła się naruszenia przez 
biznesmena prawa. Chodzi o grunt 
przy Rossmannie, który zdaniem 
komisji powinien być użytkowa-
ny tylko w celach przemysłowo

-składowych. Przedsiębiorca na 
działce o szczególnym charakterze 
(przebiega tam ściek wodny) wy-
budował parking a w starostwie 
złożył dokumenty w których teren 
służyć ma celom budowlanym a nie 
składowym. Warto dodać, że ozor-
kowski samorząd nie wydał pozy-
tywnej dla biznesmena decyzji dot. 
dzierżawy terenu na okres 10 lat. W 
tej sprawie pozytywną decyzję wy-
dał jednak burmistrz Jacek Socha, 
który wydzierżawił przedsiębiorcy 
grunt na trzy lata. Toni Kamal, w 
przesłanych do urzędu pismach, 
argumentuje, że komisja rewizyjna 
utrudnia mu prowadzenie intere-
sów w mieście a ponadto nie ma 
podstawy prawnej do ingerowania 
w formalne dokumenty związane 
z działalnością firmy.

Do sprawy powrócimy.
(stop) 

Tego jeszcze nie było. Pan Marian 
zdecydował się na podjęcie zdecy-
dowanych działań w sprawie – jak 
sam twierdzi – łamania prawa przez 
OPK.

Ulica Praga zosta-
ła źle wyprofilo-

wana. Brakuje studzienek ka-
nalizacyjnych. Dlatego po każ-
dych opadach deszczu woda 
zalewa nasze posesje – skarżą 
się nasi Czytelnicy. 

Jak usłyszeliśmy petycja z proś-
bą o poprawę zmodernizowanej 
dwa lata temu ulicy, mieszkańcy 
wysłali do magistratu tuż po za-
kończeniu remontu. 

- Zrobili drogę, spadł deszcz i od 
razu nas zalało – mówi Sławomir 
Morawski. - Czy naprawdę w tym 
mieście prawie każda inwestycja 
musi być źle zrealizowana?

Petycję do urzędu zaniosła Lu-
cyna Deller-Drzymała. 

- Nasza prośba o zrobienie popra-
wek leży w magistracie. Urząd nie 
reaguje a po opadach deszczu ulica 
nadal tonie w wodzie. Mamy żal do 
naszych władz – słyszymy od pani 
Lucyny.

C z y  fa k-
tycznie ozor-
kowski ma-
gist rat jest 
g ł u c hy  n a 
prośby miesz-
kańców?

-  P r z y 
s i l n y c h 
o p a d a c h 
deszczu stu-
d z ie n k a  w 
ul. Praga nie 
przyjmowa-
ła całej wody 
o p a d o w e j , 
dlatego w kwietniu tego roku 
został nacięty rowek odwad-
niający przy krawężniku, od-

Czy samorząd rzuca 
biznesmenowi kłody pod nogi? Mieszkańcy krytykują inwestycję 

Przedsiębiorcy coraz bardziej nie podoba się prowadzenie 
biznesu w Ozorkowie

Mieszkańcy twierdzą, że 
remont ul. Praga był źle 
wykonany

Do prokuratury przeciwko OPKMarian Miksa 
złożył w 

prokuraturze zawiadomienie 
o możliwości popełnienia 
przestępstwa przez 
pracowników Ozorkowskiego 
Przedsiębiorstwa 
Komunalnego. 

Marian Miksa twierdzi, że pracownicy OPK odepchnęli jego żonę. 
Ponadto mieli fotografować dom

Pan Marian nie wie co zrobić ze starą pralką

- Zgłosiłem do magistratu odbiór 
starej pralki. Przyjechało dwóch 
panów i zamiast odebrać sprzęt, za-
częli fotografować mój dom. Żona, 
gdy to zobaczyła, wybiegła na drogę 
i zapytała jakim prawem i dlaczego 
posesja jest fotografowana. Nie 
uzyskała odpowiedzi, została bru-
talnie odepchnięta przez mężczyzn 
– twierdzi Marian Miksa, który w 
prokuraturze złożył zawiadomienie 
o naruszeniu przez pracowników 
nietykalności cielesnej. 

Do tej pory przy domu M. Miksy 
stoi zużyty sprzęt, który zdaniem 
właściciela posesji powinien nie-
odpłatnie zostać zabrany przez 
miejską spółkę. Co na to magistrat?

- Pan Miksa telefonicznie poin-
formował urzędnika z wydziału 
Polityki Przestrzennej, że pracow-
nicy OPK nie odebrali elektrośmieci 
z terenu jego posesji. Po zgłoszeniu 
sprawa została natychmiast prze-
kazana OPK. Pracownicy przed-
siębiorstwa pojechali na posesję 
p. Miksy. Z ich relacji wynika, że 
na posesji znajdowały się odpady 
plastikowe, które nie mogą być 
traktowane jako elektrośmieci – 
mówi Izabela Dobrynin, rzecznik 
burmistrza.

Czy pracownicy OPK odepchnęli 
małżonkę Mariana Miksy? O to 
chcieliśmy zapytać prezesa przed-
siębiorstwa komunalnego. Nie 
odbierał jednak telefonu. 

- Poszedłem do OPK poroz-
mawiać z prezesem Stasiakiem 
– mówi M. Miksa. - Jak można 
było się spodziewać, szef OPK 
powiedział mi, że jego pracow-

nicy nie odepchnęli mi żony i nie 
fotografowali domu. Grzegorz 
Stasiak stwierdził jedynie, że 
robione były zdjęcia starej pralki. 
Usłyszałem, że OPK nie zabiera 
plastikowych elementów. Nie 
zostawię tak tej sprawy. Mam na-
dzieję, że działania prokuratora 
będą skuteczne. 

tekst i fot. (stop)

prowadzający wodę w kierunku 
kratki – informuje Izabela Do-
brynin, rzecznik burmistrza. 

Mieszkańcy powiedzieli nam, 
że ostatnie prace nic nie dały.

- To prowizoryczna robota – 
twierdzi Sylwester Bornik. - Tu 
potrzeba konkretnych poprawek. 

Takiego samego zdania jest Ka-
tarzyna Banachowska i Marek 
Kaźmierczak. 

- Będziemy musieli ponownie 
złożyć w urzędzie petycję – usły-
szeliśmy od mieszkańców. 

(stop)
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Z oświadczenia ma-
jątkowego Grzegorza 

Stasiaka, prezesa Ozorkowskiego 
Przedsiębiorstwa Komunalnego, 
złożonego za ubiegły rok wynika, 
że szef „komunalki” zarobił 149 
675 złotych. Rok wcześniej wykazał 
w oświadczeniu dochód 135 086 
zł. Wynika więc, że prezes OPK 
otrzymał w ciągu roku miesięczną 
podwyżkę w wysokości ponad 1200 
złotych. Nieźle. Czy prezes Stasiak 
zasłużył na takie pieniądze? 

G. Stasiak na miesiąc otrzymuje 
pensję w wysokości prawie 12 500 
złotych. Pytanie dot. zarobków 
prezesa przedsiębiorstwa komu-
nalnego wysłaliśmy do urzędu 
miasta. Oto nasz e-mail wysłany do 

urzędu - „Czy burmistrz kontroluje 
zarobki prezesa OPK? Czy jest tu 
pełna dowolność Rady Nadzorczej 
przedsiębiorstwa w ustalaniu wy-
nagrodzenia? Jakie jest stanowisko 
burmistrza? Czy uważa, że prezes 
OPK otrzymuje pensję adekwatną 
do jego obowiązków? Czy też, 
zdaniem burmistrza, te zarobki są 
zbyt wysokie? 

Izabela Dobrynin, rzeczniczka 
burmistrza, odpowiada...

„O wynagrodzeniu prezesa OPK 
decyduje Rada Nadzorcza. Co do 
dowolności Rady Nadzorczej w 
ustalaniu wynagrodzenia, pragnę 
przypomnieć, że wielkość wy-
nagrodzenia reguluje ustawa o 
wynagrodzeniu osób kierujących 

Po naszym artykule dot. prac 
modernizacyjnych ulicy Brzoskwi-
niowej w Ozorkowie, do redakcji 
napisał burmistrz.

To nieprawda, że inwestycja ma 
charakter oszczędnościowy. Chod-
nik nie będzie na całej szerokości, bo 
tak chciała większość mieszkańców. 
Właściciele domów optowali za 
tym, aby pozostawić kilkudziesię-
ciocentymetrowy pas zieleni przy-
legający do ich posesji - informuje 
burmistrz Jacek Socha. 

Warto przypomnieć, że w arty-
kule wypowiadali się mieszkańcy, 
którzy chwalili pomysł z pozosta-
wieniem pasa zieleni przy chod-
niku. Pan burmistrz najwidoczniej 
nie przeczytał dokładnie artykułu. 

(stop) 

Tak chciała 
większość 

– pisze 
burmistrz 

W miejskiej spółce można zarobić

OZORKÓW

niektórymi podmiotami prawnymi, 
zwana potocznie ustawą komino-
wą. Jest to ustawa ograniczająca 
wysokość zarobków osiąganych 
przez prezesów przedsiębiorstw, 
spółek państwowych oraz samorzą-

dowych. Dodam, iż obecny prezes 
OPK Grzegorz Stasiak otrzymuje 
zdecydowanie niższe wynagrodze-
nie niż poprzedni prezes Krzysztof 
Gawroński”.

(stop)

Na zdjęciu Grzegorz Stasiak, prezes OPK

Ile zarobili ozorkowscy samorządowcy?W tym numerze 
prezentujemy oświadczenia 
majątkowe radnych 
miejskich. Za tydzień 
podamy jakie w ubiegłym 
roku były zarobki w 
jednostkach organizacyjnych 
miasta. 

Tomasz Andrzejczak – na koncie 
wykazał 7 000 zł, nie odłożył pie-
niędzy w walucie, nie ma papie-
rów wartościowych. W ubiegłym 
roku zarobił w dziale menadżer-
skim w Tubądzinie 68 538 zł. Z diet 
radnego otrzymał 12 415 zł. Jeździ 
renault thalia z 2010 r. 

Piotr Banasiak – odłożył 30 000 
zł, w Szkole Podstawowej nr 4 
zarobił 61 539 zł, z diet radnego 
zainkasował 12 415 zł. W oświad-
czeniu wpisał vw passata z 2008 r., 
wartego 26 000 zł.

Grażyna Barańska – nie ma żad-
nych zaskórniaków. Mieszka w 
49-metrowym mieszkaniu war-
tym 90 000 zł. Z umowy o pracę w 
MOPS otrzymała 46 862 zł. Z diet 
radnego – 12 415 zł. 

Jacek Barczyński – na koncie ma 2 
500 zł. Mieszkanie 48 mkw. o war-
tości 120 000 zł. Osiągnął przychód 
z prowadzenia sklepu w kwocie 
ponad miliona zł. Dochód to jed-
nak zaledwie 34 521 zł. Z diet rad-
nego otrzymał 10 785 zł. Zaciągnął 
kredyt hipoteczny w kwocie 10 000 
zł, kredyt samochodowy – 50 000 
zł, na rozwój działalności – 50 000 
zł i inwestycyjny 30 000 zł. Jeździ 
vw touareg z 2006 r.

Barbara Błaszczyk – zgromadzi-
ła 47 000 zł. Ma 68-metrowy dom 
wyceniony na 120 000 zł, działkę 
przy domu wartości 60 000 zł. 
Z tytułu emerytury wykazała 
dochód w wysokości 31 868 zł, z 
diet otrzymała 14 325 zł. Uzyskała 
dochód 16 800 zł z dzierżawy 

terenu pod garaże. Jeździ suzuki 
swift z 2012 r. 

Małgorzata Czerwińska – na koncie 
ma 10 000 zł. 814-metrową działkę 
wyceniła na 109 585 zł. Z umowy 
o pracę otrzymała 25 150 zł, w tym 
nagrody – 5 950 zł. Z diet radnego – 12 
415 zł. Zaciągnęła kredyt w wysokości 
26 000 zł. 

Karolina Ewert – odłożyła 18 000 zł. 
Ma 48-metrowe mieszkanie warte 110 
000 zł. Ponad 3500-metrową działkę 
wyceniła na 140 000 zł. Posiada również 
działkę 970 mkw. - 58 600 zł oraz działkę 
761 mkw. - 45 660 zł. Dochód z tytułu 
zatrudnienia w Szkole Podstawowej nr 
4 to 19 411 zł. Z wynajem terenów pod 
garaże zarobiła 30 600 zł, z diet – 12 415 
zł. Jeździ oplem astrą z 2009 r.

Ryszard Kałużny – zgromadził na 
koncie 24 528 zł. Prawie 40-metrowy 
dom wycenił na 80 000 zł. Z tytułu 
renty otrzymał 18 143 zł, z diet – 14 
325 zł. Jeździ mitsubishi carismą 
wycenioną na 7 100 zł. 

Roman Kłopocki – na koncie ma 
205 000 zł, posiada akcje – 7 180 zł. 
Mieszkanie 73 mkw. - 150 000 zł. Z 
tytułu emerytury wykazał dochód 
w kwocie 33 774 zł. Jako przewodni-
czący rady miejskiej zarobił 23 847 zł. 
Jeździ fiatem stilo z 2006 r., wartym 
15 000 zł. 

Marek Krysiak – odłożył 5 000 zł, w 
walucie obcej – 500 dolarów i 300 euro. 
Mieszkanie 48 mkw. wycenione na 80 
000 zł. Z umowy o pracę w MOSiR 
otrzymał 48 241 zł, z diet – 12 415 zł. 

Jarosław Marcinkowski – zgro-
madził 10 000 zł. Ma 72-metrowe 
mieszkanie warte 85 000 zł. Z 
tytułu emerytury otrzymał 54 571 
zł, z diet – 11 583 zł. Z umowy o 
pracę zarobił 16 694 zł, z umowy 
zlecenie – 7 900 zł. Jeździ vw pas-
satem z 1997 r. o wartości 8 000 zł. 

Zaciągnął kredyt mieszkaniowy 
w kwocie 10 386 zł i kredyt kon-
solidacyjny – 63 320 zł.

Joanna Mariankowska – z tytułu 
zatrudnienia w MKP „Wodnik” 
zarobiła w ub. roku 32 841 zł, z diet 
– 14 325 zł. 

Stanisław Mirowski – na koncie 
ma 30 000 zł. Dom – 147 mkw. wart 
520 000 zł. Gospodarstwo rolne – 15 
600 zł, działka z domem w budowie 
– 650 000 zł. Otrzymał 49 525 zł z 
tytułu emerytury, z diet – 14 325 zł. 
Kredyt w rachunku bankowym – 
65 000 zł.

Robert Olsiewicz – posiada 60-me-
trowe mieszkanie wycenione na 
150 000 zł. Działka – 189 mkw. z 
budynkiem mieszkalnym warta 
100 000 zł. Z tytułu zatrudnienia w 
prywatnej firmie zarobił 23 865 zł, z 
diet – 14 325 zł.

Dariusz Plaskota – odłożył na koncie 
5 000 zł. Posiada 204-metrowy dom 
o wartości 300 000 zł. Działka 634 
mkw. - 45 000 zł. Z tytułu zatrudnie-
nia w Kolegium Nauczycielskim w 
Zgierzu zarobił 56 146 zł, z diet – 14 
325 zł. Jeździ hondą city z 2007 r. 
Zaciągnął kredyt hipoteczny – 82 467 
zł i pracowniczą pożyczkę mieszka-
niową – 14 312 zł.

Ryszard Rogalski – na koncie 20 000 
zł. Dom 100 mkw. wyceniony na 100 
000 zł. Działka rekreacyjna 0,0612 ha 
warta 10 000 zł. Z tytułu emerytury 
osiągnął dochód w wysokości 29 172 
zł, z diet – 14 325 zł. Jeździ hyunda-
i-em kia z 2007 r. 

Łukasz Rzepecki – zarobił w biurze 
poselskim 22 828 zł, z diet – 12 415 zł. 

Tadeusz Sęk – na koncie zgromadził 
46 663 zł. Dom 117 mkw. - wartość 
310 000 zł. Z tytułu renty – 53 066 zł, 

z diet – 12 415 zł. Jeździ skodą octavią 
z 2012 r. 

Aleksander Siwek – odłożył 55 
700 zł, akcje giełdowe warte 86 450 
zł. Dom 181 mkw. wart 250 000 zł, 
działka 559 mkw. - 40 000 zł. Z dzia-
łalności gospodarczej odnotował 
przychód 40 874 zł (dochód – 26 000 
zł). Z diet radnego – 12 415 zł. Jeździ 
toyotą corolla z 2002 r. wycenioną 
na 11 000 zł. 

Józef Stokowski – mieszkanie 49 
mkw. wycenione na 120 000 zł. Z 
tytułu emerytury osiągnął dochód 
23 636 zł, z diet – 12 400 zł.

Barbara Urbaniak – odłożyła 16 000 
zł. Dom 317 mkw. o wartości miliona 
zł, z diet 14 325 zł. Dochód z pracy 
w przychodni zdrowia – 40 512 zł.  
Zaciągnęła kredyt inwestycyjny w 
kwocie 50 000 zł. 

(stop) 

Prezes OPK zarobił 
prawie 150 tys. złotych



1326 MAJA 2014
Nowy 
Tygodnik 
RegionalnyPod ParagraFem

DARMOWY BEZPRZEWODOWY 
DOSTĘP DO INTERNETU

Firma OPEN-NET S.A. we współ-
pracy z Urzędem Miejskim w Łęczy-
cy  postanowiła wyjść z propozycją 
świadczenia darmowej usługi HotSpot 
przygotowanej specjalnie z myślą o 
Łęczycanach. 

W  dniu 14 maja usługa bezprzewo-
dowego dostępu do internetu została 
uruchomiona w centrum naszego  
miasta.  Bezpłatny dostęp do internetu 
stał się w Łęczycy -  faktem!

Na ławeczkach znajdujących się na 
Placu Kościuszki zostały zamontowa-
ne tabliczki informujące mieszkańców 
o możliwości skorzystania z powyższej 
usługi w obrębie Łęczyckiego Rynku. 

*zasięg: Rynek Łęczycki, 
*nazwa dostępowa hotspota: OPEN-

NET HOTSPOT,
*hasło dostępu: brak, 
Serdecznie zapraszamy do sko-

rzystania, życzymy niezakłóconego 
odbioru.

19 maja około godz. 19.00 po-
licjanci otrzymali informację o 
dwóch podejrzanych mężczyznach 
idących ulicami Zgierza z dużym 
obrazem. Patrolujący teren miasta 
mundurowi zauważyli ich siedzą-
cych na przystanku autobusowym 
w rejonie ul. Cezaka. Pomiędzy 
nimi znajdował się oprawiony w 
drewnianą ramę olejny obraz. Po-
licjanci postanowili sprawdzić kim 
są „koneserzy sztuki”. Mężczyźni w 

wieku 42 i 25 lat nie chcieli zdradzić 
źródła pochodzenia dzieła. Funk-
cjonariusze ustalili, że pół godziny 
wcześniej doszło do włamania w 
jednym z mieszkań przy ul. 3-go 
Maja skąd skradziono malunek z 
pejzażem. Rzekomi amatorzy sztu-
ki zostali zatrzymani. Po wytrzeź-
wieniu usłyszeli zarzuty kradzieży 
z włamaniem. Grozi im do 10 lat 
pozbawienia wolności. 

info: policja 

Spotkanie miało miejsce w Mło-
dzieżowym Ośrodku Kultury. Wśród 
osób, które odpowiedziały na zapro-
szenie byli m. in. burmistrz Ozorkowa 
Jacek Socha, radni Rady Miejskiej, 
przedstawiciela rady Gminy, soł-
tysi. Spotkanie rozpoczęło się od 
specjalnie przygotowanej na to spo-
tkanie prezentacji multimedialnej 
obrazującej stan bezpieczeństwa w 
powiecie zgierskim ze szczególnym 
uwzględnieniem Ozorkowa i gminy. 
W dalszej części nastąpiła dyskusja 
na tematy związane z infrastruktu-
rą drogową, a konkretnie brakiem 
miejsc do parkowania na terenie 
miasta /zakorkowane miasto w tzw. 
dni targowe i źle parkującymi pojaz-
dami/. Poruszono również kwestie 
dot. picia alkoholu w miejscach 
publicznych i sprzedaży alkoholu 

osobom nieletnim. Podnoszono rów-
nież problem motocyklistów, którzy 
późnym wieczorem i nocą urządzają 
ulicami Ozorkowa eskapady. Dyskuto-
wano również na temat planowanych 
patroli policji w ramach tzw. służb 
ponadnormatywnych. Komendant 
ozorkowskiego komisariatu wspo-
mniał o dobrze układającej się współ-
pracy dyrektorów szkół z policjantami 

pod kątem szybkiego reagowania na 
sytuacje związane z bezpieczeństwem 
dzieci i młodzieży. Na zakończenie 
uczestniczy debaty wypełnili dwie 
ankiety - jedną odnoszącą się bezpo-
średnio do zorganizowanego spotka-
nia, druga dot. diagnozy oczekiwań 
społecznych w zakresie edukacji dla 
bezpieczeństwa.

KPP Zgierz

Kryminalni łęczyckiej policji wy-
typowali i przedstawili zarzut 19 – 
latce podejrzanej o przywłaszczenie 
telefonu komórkowego. Przestęp-
stwo to jest zagrożone karą do 3 lat 
pozbawienia wolności.

Na początku maja śledczy przyjęli 
zawiadomienie o utracie telefonu 

komórkowego w jednej ze szkół 
na terenie powiatu łęczyckiego. 
Właściciel wartość aparatu wycenił 
na 520 złotych. Weryfikacja zebra-
nego materiału dowodowego oraz 
doskonałe rozpoznanie środowiska 
przestępczego przez łęczyckich 
policjantów pozwoliło wytypować 

sprawcę przestępstwa. 16 maja śled-
czy łęczyckiej komendy przedstawili 
zarzut przywłaszczenia mienia 19 
– latce, która znajdując telefon nie pod-
jęła żadnych kroków aby przedmiot 
trafił do właściciela. Kobieta nie miała 
wcześniej konfliktów z prawem. 

KPP Łęczyca 

HotSpot ...na 
Łęczyckim Rynku

Szalony Dzień… 
Dzień Dziecka

Impreza plenerowa dla małych i dużych. W 
ciągu jednego, czerwcowego dnia, Łęczyca 
będzie należała do dzieci i młodzieży. Klucz 
do bram mias ta najm łodsz y m pr zeka że 
Szlachcic Boruta, który będzie towarzyszył 
uczestnikom podczas całodniowej zabawy. 
Zorganizowanych zostanie wiele atrakcji. 
Pr z ygotowany zostanie blok konkursów 
i zabaw temat ycznych min. związanych z 
postacią Szlachcica Borut y (np. konkurs 

plastyczny na logo ze szlachcicem Borutą w 
tle) oraz występy wokalistów z Domu Kultury, 
popisy zespołów tanecznych Domu Kultury, 
szczudlarze. Będzie tanecznie, śpiewające, 
głośno i radośnie!

Równolegle odbędą się pokazy żonglerów, 
profesjonalne malowanie twarzy, zabaw y 
dla dzieci z klaunami i animatorami, pusz-
czanie gigantycznych baniek mydlanych i 
inne. Impreza „Szlachcic Boruta Dzieciom i 

Młodzieży” zakończy się wieczornym kon-
certem.  Będą darmowe waty cukrowe, pop-
corn  w słodkich polewach, balony i atrakcje 
niespodzianki!

Będzie również prowadzona akcja adopcji 
psa. Może ten dzień będzie tym szczęśliwym 
również dla naszych czworonożnych przyjaciół. 
Dodatkowo,  porady weterynarza, jak bezpiecz-
nie mieszkać i wychować psa.

Zapraszamy!

Amatorzy sztuki zatrzymani

Policjanci odzyskali telefon komórkowy 

Dyskusja o bezpieczeństwie w Ozorkowie 

INFORMATOR
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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 

Sprzedawca 
Wykształcenie średnie lub wyższe o 
kierunku biologia, chemia, dietetyka, 

żywienie i żywność, obsługa komputera
Sklep Zielarsko – Medyczny

G i L Bartosik  
Ul. Poznańska 17 
99-100 Łęczyca 

Tel. (24) 721-90-94

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 : Łęczyca     

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.

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. 

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

Mieszkanie Łęczyca 25 m² stan 
idealny w centrum 78 tys. Tel.: 
601 28 12 12

Sprzedam nowe lampy przednie 
do Audi 80B3. Tel.: 668 978 132

Sprzedam felgi stalowe 15 – 
5x112 – ET45 VW Passat, Audi 
A4.A6. Tel.: 600 738 224 

Zatrudnię się jako pomoc w 
kuchni. Tel.: 531 013 035

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

Sprzedam młode ziemniaki 
najlepszych odmian żół tych 
(Lord , Denar, Carrera) oraz 
białe Irgi. Towar najwyższej 
jakości, pakowany w worki 15 
kg. Najchętniej ilości hurtowe. 
Możliwość transportu. Cena (2 
zł) dotyczy jednego kilograma, 
jest do negocjacji i jest uzależ-
niona od ceny rynkowej. Więcej 
info telefonicznie. 609 562 455

Mam do sprzedania dwie dział-
ki budowlane w miejscowości 
Pokrzywnica położone koło 
Piątku. Powierzchnia 1300 m², 
cena 33000 zł. Więcej informa-
cji udzielę telefonicznie. 511 
970 887

Mam do sprzedania świeży 
tegoroczny miód rzepakowy 
(maj’14). Miód nie posiada żad-
nych dodatków , czysty , natu-
ralny .SŁOIK : 0,34l. - 10zł,  0,9l. 
- 27zł. Tel.: 607 904 301

USŁUGI – TAPICERSKIE – ME-
BL OWOS A MOC HODOW E – 
OZORKÓW. Tel.: 721 198 588

Sprzedam 3 pokoje + kuchnia ła-
zienka i osobne wc .Powierzchnia 
61 m2 na 4 piętrze. Mieszkanie w 
stanie b.dobrym do zamieszkania. 
Istnieje możliwość zamiany na 

mniejsze mieszkanie w Ozor-
kowie max. na 2 piętrze. Cena 
145000 zł. Zapraszam osoby 
chętne do oglądania mieszkania. 
Tel.:  668-669-703

Sprzedam akwarium panora-
miczne wraz z pokrywą. Oso-
bom zainteresowanym mogę 
przesłać zdjęcia. Pojemność 
akwarium to 240L. Cena 400 zł 
do negocjacji. Tel.: 728 357 511

sprzedam słomę w kostkach. 
Słoma przechowywana jest pod 
dachem. Cena 2 zł do negocjacji. 
Zainteresowane osoby proszę o 
kontaktowania się po godz 18 
00. Tel.: 509 952 387

Mam do sprzedania 22 sztuki oko-
rowanych bali dębowych długości 
3 metry średnice 15-20 cm naszy-
kowane na altankę .Cena okazyjna: 
2500 zł. Tel.: 500-132-121

Sprzedam byczka białego, po 
mięsnym byku, żarłok . Cena 
1050 zł do negocjacji. Więcej 
informacji udzielę telefonicznie.  
669 441 718

mam na sprzedaż skuter Zipp 
Axis 50 cm. W skuterze jest 
uszkodzona sztyca oraz nie jest 
odpalany od roku. Nigdy nie 
było z nim innych problemów. 
Cena 1200 zł jest do negocja-
cji. Zainteresowanych proszę 
o kontakt. Można przyjechać i 
obejrzeć na miejscu. Wszystkie 
papiery związane z zakupem 
posiadam. Tel.: 886 614 329

Mam 2 okna VELUX na podda-
sze. Stan używane. Cena 400 
zł. Więcej informacji udzielę 
telefonicznie. 511 612 389

Sprzedam talerzówkę, AKPIL 
mało używaną kupiona nowa w 
2007r . Bez wkładu finansowe-
go. Cena 3000 zł do negocjacji. 
Tel.: 726 388 187

Polecam drewno kominkowe 
akacjowe w cenie 170 zl za metr 
przestrzenny. Przy zamówieniu 
4metrów transport Zgierz, Łódź 
w cenie drewna. Możliwe po-
układanie drewna za dopłatą. 
Drewno pocięte i porąbane. Tel.: 
606 368 556
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Hala zgierskiego MOSiR-u była 
miejscem sportowych zmagań 
przedszkolaków ze Zgierza. Dzie-
ciaki rywalizowały ramach Olim-
piady Przedszkolaka – była to już 
XI edycja. Inaugurację zawodów 
rozpoczął przemarsz wszyst-
kich uczestników Olimpiady z 
uroczystym wciągnięciem flagi 
olimpijskiej. Uroczystego otwar-
cia zawodów dokonał Dyrektor 
MOSiR Zgierz Witold Królewiak. 
W zawodach uczestniczyło około 
120 dzieci, które rywalizowały w 
konkurencjach drużynowych oraz 
konkurencjach indywidualnych. W 
przerwach między konkurencjami 
odbywały się pokazy artystyczne 

przygotowane przez przedszkola. 
W Olimpiadzie wystartowało 7 
przedszkoli. Wszyscy doskonale 
się bawili i przeżywali swoje pier-
wsze sportowe emocje. Zwycięski 
puchar za I miejsce powędrował 
do Przedszkola Nr 2. Drugie mie-
jsce zajęło przedszkole nr 7. Trze-
cie miejsce przypadło przedsz-
kolu nr 3. Wszystkich jednak 
należy uznać za zwycięzców. 
Najlepsze przedszkolaki w swoich 
konkurencjach indywidualnych 
otrzymały medale oraz dyplomy. 
Wszystkim startującym dzieciom 
wręczone słodkie upominki oraz 
drobne prezenty. 

info: MOSiR Zgierz

Za nami Mistrzostwa Zgierza 
w piłce nożnej chłopców i dz-
iewcząt szkół podstawowych. 
Zawody odbyły się na Orliku. 
W rywalizacji wśród dziewcząt 
wzięły udział 3 szkoły - SP 5, SP 
12 oraz SP 1. Najlepszą okazała 
się Szkoła Podstawowa nr 12. 
W mistrzostwach chłopców zgłosiło 
się 6 szkół podstawowych, które 
rywalizowały w dwóch grupach. 
Większość drużyn dysponowało w 
swoim składzie młodymi zawod-
nikami, którzy na co dzień trenują 

w obydwu zgierskich klubach 
– Borucie i Włókniarzu. Poziom 
rozgrywek stał na wysokim pozio-
mie. Wśród chłopców najlepsi 
okazali się uczniowie ze Szkoły 
podstawowej nr 12, którzy w 
finale okazali się lepsi od SP1. Za-
wodnicy ze Szkoły podstawowej 
Nr 12 będą reprezentować miasto 
Zgierz w mistrzostwach powiatu 
zgierskiego, które odbędą się w 
przyszłym tygodniu, również na 
zgierskich orlikach. 

Dobra passa 
Górnika

120 dzieci w sportowych 
zmaganiach

Igrzyska młodzieży szkolnej Finał Wojewódzki 
Kinder Sport 2014

Dwie trójki reprezentujące 
Bzurę Ozorków awansowały 
do Ogólnopolskiego finału 
Kinder Sport 2014, który od-
będzie się na początku lipca 
w Drzonkowie. Serdecznie 
gratulujemy!

Klasyfikacja końcowa 
„TRÓJEK”
I MIEJSCE

BZURA I Ozorków
II MIEJSCE

WIFAMA I Łódź
III MIEJSCE

BZURA II Ozorków
IV MIEJSCE

SP 10 I Tomaszów Maz.
V MIEJSCE

LECHIA – JOKER 
I Tomaszów Maz.

VI MIEJSCE
LECHIA – JOKER 

III Tomaszów Maz.
VII MIEJSCE
UMKS Tuszyn
VIII MIESJCE

SP 12 I Tomaszów Maz.

Mistrzostwa Polski AZSPierwszy medal w tym 
sezonie na imprezie 
rangi mistrzowskiej 
zdobył dla MKLA Łęczyca 
Marek Szymański. Na 
odbywających się w Łodzi 
Mistrzostwach Polski 
AZS zajął trzecie miejsce 
w biegu na 800m z 
nowym rekordem Łęczycy 
[1.52.15min]. Startujący 
po raz pierwszy w 
tym sezonie Maciej 
Kiendzierski uzyskał w 
skoku wzwyż 205cm. 
Mikołaj Urbański w 
tej samej konkurencji 
poprawił rekord życiowy 
185cm, Łukasz Karwacki 
uzyskał taki sam rezultat 
a Krystian Kaźmierczak 
skoczył 180cm. Wszyscy 
startowali poza 
konkursem.

(and)

Kotan Ozorków - Górnik 1956 Łęczyca 
0-2 (0-1)

bramki: R. Zemigała (as. Karasiński), 
Błachowicz (as. Góra)

Górnik: Brzeziński - Sobczak, Żemiga-
ła (77. Łuczak), Jarczyński, Pielesiak, 

Karasiński, Lewandowski (46. Maśliń-
ski), Góra (56. Czekalski), Pałczyński, 
Błachowicz (77. Ferszt), Pacałowski

Najbliższa kolejka 20
Sokół Popów-Kotan Ozorków

Górnik 1956 Łęczyca-Struga Dobieszków
Amii Nowosolna-Orzeł II Parzęczew

Błękitni Dmosin-Malina Piątek
Zjednoczeni II Stryków-Huragan Swędów

LKS Kalonka-LKS Dąbrówka

Tabela ligowa
A-klasa » Łódź II

1. Zjednoczeni II Stryków 48
2. Górnik 1956 Łęczyca 43
3. Kotan Ozorków 37
4. Orzeł II Parzęczew 32
5. Amii Nowosolna  32
6. LKS Kalonka 25
7. LKS Dąbrówka 21
8. Błękitni Dmosin 19
9. Huragan Swędów 19
10. Struga Dobieszków 18
11. Malina Piątek 16
12. Sokół Popów 9

W DNIU 14 CZERWCA 2014 R. NA KOMPLEKSIE SPORTOWYM MOJE BOISKO ORLIK 2012 
W ŚWINICACH WARCKICH ROZPOCZNIE SIĘ TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ

ORLIKOWA LIGA MISTRZÓW GMINY ŚWINICE WARCKIE 2014.
TURNIEJ TEN, JAK SAMA NAZWA WSKAZUJE BĘDZIE MIAŁ CHARAKTER LIGI I ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE 

W FORMULE OPEN, KATEGORIA 15+. 

ZGŁOSZENIA PRZYJMOWAĆ BĘDĄ ANIMATORZY SPORTU NA ORLIKU. OSOBA ZGŁASZAJĄCA UDZIAŁ 
DRUŻYNY W TURNIEJU OTRZYMA KARTĘ ZGŁOSZENIA I SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN 

TERMIN ZGŁOSZEŃ UPŁYWA Z DNIEM 31 MAJA 2014 R.
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Najstarszy clown na świecie Olbrzym nad olbrzymyEssing jak Cejrowski

Padam ze zmęczenia

Nie dość, że piechotą, to jeszcze bez butów! Michael 
Essing ustanowił rekord w najdłuższej podróży na boso. 
Jego niesamowita podróż trwała dokładnie trzy miesią-
ce i jeden tydzień. W tym czasie Essing zdołał pokonać 
trasę o długości 1488 kilometrów! Mężczyzna wyruszył z 
miejscowości Flensburg na północy Niemiec i maszerując 
przez cały kraj dotarł do Efringen-Kirchen, przy granicy 
ze Szwajcarią. O ile zazwyczaj wyczyny tego kalibru są 
podyktowane głębokimi osobistymi pobudkami, Essing 
twierdzi, że jego jedyną motywacją była chęć zrobienia 
czegoś naprawdę szalonego, chociaż raz w życiu. No i 
chyba mu się udało.

Jak się okazuje, jeśli naprawdę kochamy to co robimy, 
podeszły wiek wcale nie musi być przeszkodą. Tego sa-
mego zdania jest pan Floys Creekmore, najstarszy clown 
na świecie, który został nagrodzony oficjalnym rekordem 
Guinessa. Pan Floyd, przez publiczność pieszczotliwie 
nazywany „Creeky”, urodził się w 1916 roku, i mimo tylu 
lat na karku ani myśli o przejściu na emeryturę. Jego chęć 
to pracy jest naprawdę godna podziwu, tym bardziej, 
jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że na swoje utrzymanie 
musiał zarabiać już od 10-tego roku życia.

Robotnik rolny z okolic La Flecha w Patagonii natknął 
się na pozostałości najcięższego znanego nauce dinozaura. 
Na podstawie kości udowej oceniono, że ważył on ok. 77 
ton oraz miał 40 m długości i 20 wysokości. Późniejszy-
mi wykopaliskami zajmował się zespół doktorów Jose 
Luisa Carballido i Diega Pola, paleontologów z Museo 
Paleontológico Egidio Feruglio. Dotąd wydobyto ok. 150 
kości, które należały do 7 osobników. Nienazwany dotąd 
tytanozaur ważył 7 t więcej niż poprzedni rekordzista - 
argentynozaur (Argentinosaurus). Szacując na podstawie 
wieku skał otaczających kości, tytanozaur żył w lasach 
Patagonii 95-100 mln lat temu. 

Miś dla kotka

Kraków 
jakiego 
nie znacie

Cenny rower

Rezydencja jak się patrzy

Na czworaka 
po pasach

Szczęśliwy, bo nie zna lustra


