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NAGRODA!!!
Wypłacę 20 000 zł (dwadzieścia tysięcy 

złotych) za wskazanie sprawcy lub 
okoliczności doprowadzających do 

sprawcy zabójstwa mojego syna 
Łukasza Kuropatwy w maju 2012 r.

Teresa Kuropatwa, tel. 509 023 476
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Zboczona rodzina biła, 
głodziła i gwałciła!

Spałowani 
przez policję?

Przerażające. 
Jak można było 
dopuścić do tego, 
że bezbronne dzieci 
trafiły do dewiantów 
seksualnych? 
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podziękowanie

W muzeum w Łęczycy 
podpisano wielostronną 

umowę o powołaniu Kapituły Na-
grody Benedykta Polaka. Podpisy 
pod umową złożyli: przedstawiciele 
Polskiej Akademii Nauk, przed-
stawiciele polskiego oddziału The 

Explorers Club, władze powiatu łę-
czyckiego oraz urzędu miejskiego w 
Łęczycy. Biuro kapituły znajdować 
się będzie w muzeum w Łęczycy. 
Nagroda będzie wręczana za wy-
bitne osiągnięcia eksploracyjne i 
współpracę międzynarodową. 

Na dziedzińcu zam-
ku rywalizowały szkoły 

podstawowe z Łęczycy, Chorek, 
Góry św. Małgorzaty, Grabowa, 
Kadzidłowej, Piątku, Sługi, Starej 
Sobótki, Topoli Królewskiej oraz 
gimnazja z Grabowa, Nowego Gaju, 
Piątku, Topoli Królewskiej, Witoni. 
Jak co roku oceniany był strój. W 
tym roku zwracano szczególną 
uwagę na nakrycia głowy. Każda 
drużyna powitała wszystkich swo-
im zawołaniem. Drużyny rywa-
lizowały między sobą w różnych 
konkurencjach np.: rzut włócznią 
do celu, strzelanie z łuku do tarcz 
punktowych i z wizerunkami zwie-

rząt, rzut podkową do celu. Jedną 
z konkurencji było też trzymanie 
miecza oraz konkurs dla skrybów, 
czyli dyktando pisane gęsim piórem 
i quiz wiedzy o średniowiecznym 
rycerstwie. 

tekst i fot. (aga)

Po nawałnicy jaka w 
ubiegłym tygodniu prze-

szła nad regionem strażacy mieli 
pełne ręce roboty. Wypompowy-
wali wodę z wielu zalanych piwnic, 
zabezpieczali budynki, z których 
silny wiatr zerwał dach. 

W ciągu jednego dnia spadło tyle 
deszczu ile w ciągu całego miesiąca. 
Studzienki deszczowe nie nadążały 
odbierać wody. Często były wcze-
śniej zapchane i gwałtowne opady 
deszczu powodowały prawdziwą 
powódź na ulicach. 

Na ul. Tuwima jeszcze w week-
end właściciele domów wypompo-
wywali wodę ze swoich piwnic. Tu 
warunki po gwałtownych opadach 
były podwójnie dokuczliwe, bo-

wiem wybiła kanalizacja sanitarna. 
- Smród jest niesamowity – mówi 

Stanisław Fabich, mieszkaniec ul. Tuwi-
ma. - Dzieje się tak zawsze po dużych 
opadach. Od rana wypompowuję 
wodę z piwnicy a jeszcze jest jej sporo. 

Podobne problemy miał sąsiad 
pana Stanisława. 

Strażacy mieli sporo pracy. 
Oprócz pomocy mieszkańcom w 
wypompowywaniu wody z piwnic 
i zalanych mieszkań, udrażniali 
przepusty drogowe i studzienki. 
W Łęczycy najbardziej zalana zo-
stała ul. Sienkiewicza. W powiecie 
strażacy zabezpieczali folią czę-
ściowo zerwany dach budynku w 
Daszynie. W miejscowości Sławęcin 
pod Grabowem woda spływająca z 

okolicznych pól zalała posesję. W 
Topoli Królewskiej zalany został 
dom i pomieszczenie gospodarcze. 

Na szczęście nie było osób poszko-
dowanych. Trwa szacowanie strat. 

(stop)

Kierowcy mogą 
spodziewać się 

dużych utrudnień jadąc od 
Zgierza w stronę Łęczycy. W 
Sierpowie remontowany jest 
most a prace potrwać mają aż do 
listopada. Ruch odbywa się wa-
hadłowo. W tym miejscu należy 
zachować szczególną ostrożność 
na drodze. 

Maciej Zalewski, rzecznik łódz-
kiego oddziału GDDKiA, powie-
dział nam, że koszt robót wyniesie 
ponad milion złotych. Aby ruch od-
bywał się w miarę płynnie, najpierw 
remontowana jest jedna strona mo-

stu. 
P ó ź -
niej moder-
nizacja obejmie drugą połowę. Dro-
ga na moście nie będzie poszerzona. 
Most po remoncie pełnić będzie rolę 
przepustu. 

(stop)

Wszystkim wyborcom w województwie łódzkim dziękuję 
za poparcie Prawa i Sprawiedliwości w wyborach 

do Parlamentu Europejskiego.
Państwa głosy dały Prawu i Sprawiedliwości zdecydowane 
zwycięstwo wyborcze na Ziemi Łódzkiej, a mnie pozwoliły 

uzyskać mandat Posła do Parlamentu Europejskiego  
z rekordową liczbą 134 975 głosów.

Jest to dla mnie wielkie zobowiązanie do rzetelnej pracy 
dla Ziemi Łódzkiej i dla wszystkich Polaków.

Janusz Wojciechowski, Poseł do Parlamentu Europejskiego

Kapituła Benedykta Polaka
ŁĘCZYCA 

ŁĘCZYCA 

ŁĘCZYCA 

GM. OZORKÓW

Varius 
Manx w 

Ozorkowie
Gwiazdą tegorocznych Dni 

Ozorkowa (14  czerwca) 
będzie Varius Manx. 

Oto szczegółowy program impre-
zy na boisku szkolnym przy ul. 
Łęczyckiej.
15.00 Uroczyste rozpoczęcie
15.10  Przegląd dorobku ar-

tystycznego dzieci i 
młodzieży z terenu 
Ozorkowa

17.00  Wręczenie pucharów 
burmistrza za udział w 
turniejach sportowych

17.20  Dedove Blechy – kon-
cert zespołu z czeskiego 
Vysokiego Myta

18.00  MEGA DANCE – gwiaz-
da disco polo

19.00 S.T.O.R.N. - rock
19.45 ReperWuAr – hip-hop
20.00   TRZECI WYMIAR – 

gwiazda hip hop
21.00  VARIUS MANX 
23.00  Planowane zakończenie 

imprezy

W ramach Dni Ozorkowa 
dodatkowo:

- Otwarte Mistrzostwa Szacho-
we Ozorkowa o Puchar Burmi-
strza – 7.06 w MDK
- Supermaraton 25/50 km 14.06 
- start nad Zalewem Miejskim w 
Ozorkowie
- Turniej Piłki Nożnej o Puchar 
Burmistrza 8.06 - boisko spor-
towe, ul. Łęczycka 1
- Amatorskie Zawody Pływackie 
o Puchar Burmistrza – 7.06 MKP 
„Wodnik”
- Otwarte Mistrzostwa Ozorko-
wa w Brydżu Sportowym o Pu-
char Burmistrza – 6.06 w MDK

Utrudnienia do listopada

Rycerze ze szkół 
rywalizowali w turnieju 

Stanisław Fabich w zalanej piwnicy domu

Wodę z piwnicy trzeba było 
wypompować

Podtopione ulice, zalane piwnice
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Jedno jest pewne. Taka porada z 
ust pielęgniarki dyżurującej nigdy 
nie powinna paść. Tym bardziej, że 
usunięcie kleszcza nie jest raczej zbyt 
skomplikowanym zabiegiem. Choć 
być może taki zabieg w szpitalu w 
Łęczycy urasta do poważnej operacji. 

Trzeba jednak jasno powiedzieć, że 
krytyka należy się nie tylko szpitalo-
wi w Łęczycy. Wcześniej przyjęcia 
matki z dzieckiem odmówił punkt 
nocnej i świątecznej opieki lekarskiej 
w Ozorkowie. 

Medyk tłumaczył to brakiem od-

Skandal! 

W szpitalu odmówili przyjęcia 
dziewczynki z kleszczem

ŁĘCZYCA Trudno sobie 
wyobrazić podobną 

sytuację. A jednak. Tydzień 
temu mieszkanka Parzęczewa 
zadzwoniła do łęczyckiego 
szpitala z prośbą o usunięcie 
2-letniej córeczce kleszcza, 
który uczepił się przy uchu. 
Pielęgniarka z SOR odmówiła 
przyjęcia i skierowała matkę z 
dzieckiem do innego szpitala.

Dlaczego boimy się kleszczy?
Borelioza jest najczęstszą chorobą odkleszczową. Zakażenie czło-
wieka następuje poprzez ślinę lub wymiociny kleszcza z powodu 
nieumiejętnego jego wyciągnięcia. Zdecydowanie odradza się przypa-
lanie lub smarowanie kleszczy tłuszczem. Wczesne objawy choroby 
obejmują powstanie charakterystycznego rumienia cechującego się 
obwodowym szerzeniem się i centralnym ustępowaniem. Rumień 
wędrujący jest najczęstszym objawem wczesnej postaci boreliozy. 
Może prowadzić do zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, zapalenia 
stawów, porażenia nerwu twarzowego, zapalenia mięśnia sercowego. 

powiednich narzędzi. Lekarz skierował 
matkę z dzieckiem do łęczyckiego szpi-
tala. W czasie drogi matka zadzwoniła 
do SOR-u w Łęczycy.

Andrzej Pietruszka, dyrektor łęczyc-
kiego ZOZ, bije się w pierś.

- Przepraszam w imieniu pielęgniar-
ki, że doszło do takiej sytuacji. Pielę-
gniarka nigdy nie powinna odsyłać do 
innego szpitala. Procedura jest taka, że 
należało panią z dzieckiem przyjąć i 
sprawdzić w czym jest problem. 

Dyrektor, choć negatywnie ocenia 
zachowanie pielęgniarki, próbuje tłu-
maczyć jej słowa.

- To nie było tak, że pielęgniarka kate-
gorycznie odesłała matkę z dzieckiem 
do innego szpitala. Zasugerowała, że 
tak będzie lepiej. Podobno usłyszała 

od tej pani, że kleszcz usadowił się 
dziecku wewnątrz ucha. 

Mieszkanka Parzęczewa miała też 
usłyszeć, że w szpitalu w Łęczycy tego 
dnia nie było chirurga.

- To nie prawda. Jest chirurg. Dziwię 
się, że pielęgniarka w takiej sytuacji 
podjęła taką decyzję. Ma duży staż. 
Przeprowadziłem z nią rozmowę 
dyscyplinującą.

Szef szpitala rozważa opcje nagry-
wania rozmów dzwoniących do SOR. 
A jak i gdzie zakończyła się podróż 
matki z dzieckiem? Okazuje się, że po 
Łęczycy również szpital w Zgierzu 
odmówił usunięcia dziecku kleszcza. 
Ostatecznie kleszcz, bez większych 
problemów, został wyciągnięty w 
łódzkim Instytucie Centrum Zdrowia 

Matki Polki. Miesz-
kanka Parzęczewa 
musiała pokonać 
tego dnia ponad 150 
km w poszukiwa-

niu pomocy dla swojego dziecka 
związanej z wydawać by się mogło 
niezbyt trudnym do wykonania przez 
specjalistów zabiegiem. 

tekst i fot. (stop)

Dyrektor Andrzej Pietruszka przeprowadził z 
pielęgniarką rozmowę dyscyplinującą

Być może już niedługo rozmowy telefoniczne 
będą w SOR nagrywane 
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materiał promocyjny

ŁĘCZYCA 

ŁĘCZYCA 

W restauracji Zatoka w Sierpo-
wie odbyły się warsztaty kulinarne

pod hasłem „gotujemy sous
-vide, czyli w próżni”. Podczas 
warsztatów uczestnicy pod czuj-
nym okiem szefa kuchni przygo-
towali wybraną potrawę z zain-
teresowaniem przysłuchując się 
prowadzącemu, który opowiadał 
o podstawach gotowania metodą 
sous-vide oraz o zdrowym i bo-
gatym w witaminy odżywianiu.

Każdy uczestnik miał okazję 
skosztować gotowego dania.

SOUS VIDE, czyli w dosłow-
nym tłumaczeniu „w próżni” to 
metoda stosowana przez najlepsze 
restauracje na świecie. Wychodząc 
naprzeciw Państwa oczekiwaniom 

tą najnowocześniejszą technikę 
kulinarną wprowadziła również 
restauracja Zatoka. To w Zatoce 
dania wychodzące z kuchni przy-
gotowywane są z najwyższej jako-
ści produktów przy zachowaniu 
wysokich standardów kulinar-
nych, a sekret wybornego smaku 
i aromatu potraw tkwi między 
innymi w innowacyjnej  technice 
ich przygotowywania.

Na czym polega metoda SOUS 
VIDE?

Otóż, surowiec zamyka się w 
specjalnym odpornym na tem-
peraturę plastikowym  worecz-
ku i wysysa z niego powietrze. 
Następnie umieszcza się go w 
kąpieli wodnej  ściśle ustalonej 
temperaturze i na określony czas. 
Przygotowanie tego typu potraw, 
wymaga odpowiednich urządzeń, 
które precyzyjnie utrzymują wła-
ściwątemperaturę wody. W tym 
sposobie gotowania bardzo ważne 
jest balansowanie temperaturą 
wody, odpowiednie dopasowanie 
jej do rodzaju i wielkości produktu.

Danie przygotowywane tą me-
todą nie traci swoich wartości 
odżywczych, jest bardziej soczyste 
i delikatne ponieważ wszystkie 
soki pozostają w mięsie, a nie na 
patelni czy grillu. Restauracja Za-
toka w Sierpowie oferuje swoim 
gościom prawdziwą ucztę kulinar-
ną włączając w kartę menu dania 
przygotowane techniką sous vide, 
na szczególną uwagę zasługuje 
nowozelandzka gicz cielęca, a z 
deserów gruszka aromatyzowana 
brandy. Zatoka to restauracja, w 
której warto bywać, w której na-
dal smakować będziemy kuchnię 
polską z elementami kuchni euro-
pejskiej, ale staranną, innowacyjną, 
stawiającą krok do przodu.

Do dziś sportowe 
środowisko związane 

z lokalnym klubem piłkarskim 
Górnik mówi o meczu w 
Ozorkowie. Wprawdzie łęczycanie 
wygrali pojedynek derbowy, ale 
nastroje wcale nie są pozytywne. 
Kibice twierdzą, że policjanci 
najpierw prowokowali a następnie 
bili. 

- Tego spotkania na pewno 
nie zapomnę. Już po wyjściu 
z autokarów usłyszeliśmy w 
Ozorkowie jak policjanci mówili 
między sobą, że nie ma kogo bić. 
Widać, że już wcześniej szyko-
wali się na jakąś bitwę. Może 
spodziewali się, że będziemy 
agresywni. Ale my przyjechali-
śmy kibicować ukochanej dru-

żynie a nie się bić – zapewnia 
Krzysztof Pluskota. 

Mecz a przede wszystkim wszyst-
ko to, co działo się po nim, długo 
będzie też pamiętać Damian C.

- Po meczu otoczyła nas policja. 
Nie wiem dlaczego. Policjanci zaczę-
li nas prowokować, wymachiwali 
trzymanymi w rękach pojemnikami 
z gazem. Kilku chłopakom puściły 
nerwy. Zaczęli krzyczeć w stronę 
policjantów, żeby nas wypuścili ze 
stadionu. Doszło do przepychanek. 
Policjanci w pewnym momencie 
zaczęli psikać gazem, inni wyjęli 
pałki. Uderzali nimi jak popadnie. Ja 
dostałem w rękę. Mam ogromnego 
siniaka.

Mariusz S., rosły kibic Górnika, 
został po meczu zatrzymany na 48 
godzin. 

- Zostaliśmy potraktowani jak 
chuligani. Dla mnie jest pewne, że 
policja chciała po prostu pokazać 

kto rządzi. Zatrzymali mnie, bo 
nie wytrzymałem i powiedziałem 
kilka ostrych słów jednemu z po-
licjantów.

Wioletta F. pojechała do Ozorko-
wa w przeświadczeniu, że nic złego 
się nie stanie. Namówiła znajomych, 
młode małżeństwo z córeczką.

- Jeszcze nigdy nie zostaliśmy tak 
potraktowani przez policję. Przecież 
widzieli, że wśród nas są całe rodzi-
ny, dzieci. Okładali nas pałkami, 
potraktowali gazem. I za co? 

Kibice, z którymi rozmawialiśmy 
w ubiegłym tygodniu, zamierzają 
złożyć oficjalną skargę na działania 
policji. 

Liliana Garczyńska, rzecznik 
komendanta policji w Zgierzu, 
twierdzi, że kibice z Łęczycy byli 
agresywni.

- Policjanci musieli interwenio-
wać w związku z naruszeniem 
ładu i porządku publicznego pod-
czas rozgrywek piłkarskich. W 
wyniku działań policyjnych zosta-
ły zatrzymane 3 osoby, które po-
pełniły przestępstwo. 6 osób zosta-
ło ukaranych mandatami karnymi. 
Wobec jednego mężczyzny będzie 
prowadzone postępowanie wyja-
śniające w sprawie o wykrocze-
nie. Dodatkowo funkcjonariusze 
ujawnili dwóch nieletnich w sta-
nie nietrzeźwości wobec których 
zostanie skierowane wystąpienie 
do Sądu Rejonowego Wydział 
Rodzinny i Nieletnich – informuje 
rzeczniczka.

W Łęczycy lokalnej drużynie 
piłkarskiej kibicuje na meczach prze-
ciętnie ok. sto osób. Do Ozorkowa 
pojechało 130 kibiców. Finał sprawy 
będzie w sądzie. 

tekst i fot. (stop) Podczas sesji miejskiej 
nie brakowało ważnych 

pytań. Szkoda jedynie, że niektóre 
pytania pozostały bez odpowiedzi.

- Powinniśmy porozmawiać o 
placach zabaw. Są zaniedbane. W 
piaskownicach nie ma piasku. Dla-
czego te sprawy nie znalazły się w 
porządku obrad? - dopytywał radny 
Zenon Koperkiewicz. 

Dowiedział się, że o placach za-
baw dyskusja zostanie przeniesiona 
na najbliższą sesję. 

Radny pytał też burmistrza, czy 
dla małżonki radnego Miksy szy-

kowana jest posada w PEC.
- Jeszcze tego nie rozważałem 

– odpowiedział krótko burmistrz 
Andrzej Olszewski. 

Radny Krzysztof Urbański zada-
wał pytania dot. MMKT. 

- Dlaczego zakręcono wodę? – 
pytał samorządowiec.

Władze miasta, o czym już infor-
mowaliśmy wcześniej, zamierzają 
wyburzyć budynek przy kortach 
tenisowych i stworzyć nowe zaple-
cze. Tym właśnie tłumaczą odcięcie 
wody dla MMKT.  

tekst i fot. (aga)

Ważne pytania i brakujące odpowiedzi 

WARSZTATY KULINARNE
„gotujemy sous-vide, czyli w próżni”

Damian C. pokazuje siniaka po uderzeniu policyjną pałką 

Kibice Górnika długo będą pamiętać spotkanie w Ozorkowie 

Kibice pobici przez policjantów?
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Takim obrotem sprawy najbar-
dziej byli rozżaleni starsi miesz-
kańcy. 

- Nikt z urzędu nie poinformował 
nas wcześniej, że lokal wyborczy 
będzie w magistracie – mówi Sta-
nisława Zagórska, jedna z lokatorek 
bloku przy ul. Zachodniej. - To nie 
jest w porządku. Taka informacja 
powinna pojawić się wcześniej na 
klatkach. 

Równie negatywne zdanie o 
zmianie okręgów wyborczych ma 
Janina Rogalska. 

- Nie wiem po co to było. Takie 
zmiany są zupełnie niepotrzebne 
i wprowadzają bałagan – usły-
szeliśmy od pani Janiny. - Odkąd 
pamiętam głosowania zawsze były 
w „trójce” a teraz trzeba chodzić 
do urzędu miasta. To spory kawa-
łek. Dla starszych ludzi stanowi to 
problem.

Najprawdopodobniej ob-
fite opady deszczu w po-

łowie ubiegłego tygodnia spowodo-
wały zapadnięcie się chodnika przy 
ul. Zachodniej. Służby komunalne 
do dziś usuwają skutki nawałnicy, 
która przeszła nad regionem, ale 
tego typu uszkodzenia powinny 
być naprawiane w pierwszej kolej-
ności. Mieszkańcy mają nadzieję, że 
uszkodzony chodnik zostanie szyb-
ko wyremontowany. Tym bardziej, 
że po zapadnięciu zmroku stanowi 
duże niebezpieczeństwo. Wpadnię-
cie w taką dziurę może skutkować 
poważnym złamaniem. 

(stop)

Zapadł się 
chodnik

ŁĘCZYCA 

ŁĘCZYCA Dlaczego władza zmieniła 
nam okręgi wyborcze?

Tuż po wyborach do 
Europarlamentu na 

ul. Zachodniej rozpoczęła się 
dyskusja o zmianie okręgów 
wyborczych. Niektórzy 
mieszkańcy byli mocno 
zaskoczeni tym, że nie mogą 
już głosować w pobliskiej 
Szkole Podstawowej nr 3. Lokal 
wyborczy został im bowiem 
przydzielony w urzędzie miasta. 
Poskutkowało to tym, że kilku 
wyborców zrezygnowało z 
głosowania. 

92-letnia pani Apolonia jest zaskoczona zmianami okręgów 
wyborczych

Apolonia Kowalska, kolejna loka-
torka bloku z Zachodniej, ma 92 lata. 
Pomimo sędziwego wieku poszła na 
wybory do Europarlamentu. Choć, 
podobnie jak jej sąsiadki, krytycznie 
wypowiada się o zmianie adresu 
lokalu wyborczego. 

- Jestem patriotką i uważam, że 
w wyborach trzeba brać udział. 
Ale nie rozumiem decyzji na-
szych władz dotyczących zmiany 
okręgów wyborczych. Dlaczego 
zostaliśmy przydzieleni do okrę-
gu na Wojska Polskiego? - pyta 
pani Apolonia. - Nie chciałabym 
używać zbyt ostrych słów, jednak 
władza traktuje nas jak pionki, 
które można przestawiać. 

W rozmowach z mieszkańcami 
przewija się wątek rzekomej zemsty 
burmistrza Łęczycy na radnym 
Koperkiewiczu. Zmiany okręgów 
wyborczych zostały uchwalone 
podobno po to, aby zaszkodzić 
radnemu. - Burmistrz nie chce, aby 
pan Koperkiewicz został ponownie 
radnym – mówią mieszkańcy z ul. 
Zachodniej. - Jednak my i tak bę-
dziemy na niego głosować. Radny 
robi wiele dobrego, pomaga nam. 

Krzysztofa Łuczak, rzecznik 
burmistrza, zapewnia, że uchwała 
o zmianie okręgów została przyję-

ta przez radnych po to, aby równo 
rozłożyły się głosy wyborców. - To 
nieprawda, że burmistrz działa na 
zasadzie jakiejś zemsty. Naprawdę 
w mieście są ważniejsze sprawy 
niż podejrzenia radnego Koper-
kiewicza. A jeśli chodzi o ostat-
nie wybory do Europarlamentu, 
to informacje o adresach lokali 
wyborczych były podawane na 

internetowej stronie urzędu mia-
sta oraz wywieszone na słupach 
ogłoszeniowych w mieście – mówi 
rzeczniczka. 

Radny Zenon Koperkiewicz nie 
ma wątpliwości, że działania bur-
mistrza są celowe i mają przyczynić 
się do osłabienia jego pozycji na 
osiedlu przy ul. Zachodniej. 

tekst i fot. (stop)
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Czy zakończyło się po-
stępowanie w sprawie 

kontroli jaka została przeprowadzona 
w gminie Łęczyca? Czy stwierdzono 
naruszenie dyscypliny finansów pu-
blicznych oraz jakie zastosowano środ-
ki karne - takie pytania w swoim piśmie 
skierował poseł Michał Pacholski do 
Józefy Lucyny Michejdy, rzeczniczki 
Dyscypliny Finansów Publicznych 
przy RIO w Łodzi.

Chodzi o kontrolę jaka została prze-
prowadzona w gminie Łęczyca w 
związku z rozbudową dróg gminnych 
Mikołajew - Pruszki – Pilichy. 

- Uważam, że zalecenia pokontro-
lne RIO są lekceważone przez wójta 
gminy Łęczyca, tak jak przepisy prawa 
zamówień publicznych - mówi poseł 
Michał Pacholski. - Na podstawie 
zawiadomienia z dnia 3 grudnia 2013 
roku przez prezesa Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Łodzi oraz wyni-
ków kontroli kompleksowej gospodarki 
finansowej i zamówień publicznych w 
gminie Łęczyca i przeprowadzeniu 
postępowania wyjaśniającego 31 marca 

2014 roku zastępca rzecznika Dyscy-
pliny Finansów Publicznych wniosła 
do Regionalnej Komisji Orzekającej 
w sprawach o naruszenie dyscypliny 
finansów publicznych wniosek o 
ukaranie wobec wójta gminy Łęczyca. 

Andrzej Wdowiak, wójt gminy 
Łęczyca, jest na urlopie. O komentarz 
poprosiliśmy jego zastępcę.

- Póki nie będzie oficjalnych do-
kumentów to nie jestem do końca 
upoważniony żeby coś w tej sprawie 
komentować. Jestem pewien tego, że 
inwestycja została zrealizowana do-
brze. Środki zostały właściwie wydane 
- mówi Robert Małolepszy. - Kontrola 
jaka była w związku z rozbudową dróg 
Mikołajew - Pruszki - Pilichy stwierdzi-
ła uchybienia i będą one przedmiotem 
spraw sądowych. Przez ostatnie dwa 
miesiące była prowadzona w naszym 
urzędzie kontrola przez NIK. Przed-
miotem kontroli były inwestycje gmin-
ne, drogowe. Kontrola NIK zakończyła 
się 28 maja i na pewno ta sprawa zosta-
nie wyjaśniona.

(aga)

Poseł o kontroli RIO. Czy 
gmina respektuje zalecenia?
GM. ŁĘCZYCA 

OZORKÓW Nasi Czytelnicy in-
formują, że codziennie 

w zrujnowanym budynku przy ul. 
Berka Joselewicza sprzedawany jest 
i pity lewy alkohol. 

- Złażą się tu menele z całego miasta 
– twierdzi jedna z bulwersowanych 
mieszkanek. - Trwa to już od dawna i 
nawet policja nie może sobie z tym po-
radzić. Kiedyś dojdzie tu do tragedii. W 
tym domu, oprócz pijaków, mieszkają 
też inni lokatorzy. Każda libacja alkoho-
lowa stanowi ogromne zagrożenie. Od 
niedopałków papierosów rzucanych 
gdzie popadnie łatwo o pożar. Zresztą 
ogień strawił okno.

Gdy pojechaliśmy na miejsce, nie 
trzeba było długo czekać na amatora 
procentów.

- Pół litra czystej – powiedział pod-

chmielony już delikwent przez dziurę 
w oknie.

Mieszkańcy twierdzą, że melin w 
mieście przybywa. Wszystko za spra-
wą podniesionej na początku roku ak-
cyzy na alkohol, który w porównaniu 
z nielegalnymi trunkami jest bardzo 
drogi. Ozorkowianie liczą na to, że po-
licja szybko ukróci proceder związany 
ze sprzedażą lewego alkoholu. 

(stop)

Wójt Sobolewski 
skarży postanowienie 

prokuratury
GM. OZORKÓW

Wójt Sobolewski odwołał się od decyzji prokuratury 

Prokuratura Rejo-
nowa w Zgierzu 

umorzyła sprawę dotyczącą wójta 
Władysława Sobolewskiego, który 
otrzymywał sms-owe pogróżki. Wójt 
zaskarżył postanowienie prokuratu-
ry do sądu.

- Nie zostawię tak tego. Człowiek, 
który przysyłał mi sms-y w których 
informował, że spali mi dom, powi-
nien ponieść konsekwencje – mówi 
wójt. - Nie ukrywam tego, że jestem 
mocno rozczarowany decyzją pro-
kuratury. Decyzja o umorzeniu jest 
faktycznie zastanawiająca. Sms-y nie 
były bowiem wysyłane anonimowo. 
Numer telefonu nadawcy jest znany 
prokuraturze – argumentuje W. 
Sobolewski. 

Przypomnijmy, że o sprawie pisa-
liśmy kilka miesięcy temu. Wówczas 
wójt gminy Ozorków poinformował 
nas o pogróżkach, pokazał sms-y.

Władysław Sobolewski jest jednym 
z najstarszych samorządowców w 
regionie. Od wielu lat jest wójtem. 

- Podejmując niejednokrotnie 
trudne decyzje, muszę liczyć się 
z krytyką. Ale nie ma mojej ak-

ceptacji na taką formę wyrażania 
swojego niezadowolenia i sms-owe 
groźby. Wiem, że moja samorzą-
dowa praca zyskała uznanie u 
większości mieszkańców, którzy 

niejednokrotnie informują mnie 
o tym, że polityka gminy idzie w 
dobrym kierunku. To jest dla mnie 
najważniejsze.

tekst i fot. (stop)

Obrady samorządowców zdo-
minowała dyskusja dotycząca 
rozpatrywania skargi przedsię-
biorcy Toniego Kamala na komisję 
rewizyjną. Biznesmen uważa, 
że działania komisji związane z 
„prześwietlaniem” jego firmy są 
niezgodne z prawem. Cała sprawa 
– pisaliśmy już o tym wcześniej – 
ujrzała światło dzienne, po tym, 
jak komisja sprawdziła jakie jest 
przeznaczenie terenu przedsię-
biorcy przylegającego do jego 
budynku w którym mieści się dro-

geria Rossmann. Zdaniem komisji 
rewizyjnej teren ten, na którym 
wybudowany został parking, jest 
pod inne przeznaczenie. Joanna 
Mariankowska, przewodnicząca 
komisji rewizyjnej, argumento-
wała podczas sesji, że skarga biz-
nesmena jest bezzasadna. Radni 
uznali jednak, że trzeba bliżej 
przyjrzeć się sprawie. Dlatego 
temat związany z działalnością 
firmy Toniego Kamala będzie 
omawiany na następnej sesji. 

tekst i fot. (aga)

Przewodnicząca komisji rewizyjnej argumentuje, że skarga 
biznesmena jest bezzasadna

W domu bez okna...

Skarga na komisję rewizyjną
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Dowody w sprawie są przera-
żające. Dewianci co najmniej od 
października 2012 roku znęcali się 
nad piątką swoich podopiecznych. 
Wśród skrzywdzonych dzieci była 
głuchoniema dziewczynka. 

- Dzieci były bite po całym ciele, 
zarówno pięściami jak i pasem. 
Musiały stać na baczność przez 
wiele godzin lub klęczeć w ką-
cie. Były izolowane, miały zakaz 
zabaw i kontaktów z rówieśni-

kami, zatykano im usta, wbijano 
paznokcie w ciało – wymienia 
drastyczne kary Monika Piłat, 
szefowa Prokuratury Rejonowej w 
Łęczycy. - Jedynie 5-letnia dziew-
czynka nie była katowana przez 
opiekunów. Grożono dzieciom, 
że jeśli cokolwiek powiedzą, 
to trafią do domu dziecka. 

Choć trudno w to 
uwierzyć, stosowanie 
okrutnych kar nie było 
dla dzieci najgorsze. 
Śledczy ustalili, że 
opiekunowie dopuścili 
się wielokrotnego mole-
stowania seksualnego 
dzieci. 

59-latek miał 
skrzywdzić trzy 
dziewczynki w 
wieku 8 i 10 lat 
oraz dwóch 
chłopców w 
wieku 11 i 
13 lat. Tak-
że 20-let-

nia 

Karolina molestowała 10-letnią 
dziewczynkę. 

- Do winy przyznała się jedynie 
20-latka – mówi prokurator Piłat. - 
Grozi jej 12 lat więzienia. Taki sam 
wymiar kary przewiduje prawo 
dla 59-letniego Jana A. Bożenie A. 
za znęcanie się fizyczne i psychicz-
ne grozi do 5 lat więzienia. 

O horrorze przeżytym przez 
dzieci świadczy lektura aktu 
oskarżenia. Można m.in. przeczy-

tać, że dzieci były zmuszane do 
obrzydliwych zachowań seksual-
nych. 59-latek obnażał się przed 
dziećmi.  Kazał ssać dzieciom swo-
je przyrodzenie. 20-letnia Karolina 
zmuszała dzieci do dotykania jej 
miejsc intymnych. 

Mieszkańcy nie kryją obu-
rzenia. Pytają jak można 

było takim zboczeńcom 
powierzyć pod opiekę 

dzieci.

- Mam bardzo negatywne zda-
nie o tych ludziach – mówi Jacek 
Durecki, sąsiad rodziny zastęp-
czej. - Na osiedlu już dawno temu 
krytykowaliśmy decyzję o przy-
znaniu im dzieci. Jan A. jest upośle-
dzony. Karolina skończyła szkołę 
specjalną. Często słyszeliśmy jak 
krzyczą na dzieci. Tuż przy ich 
domu jest osiedlowy plac zabaw. 
Bardzo rzadko dzieci się tam ba-
wiły. Były trzymane pod kluczem.

Negatywnie o rodzinie zastęp-
czej mówią kolejni mieszkańcy 
Łęczycy. Dziwią się, że wcześniej 
nikt z nimi nie rozmawiał o rodzi-
nie zastępczej. 

- To dziwni ludzie, zamknięci w 
sobie. Gołym okiem było widać, że 
dzieci źle się z nimi czuły.

Opinie o rodzinie zastępczej są 
bardzo krytyczne. Oliwy do ognia 
dolewa jeszcze jeden bulwersujący 
fakt. Rodzinie zawodowej wcze-
śniej odebrano już podopiecznych. 
Jednak Powiatowe Centrum Po-
mocy Rodzinie zadecydowało, aby 
kolejne dzieci trafiły do oprawców. 
Dlaczego?

- Wcześniej mieliśmy informacje 
jedynie o biciu, wulgaryzmach. 
Dlatego dzieci zostały odebrane. 
Po rozmowach z rodziną i zapew-
nieniach z ich strony o niestosowa-
niu przemocy, ponownie kolejne 
dzieci trafiły pod ich opiekę. Teraz 
przyznaję, że był to błąd – mówi 
Iwona Zielińska, kierownik PCPR 
w Łęczycy. 

I. Zielińska w rozmowie z dzien-
nikarzem przyznała również, że 

od samego po-
czątku miała ne-
gatywną opinię o 
Janie A.

- Miał agresyw-
ne spojrzenie, 
był impulsyw-
ny – słyszymy.

PCPR prze-
konuje, że ro-
dzina objęta 
była stałym 
m o n i t o -
ringiem.

-  Ko -
ordyna-
t o r k a 
p o d -
c z a s 
j e d -
n e j  z 
wizyt domowych u tej rodziny 
powiedziała dzieciom, że zawsze 
mogą porozmawiać ze szkolnym 
pedagogiem. Dzieci skorzystały z 
tej porady i powiedziały w szkole 
o wszystkim – mówi kierownik 
Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie. 

59-latek, jego żona i córka zo-
stali aresztowani. Dzieci trafiły 
do rodziny zastępczej w gminie 
Piątek. 

Dewianci zapewne poniosą 
surową karę. Nie zmieni to jednak 
tego, że dzieci długo - być może 
przez całe swoje życie - będą pa-
miętać o wyrządzonej im krzyw-
dzie. Czy winni tego, że bezbronne 
dzieci trafiły do takiej rodziny 
poniosą konsekwencje? Wszyscy 

zadają sobie pytanie jak to było 
możliwe, że pomimo wielu wcze-
śniejszych negatywnych sygnałów, 
dzieci trafiły do zboczeńców...

Prokuratura Rejonowa w Łęczy-
cy sprawdza prawidłowość dzia-
łania instytucji pełniących nad-
zór nad rodzinami zastępczymi. 
Zamierza też przesłuchać dzieci, 
które z różnych względów zostały 
wcześniej odebrane aresztowanej 
rodzinie. Śledczy zabezpieczyli 
komputery i telefony komórkowe 
zatrzymanych, aby sprawdzić, czy 
nie zawierają treści pedofilskich. 
Planują również przeprowadzić 
oględziny w domu na Waliszewie, 
przesłuchać sąsiadów i  pracow-
ników szkoły do której chodziły 
dzieci.

(stop)

Dzieci były głodzone, 
bite i molestowane 

ŁĘCZYCA 8-letnia Kinga, 10-let-
nia Julia i Marta, 11-letni 

Patryk i 13-letni Bartek. Dzieci prze-
żyły piekło na Waliszewie. Musiały 
spełniać seksualne fantazje swoich 
zboczonych opiekunów: 59-letniego 
Jana A., jego o 5 lat młodszej żony 
Bożeny i ich córki 20-letniej Karoliny. 
Jak tacy ludzie mogli być zawodową 
rodziną zastępczą? - pytają zbulwer-
sowani mieszkańcy. 

W tym domu rozgrywał się dramat dzieci 

Kierownik PCPR jest przez wielu krytykowana za to, że dzieci 
znalazły się w takiej rodzinie

Na zdjęciu prokurator Monika Piłat

Takim ludziom dzieci nie powinno się dawać pod opiekę – mówi Jacek Durecki
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Oryginalne potrawy 
i porady kulinarne

Rozwiązanie krzyżówki z numeru 88: Dzień do pracy, noc do spania.
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- Mamo... kup mi małpkę. Proszę! 
- A czym Ty ją będziesz karmił synku? 
- Kup mi taką z Zoo, ich nie wolno 
karmić. 

* * *
Kobieta chwali się sąsiadce: 
- Doprowadziłam do tego, że mój mąż pali tylko po 
dobrym obiedzie. 
- To pięknie! Jeden papieros na rok jeszcze nikomu nie 
zaszkodził... 

 * * *
Na lekcji geografii: 
- Województwo podkarpackie graniczy ze Słowa-
cją od południa - mówi nauczycielka. 
- A przed południem z kim graniczyło? - dopytuje się 
Jasio. 

 * * *
Lekarz do lekarza: 
- Słuchaj mam dziwny przypadek! Pacjent powinien już 
dawno zejść, a on zdrowieje! 
Na to kolega: 
- Tak? Czasem medycyna jest bezsilna! 

* * *
Dentysta mówi do pacjenta: 
- Proszę o wybaczenie, ale przez pomyłkę usunąłem 
panu zdrowy ząb, teraz muszę się zabrać za chory. 
- Całe szczęście, że nie jest pan okulistą. 

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

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

Zupa marchewkowa
Składniki
• 7 większych marchewek 
• 3 ziemniaki 
• por (biała część) 
• 2 pietruszki 
• woda 
• kostki rosołowe (2 sztuki) 
• sól 
• pieprz, 
• liść laurowy 
• ziele angielskie 
• słodka papryka w 
proszku 
• chili w proszku 

Etapy przygotowania
W garnku na odro-
binie oleju pod-
smażamy cienko 
pokrojone plasterki 
pora. Dorzucamy 
startą pietruszkę 
(na dużych oczkach) 

i pokrojoną w słupki marchewkę, Zalewamy wodą, po 
zagotowaniu dodajemy liść laurowy, ziele angielskie i 2 
kostki rosołowe. Po 15 minutach, jak marchewka trochę 
zmięknie, wyjmujemy ją i kroimy na drobniejsze kawałki. 
Dodajemy starte ziemniaki również na dużych oczkach. Po 
10 minutach dorzucamy marchew i gotujemy do miękkości 
ziemniaków. Całość można przyozdobić zieloną pietruszką 
i podać ze świeżym pieczywem.

Pieczeń wieprzowa
Składniki
• 2–2,5 kg wieprzowiny (od szynki lub schab) ze skórą 
• sól 
• świeżo mielony pieprz 
• 2 łyżeczki mielonego kminku 
• 2 łyżki oliwy 
• 30 dag szpinaku 
• 2 czerwone papryki 
• łyżeczka nasion kminku 

Etapy przygotowania
Skórę nacinamy ostrym nożem na skos. Mięso opró-
szamy solą, pieprzem i kminkiem, skrapiamy oliwą. 
Szpinak płuczemy, osuszamy. Papryki umieszczamy 

na blasze i pie-
czemy 15–20 min 
w piekarniku 
nagrzanym do 
temp. 210°C. Gdy 
papryka osty-
gnie, usuwamy 
skórę i kroimy ją 
w cienkie paski. 
Bardzo delikatnie 
mieszamy odsą-
czony szpinak z 
paskami papryki i kminkiem, przyprawiamy solą i 
pieprzem do smaku. Długim, ostrym nożem wycina-
my wzdłuż mięsa spory otwór, tak aby wcisnąć farsz i 
równomiernie go rozprowadzić. Piekarnik rozgrzewa-
my do temp. 200°C. Mięso przekładamy do brytfanny 
i pieczemy 1 godz. 30 min do 2 godz. Wyjmujemy i 
pozwalamy mu odpocząć przed pokrojeniem w cienkie 
plasterki.

PORADY NASZYCH CZYTELNICZEK
Leniwe będą pulchniejsze, jeśli jajka ubijesz na pianę i 
delikatnie wymieszasz z masą serową.
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W ciągu jednego, czerwcowego dnia, Łęczyca należała do dzieci i mło-
dzieży. Szlachcic Boruta towarzyszył uczestnikom podczas całodniowej 
zabawy. Zorganizowanych zostało wiele atrakcji. Przygotowany został 
blok konkursów i zabaw tematycznych. Wystąpili wokaliści z Domu 
Kultury, szczudlarze. Było tanecznie, śpiewająco, głośno i radośnie!
W tym dniu odsłonięty też został pomnik w parku miejskim dla 
upamiętnienia 50. rocznicy ,,Zlotu Harcerzy Ziemi Łęczyckiej 1964 r 
czerwiec 2014 r w 100 lecie obchodów Harcerstwa Polskiego’’. 

tekst i fot. (aga)

Dzień Dziecka.
Burmistrz przekazał dzieciom 

klucze do miasta 
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Pan Kazimierz twierdzi, że pies nie ugryzł policjanta. Jest zszokowany słowami funkcjonariusza

szokujące słowa FunkcjonaRiusza

Wójt Gminy Ozorków 
serdecznie zaprasza na 

KONCERT OPERETKOWY 
8 czerwca godz. 12.30 

Kościół p.w. Bożego Ciała w Modlnej 
 

w programie: 
Katarzyna Zając -Caban - sopran 

Szymon Jędruch - tenor 
Bartosz Szulc - bas 

Tomasz Maciaszczyk - trąbka barokowa 
Patrycja Chałupnik - fortepian 

 
Dyrektor artystyczny Kamil Chałupnik 

ogłoszenie

W mieście przybywa 
ubogich. W ubiegłym 

tygodniu przy jednym ze śmiet-
ników spotkaliśmy mieszkankę 
przeczesującą nieczystości w po-
szukiwaniu... butów. 

- Ludzie wyrzucają różne rzeczy, 
czasem całkiem przydatne – usły-
szeliśmy. - Dziś szukam w śmie-
ciach butów. Być może coś znajdę. 

Kilkadziesiąt metrów dalej kolej-

ny „nurek” - jak potocznie mówi się 
o osobach grzebiących w śmieciach. 
Tym razem starszy pan ze śmieci 
wyciągał aluminiowe puszki po 
piwie.

- Z czegoś trzeba żyć. W ten spo-
sób dorabiam sobie do niskiej eme-
rytury. Wolę grzebać w śmieciach, 
niż kraść.

(stop)

Ponad 250 tysięcy złotych 
przeznaczył samorząd z wła-
snego budżetu na budowę 
metrowej szerokości pasa z 
kostki brukowej przy drodze 
prowadzącej od Ozorkowa-He-
lenów do Sokolnik Las.

- Chcemy, aby droga była 
bezpieczniejsza – mówi Wła-
dysław Sobolewski, wójt gm. 
Ozorków. - Dodatkowy pas z 
czerwonej kostki na odcinku 
ok. 2 kilometrów pełnić może 
funkcję chodnika. Będzie od 
drogi przedzielony białą grubą 
linią. 

W Sokolnikach za 40 000 zł, 
przy ul. Ozorkowskiej, rów-
nież układany jest nowy chod-
nik. Inwestycja realizowana 
jest na odcinku od hydroforni 
do ul. Pułaskiej. Także w So-
kolnikach na gruntowej ulicy 
Brzozowej rozpoczęło się nato-
miast kładzenie asfaltu. 

- To już ostatnia tego typu 
inwestycja na gruntówce w 
Sokolnikach. Wszystkie drogi 
dojazdowe do Sokolnik zostały 
już wyasfaltowane. Koszt poło-
żenia asfaltu na Brzozowej to 
ponad 160 tys. złotych – infor-
muje wójt Sobolewski. 

(stop)

Rodzice dzieci, które 
bawią się na starych 

placach zabaw, domagają się wy-
miany lub odnowienia huśtawek, 
karuzel, zjeżdżalni. 
- Przecież te huśtawki pamiętają 
czasy wczesnego PRL-u – mówi 
Mariusz T. (nazwisko do wiadomości 
redakcji), z którym rozmawialiśmy 
przy ul. Nowe Miasto. - Wszystko 
trzeszczy, farba już w wielu miej-
scach odpadła. Tak szczerze, to gdy huśtam dzieci trzymam huśtawkę, 
bo boję się, żeby się nie przewróciła.  W sprawie starych placów zabaw 
wysłaliśmy maila do urzędu miasta. Czekamy na odpowiedź. 

(stop) 

Do zdarzenia doszło w ubiegłym 
tygodniu. Policjant przyjechał w 
ramach interwencji po zgłoszeniu 
dotyczącym uszkodzenia lakieru 
zaparkowanego auta. 

- Jedna z pań, która przyjechała 
na rodzinną uroczystość do sąsia-
dów, zaparkowała samochód blisko 
bramy do naszej posesji – mówi 
K. Chałupnik. - Moja żona akurat 
wracała rowerem do domu. Zsiadła 
z roweru przed samochodem, bo 
miejsca na chodniku było bardzo 
mało. Przeprowadziła rower koło 
auta nawet go nie dotykając. Wła-
ścicielka samochodu zadzwoniła 
na policję, twierdząc, że małżonka 
porysowała rowerem lakier samo-
chodu.

Policjant, który przyjechał na 
miejsce, rozmawiał z panem Kazi-
mierzem i jego żoną na podwórku. 
W pewnym momencie wybiegł 
owczarek niemiecki.

- Zagrodziłem drogę i pies nie 
zbliżył się do policjanta. Ten wyjął 
jednak gaz pieprzowy i psiknął 

nim psu prosto w oczy. Za chwilę 
powiedział, że jak będzie chciał, to 
zabije mi psa – twierdzi Kazimierz 
Chałupnik. 

Czy faktycznie policjant wypo-
wiedział takie słowa? W tej sprawie 
chcieliśmy porozmawiać z komen-
dantem komisariatu, Wiesławem 
Rząckim.

- Proszę zadzwonić do pani 
rzecznik. Nie będę się wypowiadał 
– usłyszeliśmy od komendanta.

- W związku z tym, że po terenie 
posesji biegał duży agresywnie 
zachowujący się pies, funkcjo-
nariusze poprosili, by dla bez-
pieczeństwa zamknąć zwierzę. 
Jednak właścicielka psa nie zrobiła 
tego tłumacząc, że czworonóg nie 
ugryzie. W momencie gdy kobieta 
otworzyła furtkę by umożliwić 
wejście policjantom, zwierzę 
wykorzystało to i zaatakowało 
policjanta chwytając go za skó-
rzany but. Wtedy, adekwatnie 
do zagrożenia, policjant wyko-
rzystał wobec psa środka przy-

Gmina 
Ozorków 
inwestuje  

Do śmietnika zamiast 
do obuwniczego

OZORKÓW

OZORKÓW

OZORKÓW

Place zabaw do remontu

Jak będę chciał, to zabiję ci psa 
– miał powiedzieć policjant

Kazimierz Chałupnik twierdzi, że jeden z policjantów miejscowego 
komisariatu powiedział w czasie interwencji na terenie jego 

posesji, że może zabić mu psa. W tej sprawie pan Kazimierz rozmawiał w 
ubiegłym tygodniu z komendantem ozorkowskiego komisariatu policji. 

musu bezpośredniego w postaci 
ręcznego miotacza substancji 
obezwładniającej. Zastosowanie 
takiego środka w tej sytuacji było 
jak najbardziej uzasadnione – 

informuje Liliana Garczyńska, 
rzecznik policji w Zgierzu. - Wła-
ściciel psa został poinformowany 
o tym, że broń palną można wy-
korzystać w przypadku uniesz-

kodliwienia zwierzęcia, którego 
zachowanie zagraża bezpośred-
nio życiu lub zdrowiu policjanta 
lub innej osoby. 

tekst i fot. (stop) 
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GM. OZORKÓW

OZORKÓW Nie pomagają wy-
wieszone kartki z napi-

sami „Nie kradnij”. Nawet kamery 
przed wejściem nie odstraszają 
złodziei. W niedawno oddanym 
do użytku szalecie przy targowi-
sku giną mydła, toaletowy papier, 
elementy armatury. 

- Kradzieże mydełek były co-
dziennie. Dlatego teraz, zamiast 
nich, został na ścianie umieszczo-
ny pojemnik z płynnym mydłem. 
Mamy nadzieję, że nie zostanie 

skradziony – mówi Daniela Ko-
walska, która dba o porządek w 
toalecie. - Złodzieje próbowali wy-
kręcić nawet krany. Nie dali rady, 
ale część z nich została obluzowana. 
Skradzione natomiast zostały plasti-
kowe zabezpieczenia w syfonach 
umywalek, które nie dopuszczają 
do ich zapychania. Naprawdę nie 
wiem po co to komu potrzebne. 

Nowa toaleta jest otwarta w godz. 
7 – 15. 

(stop)

Do naszej redakcji 
zadzwonił Czytelnik, 

który poinformował nas o bijatyce 
pomiędzy policjantami a rolnikami ze 
wsi Maszkowice.
- Było popołudnie, gdy na terenie 
jednego z gospodarstw doszło do 
kłótni pomiędzy sąsiadami. Na miejsce 
przyjechała policja, która miała pogo-
dzić zwaśnione strony a dostała niezłe 
baty – usłyszeliśmy w redakcyjnej 
słuchawce. 
O sprawie rozmawialiśmy z Lilianą 
Garczyńską, rzecznikiem zgierskiej 
policji. Funkcjonariuszka nieco inaczej 
przedstawia przebieg awantury. 
Policjanci zostali wezwani do nie-
trzeźwego, agresywnie zachowują-
cego się mężczyzny – słyszymy od 
policjantki. - Z relacji zgłaszającego 
wynikało, że nietrzeźwy mężczyzna 
jeździł ciągnikiem rolniczym po po-
sesji telefonującego i awanturował 
się z mieszkańcami tej posesji. Gdy 
policjanci dotarli na miejsce okazało 
się, że mężczyzna przed ich przyby-
ciem odjechał do swojego miejsca 
zamieszkania. W dalszej części rozmo-
wy ze zgłaszającymi policjanci ustalili, 
że agresywny mężczyzna groził im 
pobiciem, a jednego z ich uderzył. 
Następnie funkcjonariusze poszli 
do miejsca zamieszkania agresora. 
Widok interweniujących policjantów 
nie spodobał się mężczyźnie. Zaczął 
wykrzykiwać niecenzuralne słowa, 
ponadto naruszył nietykalność ciele-
sną funkcjonariuszy. Interweniujący 
policjanci musieli użyć środków przy-
musu bezpośredniego w postaci gazu. 
Agresor został zakuty w kajdanki. Za 
naruszenie prawa mężczyźnie grozi 
kara do 3 lat pozbawienia wolności.

(stop)

To bardzo niebezpieczne miejsce. 
Wyjeżdżając z Ozorkowa w stronę 
Zgierza trzeba bardzo uważać 
włączając się do ruchu na krajowej 
jedynce. Zdarza się niestety tak, że 
kierowcy chcąc szybko wjechać na 
trasę zapominają o podstawowych 
zasadach i nie zatrzymują samocho-
du przed łukiem drogi A1. Kilka dni 
temu właśnie w tym miejscu doszło 
do groźnej stłuczki. Audi wjechało 
w tył stojącego na wylotówce opla. 

W obydwu samochodach były 
dzieci.

- To nie jest moja wina. Zatrzyma-
łam się, aby przepuścić auta jadące 
jedynką – mówiła kierująca oplem.

- Gdyby pani tak nagle się nie 
zatrzymała, to kolizji by nie było – 
argumentował kierowca audi.

Na miejsce przyjechała policja, 
aby rozstrzygnąć spór. Na szczęście 
pasażerom nic się nie stało. 

(stop)

Rolnik pobił 
policjantów

Stłuczka na wylotówce Kradną w nowym 
miejskim szalecie

Pani Daniela dba o porządek w szalecie miejskim

Na Granicznej iskrzy 
OZORKÓW Dlaczego magistrat każe nam 

rozbierać i cofać ogrodzenia 
naszych posesji? – pytają właściciele do-
mów. - To nie jest zgodne z prawem i naszym 
zdaniem to urząd popełnił błąd – słyszymy.

Po prawej stronie drogi sprzedana została działka. Po lewej są 
ogrodzenia posesji

Konflikt rozgorzał po sprze-
daży działki, która znajduje się 
naprzeciwko dwóch domów 
jed norod zi n nych.  Problem 
polega na tym, że miasto sprze-
dało działkę przylegającą do 
drogi. Właściciel działki wbił 
już słupki graniczne. Teraz 
droga stała się w tym miejscu 
wąska i dlatego magistrat na-
kazał przesunięcie ogrodzeń 
właścicielom domów. 

- Dlaczego my mamy burzyć 
ogrodzenia? Przecież urząd po-
winien sprzedać działkę i wyty-
czyć jej granicę tak, aby zostawić 
te kilka metrów wolnych przy 
drodze. Wtedy nie trzeba by 
niszczyć ogrodzeń. Ktoś zrobił 
błąd w magistracie – uważa Kry-

styna Banaszkiewicz. - Urzęd-
nicy przyjechali, oznakowali 
miejsce do którego mamy cofnąć 
ogrodzenie. Ale pytam jakim 
prawem? Posiadamy wszystkie 
wymagane dokumenty potwier-
dzające, że ziemia, którą chce 
przejąć miasto, należy do nas. 

-  Lin ie reg ulacy jne ul icy 
Gra n icz ne j  przebiegają  n a 
pewnym odcinku przez dział-
ki gruntu będącego własno-
ścią osób fizycznych. Dlatego 
Urząd Miejski w Ozorkowie, 
aby uregulować przebieg ulicy 
Granicznej na mocy porozu-
mień spisanych z właścicielami 
powyższych działek, dokonał 
podziału geodezyjnego – in-
formuje Izabela Dobr ynin , 

Nie zgadzamy się na wyburzenie naszych ogrodzeń – mówi Krystyna Banaszkiewicz 

rzecznik ozorkowskiego magi-
stratu. - Zgodnie z ustalonymi 
cenam i w porozum ien iach, 
Gmina Miasto Ozorków dokona 
zakupu wydzielonych działek. 
Grunty na poszerzenie drogi 
można dzielić w oparciu o usta-
lone linie rozgraniczające drogi. 
Inny podział nie ma podstaw 
prawnych. Należy nadmienić, 
że niektórzy właściciele dzia-
łek, wiedząc o przebiegu linii, 
już dawno wsunęli swoje ogro-
dzenia. Inni się na to zgodzili, 

podpisując porozumienia. Na 
wypłatę nabywanych na rzecz 
Gminy Miasto Ozorków dzia-
łek od właścicieli prywatnych 
(zgod n ie  z  wcześn ie j sz y m i 
porozumieniami) został spo-
rządzony wniosek budżetowy 
na kwotę 15 000 zł.   

Właściciele domów, którzy 
mają wyburzyć ogrodzenia, 
zastanawiają się nad propozycją 
miasta. Twierdzą, że odszkodo-
wania są zbyt małe. 

tekst i fot. (stop)
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Wiosna to ciężki okres 
dla alergików. Nie dość, 

że bardzo wiele osób jest uczulo-
nych na pyłki traw, to w dodatku 
muszą również znosić pylenie 
topoli. Biały puch jest dosłownie 

wszędzie. Unosi się w powietrzu, 
osadza na oknach, parapetach i au-
tach. Również chodniki i trawniki 
są białe od puchu topoli. Zdjęcie 
zrobiliśmy przy ul. Nowe Miasto. 

(stop)

Aksamitki, petunie, begonie, 
surfinie – m.in. te kwiatki wsadzone 
zostały do gazonów na placu Jana 
Pawła II i wzdłuż ul. Wyszyńskiego 
oraz Starzyńskiego. Kosze kwiatowe 
pojawiły się na latarniach w cen-
trum miasta. Po zakończeniu prac 
związanych z kładzeniem gazocią-
gu, ukwiecone zostanie również 
rondo Pułaskiego. 

(stop)

Biało na chodnikach 
i trawnikach 

OZORKÓW

Ścigają się na motorach
OZORKÓW

OZORKÓW

Temat motocykli-
stów pojawił się na 

niedawnym spotkaniu mieszkań-
ców z policją. Mówiono o braku 
bezpieczeństwa w związku z 
młodymi ludźmi szalejącymi na 
jednośladach a także zakłócaniu 

przez nich ciszy nocnej. Wyścigi 
urządzane są non stop i nawet w 
biały dzień nie trudno jest ujrzeć 
motocyklistów, którzy ulice często 
traktują jak tor wyścigowy. 

(stop)

Kwiaty ożywiły 
Ozorków

Jakie pensje w jednostkach 
organizacyjnych miasta?

Wcale niemałe pie-
niądze można zarobić 

w przedszkolach i szkołach miej-
skich. Jeszcze większe pensje są 
w urzędzie miejskim, na przykład 
sekretarza miasta czy też skarb-
nika. Rekord został jednak pobity 
przez wiceprezesa Ozorkowskiego 
Przedsiębiorstwa Komunalnego. 

Beata Dobrzyńska – dyr. Przed-
szkola Miejskiego nr 4
Nie ma odłożonych pieniędzy. 
Mieszka w 230-metrowym domu 
o wartości 460 000 zł. Jej dochód 
ze stosunku pracy wyniósł 68 898 
zł. Jeździ toyotą yaris z 2002 r. Ma 
zaciągnięty kredyt hipoteczny w 
kwocie 142 539 zł.

Małgorzata Dośpiał – dyr. 
Przedszkola Miejskiego nr 5
Na koncie odłożyła 9 000 zł, ma 
papiery wartościowe warte 9 108 
zł. Zarobiła 62 868 zł. 

Krystyna Ewiak – dyr. Szkoły 
Podstawowej nr 4
Zgromadziła 102 000 zł, papiery 
wartościowe – 81 000 zł. Mieszka-
nie 60 mkw. warte 130 000 zł. Zaro-
biła 73 945 zł. W oświadczeniu ma-
jątkowym widnieje skoda roomster 
z 2009 r. i yeti z 2013 r. Zaciągnęła 
kredyt – 30 000 zł – na auto.

Alina Frątczak – dyr. MDK 
Odłożyła 36 000 zł. Dom 195 mkw. 
- 800 000 zł, działka letniskowa 
– 90 000 zł, budowlana – 80 000 
zł, budynek gosp.-garażowy – 60 
000 zł. Dochód – 64 000 zł. Kredyt 
hipoteczny w kwocie 51 689 zł.

Bohdan Korzycki – wiceprezes 
OPK
Zgromadził 4 680 zł i 958 dolarów. 
Dom 153 mkw. - 120 000 zł, dział-
ka letniskowa – 80 000 zł. Dochód 
ze stosunku pracy – 154 061 zł. 

Ewa Kruszyńska – dyr. MOK 
Odłożyła 78 458 zł. 36-metrowe 
mieszkanie – 90 000 zł. Dochód – 

46 822 zł. Jeździ renault megane 
z 2011 r.  Zaciągnęła kredyt na 
zakup auta w kwocie 21 428 zł i 
gotówkowy – 2 654 zł.

Mariusz Lewandowski – dyr. 
MKP „Wodnik”
Zgromadził 13 106 zł. Dom 292 
mkw. o wartości 500 000 zł, inne 
nieruchomości 721 mkw. - 70 
000 zł. Umowa o pracę (za kwie-
cień 2014 r.) - 3 405 zł. Wpisał 
do oświadczenia skodę octavię 
z 20012 r. i skodę fabię z 2008 r.

Ewa Lewińska – kierownik USC, 
naczelnik wydziału SO
Dom 198 mkw. - 250 000 zł, 
mieszkanie 54 mkw. - 220 000 zł, 
działka budowlana 626 mkw – 50 
000 zł. Wynagrodzenie ze stosun-
ku pracy 59 955 zł. Jeździ citro-
enem C4 z 2012 r. wycenionym na 
53 000 zł. Kredyt konsolidacyjny 
na zakup domu – 227 000 zł.

Beata Malinowska – dyr. Szkoły 
Podstawowej nr 5
Mieszkanie 27 mkw. - 80 000 zł. Z 
umowy o pracę otrzymała 66 225 
zł. Kredyt budowlano-hipoteczny 
– 85 176 zł. 

Jolanta Mucha – dyr. Przedszkola 
Miejskiego nr 1
Dom w budowie – 200 mkw. 
wyceniony na 400 000 zł, działka 
rekreacyjna 500 mkw. - 60 000 zł, 
budowlana 1760 mkw. - 400 000 
zł, nieruchomość 196 mkw., dom 
56 mkw., zabudowania gospodar-
cze – 75 000 zł. Dochód – 70 425 
zł. Jeździ skodą octavią z 2002 r. 
Zaciągnięty kredyt hipoteczny we 
frankach szwajcarskich – 82 000 
i kredyt gotówkowy – 75 000 zł. 

Dorota Nowak-Frątczak – dyr. 
Miejskiej Przychodni Zdrowia
Na koncie 22 000 zł. Mieszkanie 
72 mkw., działka rekreacyjna 
286 mkw. - 30 000 zł. Dochód – 
110 721 zł, plus wynagrodzenie z 
WSRM w Łodzi – 29 739 zł.

Mariusz Ostrowski – sekretarz 
miasta 
Odłożył 145 000 zł, osiągnął do-
chód – 103 293 zł. Jeździ kia ceed 
z 2012 r. 

Małgorzata Rajska – dyr. Przed-
szkola Miejskiego nr 3
Zgromadziła 4 460 zł. Dom 120 
mkw. - 200 000 zł. Dochód – 67 
354 zł. 

Ewa Skrupska – dyr. Gimnazjum 
nr 1
Na koncie 4 000 zł. Dom 196 
mkw. - 400 000 zł, działka 1300 
mkw. - 50 000 zł. Dochód 75 213 
zł. W oświadczeniu – opel corsa 
z 2004 r. i opel astra z 2006 r. 
Zaciągnęła kredyt hipoteczny – 
120 000 zł. 

Jarosław Sosnowski – skarbnik 
miasta 
Odłożył 138 000 zł. Dom 147 
mkw. - 550 000 zł, nieruchomość 
256 mkw. - 25 000 zł. Dochód z 
zasiadania w radzie nadzorczej 
OPK – 4 355 zł i dochód ze sto-
sunku pracy – 100 608 zł. Jeździ 
subaru forester z 2004 r. 

Renata Stanałowska – dyr. 
Przedszkola Miejskiego nr 2
Dom 180 mkw. Dochód 74 728 zł. 
Jeździ skodą fabią z 2003 r. 

Danuta Trzcińska – dyr. biblio-
teki 
60 mkw. mieszkanie warte 130 
000 zł. Dwie działki letniskowe 
(120 000 zł i 60 000 zł) oraz 
27-metrowe mieszkanie (120 000 
zł) – współwłasność z siostrą i 
mężem. Dochód ze stosunku pra-
cy – 41 839 zł. Jeździ citroenem 
C3 z 2012 r. wycenionym na 31 
000 zł. 

Magdalena Wąsiołek – dyr. 
MOPS 
60-metrowe mieszkanie warte 
130 000 zł. Dochód – 76 697 zł. 

(stop)
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70-latek ukradł wózek, by od razu 
spieniężyć go na złomowisku. 

27 maja policjanci zostali po-
informowani o kradzieży spe-
cjalistycznego wózka z terenu 
jednego ze zgierskich marketów. 
Z informacji dostarczonych przez 
pracownika sklepu wynikało, 
że złodziej sprzedał już wózek 

w punkcie złomu. Mundurowi 
ustalili, że do skupu dostarczył 
go znany policjantom 70-latek. 
Mężczyzna został zatrzymany i 
przewieziony do zgierskiej jed-
nostki policji. Usłyszał zarzut 
kradzieży, za co grozi mu kara do 
5 lat pozbawienia wolności

KPP w Zgierzu

W siedzibie Rady Miejskiej w 
Głownie policjanci spotkali się ze 
społecznością lokalną, by wspól-
nie debatować o bezpieczeństwie. 
Wśród osób, które odpowiedziały 
na zaproszenie mundurowych 
byli m. in. burmistrz Głowna 
Grzegorz Janeczek, radni Rady 

Miejskiej i Gminy, przedstawiciele 
szkół. Stronę policyjną reprezen-
towali komendant powiatowy 
policji w Zgierzu mł. insp. Iwona 
Lewandowska, komendant gło-
wieńskiego komisariatu kom. 
Cezary Szczerbiak, jego zastępca 
podkom. Bogusław Gorący, kie-

rownik Ogniwa Prewencji asp. 
Krzysztof Rosak, dzielnicowi.

Spotkanie rozpoczęła komen-
dant Lewandowska. W dalszej 
kolejności głos zabrał szef gło-
wieńskich polic jantów kom. 
Cezary Szczerbiak, który przed-
stawił i omówił dane obrazujące 
stan bezpieczeństwa na terenie 
Głowna i gminy Głowno. W czę-
ści dyskusyjnej poruszono temat 
nakładania mandatów karnych 
przez policję, rozmawiano na 
temat krążącej plotki o likwidacji 
służby dyżurnej w KP Głowno. 
Przedstawiciele szkół podkreśla-
li, że profilaktyka, edukowanie 
dzieci i młodzieży przez jest 
bardzo ważne i potrzebne. Pa-
dały pytania dot. przestępczości 
internetowej. Podczas debaty 
mówiono również o wizerunku 
policji a także o społecznym od-
biorze pracy mundurowych. Na 
zakończenie podkom. Bogusław 
Gorący powiedział o przeprowa-
dzonych akcjach głowieńskich 
pol ic jantów uderzających w 
nielegalny proceder handlu alko-
holem i papierosami bez polskich 
znaków akcyzy.

KPP w Zgierzu

Wzorem ubiegłych lat policjanci 
łęczyckiej komendy w trakcie festy-
nu prezentowali swój sprzęt.

Policjanci, tego dnia dla uczestników 
majówki przygotowali wiele atrakcji. 
Można było zobaczyć sprzęt używany 
w codziennej służbie oraz sprzęt do 
zadań specjalnych. Technik krymi-
nalistyki pokazywał i opowiadał o 
„tajnikach” swojej profesji. Na uczest-
ników „majówki” czekały radiowozy i 

motocykl. Dużym zainteresowaniem 
cieszył się policyjny pies, który ochoczo 
prezentował swoje umiejętności. Tego 
dnia zawiązała się łęczycka grupa 
„Pat – owska”. Podczas spotkania 
z mieszkańcami zachęcaliśmy do 
wzięcia udziału w spotkaniu grupy 
Pat – owskiej „Ogólnopolski Głos Pro-
filaktyki” - odbędzie się 14 czerwca w 
centrum Łęczycy. 

KPP w Łęczycy 

Policjanci z Poddębic zatrzymali 
troje mieszkańców powiatu turec-
kiego, którzy „dorabiali” kradzieżami 
samochodów. Sprawcy„gustowali” 
w marce audi. Poddębiccy policjanci 
zatrzymali 40-letniego mężczyznę, 
36-letnią kobietę oraz ich 16-letniego 
syna, którzy działając wspólnie i w 
porozumieniu z parkingu w Unie-
jowie ukradli samochód osobowy 
marki audi A3 o wartości 18 tysięcy 
złotych wraz ze znajdującymi się 
w nim dokumentami oraz apara-
tem fotograficznym. Po kradzieży 
samochód trafił na teren rodzinnej 
posesji w powiecie tureckim, gdzie 
został zdemontowany. Ustalono, że 
sprawcy upatrzyli sobie samochód 
audi zaparkowany w Uniejowie. Jed-
nak próbując dostać się do wnętrza, 
uruchomili alarm, który ich spłoszył. 

Potem ruszyli na poszukiwanie 
kolejnej „zdobyczy” i po kilkunastu 
minutach ukradli inne audi A3.

Na podstawie zabezpieczonego 
monitoringu i zebranego materiału 
dowodowego policjanci, zatrzymali 
przestępcze trio. Na terenie posesji 
należącej do 40-latka i jego 36-letniej 
żony zabezpieczono zdemontowany 
samochód osobowy marki audi A3, 
a także pocięte elementy pochodzące 
z innych pojazdów tej samej marki 
wraz z akcesoriami samochodowy-
mi. 28 maja 2014 roku Prokurator 
Rejonowy w Poddębicach wobec 
małżeństwa z powiatu tureckiego 
zastosował środek zapobiegawczy w 
postaci dozoru policyjnego, natomiast 
ich 16-letni syn odpowie za swoje czy-
ny przed sądem rodzinnym.

KWP w Łodzi 

Policjanci na majówce

70-letni złodziej

Rodzinne trio kradło 
samochody 

Debata o bezpieczeństwie

Pruł w gminie Łęczyca 
ponad 180 km na godzinę

W powiecie łęczyckim 31-la-
tek na motocyklu BMW jechał 
182 km/h w terenie zabudo-
wanym. 

O godz. 10.00 26 maja na 
drodze wojewódzkiej nr 703 w 
miejscowości Zduny w gminie 
Łęczyca patrol policjantów ru-
chu drogowego w radiowozie 
n ieoznakowanym zmierzył 
prędkość motocykla BMW w 
obszarze zabudowanym. Wynik 
to 182 km/h w miejscu, gdzie 
obowiązuje ograniczenie pręd-
kości do 50 km/h. Po zmierze-
niu prędkości i podaniu sygnału 
do zatrzymania motocyklista 
zatrzymał się. Kierowcą pojazdu 
był 31-letni mieszkaniec Poddę-
bic. Nie było to jego pierwsze 
wykroczenie w ruchu drogo-
wym, na swoim koncie miał już 

13 punktów. Z uwagi na rażące 
naruszenie zasad bezpieczeń-
stwa policjanci zamiast man-
datu skierują wniosek do sądu 

o ukaranie 31-latka. Kierowcy 
zostało na miejscu zatrzymane 
prawo jazdy. 

info: policja 
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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

Sprzedam mieszkanie własnościo-
we o pow. 34 m² + piwnica w Łę-
czycy, ul. Zachodnia 3. Mieszkanie 
po remoncie. Tel.: 781 290 563

Sprzedam mieszkanie własno-
ściowe w Łęczycy. Mieszkanie w 
stanie bardzo dobrym nie wymaga 
wkładu finansowego. Znajduje się 
w bardzo cichej i spokojnej okolicy. 
Całkowita powierzchnia mieszka-
nia to 48.40 + piwnica 3,07. Cena 
do uzgodnienia. Tel.:  793 727 460

Sprzedam bloki 50 m² bez „CO” w 
Ozorkowie w centrum. Tel.: 507-
424-539

Na sprzedaż 5 działek bud.  w 
Kwiatkówku. Powierzchnia 1400 
m², 1500 m², 1600 m²; cena 60zł/
m². Prąd, woda, kanalizacja przy 
działkach. Więcej info pod tel.: 530 
677 995

Sprzedam działki budowlane w 
Łęczycy. Tel.: 781-370-630

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

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

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

Sprzedam tanio komputer, opr. 
Windows 2007; sukieneczki komu-
nijne. Tel.: 697-823-910

Przyczepa campingowa firmy 
Niewiadów model N 126 wraz z 
wyposażeniem. Rok prod. 1981. 
Stan db, idealna dla budowlańców, 
bądź dla stróża. Cena 1300 zł do 
negocjacji. Tel.: 664 836 234

Sprzedam Bób Bizon. Cena 7 zł. 
Innych wszelkich informacji udzie-
lam telefonicznie. 728 993 822

Sprzedam przednią oś do Ursusa C 
328 do remontu ze wspornikiem .  
Cena 350 zł. Tel.: 665 029 668

Sprzedam działkę rolną o pow. 0,76 
ha w miejscowości Gawronki, gm. 
Łęczyca. Klasa ziemi III. Obecnie 
obsadzona sadem wiśniowym, 
na terenie działki zarybiony staw. 

Wytyczona droga dojazdowa. Cena 
27000. Tel.: 503 107 313

Sprzedam rozrusznik do Forda 
Mondeo mk2 100% sprawny. Cena 
70 zł. Tel.: 668 978 127

Mam do sprzedania działkę rolną  
o pow. 8 510 m2- Śladków Górny 
gmina Zgierz (za szkołą). Działkę 
można przekształcić na działkę 
budowlaną. Prąd i woda niedaleko 
i jest możliwość dokonania przyłą-
czenia. Cena 80000 do negocjacji. 
Tel.: 669 413 091

Sprzedam silnik do Żuka poj.2100 
benzyna silnik w 100% sprawny 
silnik jest ze skrzynią biegów ale 
mogę sprzedać bez skrzyni lub 
samą skrzynię, skrzynia też w 
100% sprawna cena do ustalenia. 
Tel.: 606 163 516

Części silnika zetor 50: sprzedam 
wał korbowy, 4 głowice komplet-
ne, pompę wodną, pompę olejową, 
rozrusznik, tarcze sprzęgła, kolek-
tor wydechowy, kompletny pod-
nośnik hydrauliczny, rozdzielacz 
hydrauliczny i wtryskiwacz. Tel.: 
691 034 154

Sprzedam ziemię pod uprawę rolną, 
pow. 45 000 m2. Chociszew. Cena 
250 000 zł do negocjacji.  Więcej 
informacji podam przez telefon. 
725 205 494

Sokolniki las ścisłe centrum do 
sprzedania bliźniak jako pawilon 
handlowy + dom mieszkalny lub 
dwa pawilony handlowe. Oba 
budynki do połączenia. Budynki 
mieszczą się na ul. Jagielloń-
skiej pod nr 4 i 6. Działka około 
285m2 i 380m2 , oczyszczalnia 
możliwość podłączenia gazu jest 
woda, energia elektryczna. Cena 
650 000 zł do negocjacji. Tel.: 601 
301 141

Listwa łata zgarniająca Jazon 3.4m. 
Łata profilująca ręczna przeznaczo-
na jest do wyrównywania plantu 
pod nawierzchnie z kostki bruko-
wej, asfaltu itp. na ulicach, parkin-
gach, placach itp. Łata sprawdza się 
najlepiej tam gdzie trzeba szybko 
wyrównywać lub profilować duże 
powierzchnie.
Łata jest nowa, brak możliwości 
wystawienia rachunku. Łata zaku-
piona do planowanej działalności, 
jednak nigdy nie została wyko-
rzystana. Cena  2800 zł Odbiór 
osobisty okolice Ozorkowa. Tel.: 
697 659 171
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Zwycięzcy turnieju piłki nożnej:
1 miejsce: Towarzystwo Przyjaciół 

Dzieci, otrzymali puchar starosty 
oraz piłkę 

2 miejsce: Orliki Króla Kazimierza
3 miejsce: Sokoły “Trójka”
Zwycięzcy turnieju bezpiecznych 

zachowań na obiektach sporto-

wych:
1 miejsce: Orliki Króla Kazimie-

rza, otrzymali puchar starosty
2 miejsce: Orlikowe Stokrotki, 

drużyna dziewcząt
3 miejsce: Towarzystwo Przyjaciół 

Dzieci
leczycki.pl

Górnik 1956 Łęczyca 
- Struga 

Dobieszków
12-2 (6-1)

bramki: Olczak x 2, Lewandow-
ski x 2, Pacałowski x 2, Sobczak, 
Góra x 3, Błachowicz, Pałczyński 

Trafiając do bramki Strugi 
Dobieszków 12 razy piłkarze 
Górnika pobili swój dotychczaso-
wy rekord liczby goli strzelonych 
w meczu ligowym. Do tej pory 
było to 11 bramek (mecz z Burzą 
Pawlikowice 29 maja 2010r., 
wygrany 11-0). 

Najbliższa kolejka 21
LKS Kalonka - Sokół Popów

LKS Dąbrówka - Zjednoczeni II Stryków
Huragan Swędów - Błękitni Dmosin

Malina Piątek - Amii Nowosolna
Struga Dobieszków - Kotan Ozorków

Orzeł II Parzęczew - Górnik 1956 Łęczyca

Tabela ligowa
A-klasa » Łódź II
1. Zjednoczeni II Stryków 48
2. Górnik 1956 Łęczyca 46
3. Kotan Ozorków 37
4. Orzeł II Parzęczew 35
5. Amii Nowosolna 35
6. LKS Kalonka 28
7. LKS Dąbrówka 24
8. Huragan Swędów 19
9. Malina Piątek 19
10. Struga Dobieszków 18
11. Błękitni Dmosin 16
12. Sokół Popów 9

Pogrom! Górnik strzelił aż 
12 bramek

Sportowe zmagania na Orliku 
podczas majówki zdrowia

Sukcesy zawodników łęczyckiego MKLA
Z wysokiego pułapu rozpoczął 

sezon Maciej Kiendzierski. W pierw-
szym starcie w Mikołowie zajął 
trzecie miejsce z wynikiem 215cm. 
Jeszcze lepiej spisał się na mityngu 
w Aleksandrowie Łódzkim, gdzie 
zajął pierwsze miejsce poprawiając 
rekord życiowy 217cm.Wynik ten 
jest także oficjalnym rekordem sta-
dionu. Na drugim miejscu także z 
rekordem życiowym 195cm uplaso-
wał się Łukasz Karwacki, trzeci był 
Mikołaj Urbański 180cm.W kategorii 
dziewcząt zwyciężyła Katarzyna 
Mrozińska 155cm.

Doskonale w pierwszym rzucie 
ligi młodzików wypadli młodzi 
zawodnicy MKLA Łęczyca. Łącznie 
zdobyli osiemnaście medali, w tym 
aż siedem złotych. Dwukrotnie na 
najwyższym podium stawała Ewa 
Różańska. Zwyciężyła w pchnięciu 
kulą [11.89m] oraz w rzucie dyskiem 
[ 40.48m]. Takim samym dorobkiem 
pochwalić się może Krystian Kaź-
mierczak w skoku w dal[ 5.67m] i 
skoku wzwyż [184cm].

Na najwyższym podium stawali 
także: Patrycja Kita 100m p.płotki 

[16.78s], Ignatowicz Katarzyna 
s.wzwyż [145cm], Jabłoński Karol 
110m p.płotki [17.19s]. Dwa srebr-
ne medale zdobyła Małgorzata 
Rybarczyk. W pchnięciu kulą 
uzyskała 9.05m a w rzucie dys-
kiem 28.00m.W skoku wzwyż 
drugie miejsca zajmowali: Paulina 
Sieradzka [145cm] oraz Alan Brze-
ziński [175cm]. W rzucie dyskiem 
drugi był Maciej Wawrzyniak 
[35.54m]. Brązowe medale dla ze-

społu zdobywali: Siuda Karolina 
100m [14.97s], Cichocka Patrycja 
600m [1.54.83min], Zajma Paweł 
300m p.płotki [45.66s] oraz sztafety 
4x100m dziewcząt i chłopców. - 
Postawa zawodników Łęczycy jest 
bardzo dobrym prognostykiem 
przed Mistrzostwami Wojewódz-
twa, które w przyszłym tygodniu 
odbędą się w Łodzi – mówi trener 
Mirosław Andrysiak.

(and)

X   L A T   M M K T   Ł Ę C Z Y C A
WILSON KIDS CUP ŁĘCZYCA OPEN 2014 - EDYCJA V 
PATRONAT  KRÓLEWSKIEGO  MIASTA  ŁĘCZYCA       

W niedzielę 25 maja, kiedy na 
kortach Roland Garros w Paryżu 
zaczął się French Open, zgodnie 
z wcześniejszymi zapowiedziami 
najmłodsi tenisiści, z różnych stron 
po raz kolejny zawitali do Łęczycy, 
aby rozegrać II turniej cyklu let-
niego - Wilson Kids Cup Łęczyca 
Open – Edycja V. Młodzi - mali, ale 
już wielcy sercem i charakterem 
sportowcy walczyli jak zwykle wspa-
niale o każdą piłkę, o każdy punkt. 
Niejednokrotnie pojawiały się łzy 
smutku, ale szybka otucha i całusy od 
mamy w dniu ich Święta, załatwiały 
sprawę. Na koniec, gdy zostały wrę-
czone wszystkim dyplomy, statuetki, 
medale i słodkości, uśmiechy na 
stałe zawitały na twarzach dzieci. 
Gratulujemy wszystkim, rodzicom 
i dzieciom oraz dziękujemy za trud, 
czas i poświęcenie, który włożyli, 
aby odwiedzić Królewską Łęczycę, 
przyjeżdżając do nas z bliższych i 
dalszych miast Polski. Wilson Kids 
Cup … i  Tenisowa Łęczyca to marki 
znane i cenione, dlatego postaramy 
się, aby turniejowy cykl letni, był 
jeszcze lepszy od poprzedniego … 

poprzeczka w górę, jak to w spo-
rcie. Zapraszamy już 15 czerwca na 
kolejny, trzeci  turniej naszej letniej 
edycji … do zobaczenia, … tenisowa 
Łęczyca czeka.                                      

UCZESTNICY ORAZ WYNIKI TURNIEJU:
POZIOM NIEBIESKI 6 lat

1. Maja Kołodziejczyk, Łódź
1. Nadia Jasińska, MMKT Łęczyca
1. Michalina Wróblewska, MMKT Łęczyca
1. Oliwer Miśkiewicz, MMKT Łęczyca

POZIOM CZERWONY 8 lat
1. Michał Ostrowski, Toruń
2. Wojciech Zombirt, Łódź
3. Jakub Janiszewski, MKT Łódź
4. Wojciech Wiktorowicz, STZ Return-Opoczno
5. Maciej Rdzany, Łódź

6. Oliwier Olczyk, Łódź
7. Kacper Ponitka, Ostrów Wlkp.
8. Błażej Wereszka, STZ Return-Opoczno
9. Martyna Sobierajska, Łódź
10. Mikołaj Lisiecki, Warszawa
11. Łukasz Olejniczak, MMKT Łęczyca
12. Maja Jodaniewska, MMKT Łęczyca
13. Alicja Praczkowska, MMKT Łęczyca
14. Iga Krajewska, MMKT Łęczyca

POZIOM POMARAŃCZOWY 9 lat 
1. Sebastian Maranda, PKT-Pabianice
2. Miłosz Renkiel, TUKS „Kozica” - Piotrków Tryb.
3. Kacper Wojtczak, Pabianice
4. Igor Kędzia, Łódź
5. Lena Wach, Łódź
6. Radosław Szczepaniak, Łódź
7. Agnieszka Murawska, Łódź
8. Natasza Makaro, Łódź
9. Nina Młodzińska, Łódź
10. Alan Budzyński, Łódź
11. Natalia Pruska, Łódź
12. Jan Stasiak, MMKT Łęczyca

POZIOM ZIELONY 10 lat
1. Filip Lisiecki, TieBreak Warszawa
2. Rafał Murawski, Łódź
3. Jakub Strzelecki, ST Winners-Łódź
4. Mateusz Lambert, AZS - Łódź
5. Jakub Solarski, MKT - Łódz
6. Jakub Kowalewski, MMKT Łęczyca
7. Cezar Wojciechowski, Zgierz
8. Weronika Ewald, Tczew
9. Marcin Andrzejczak, ŁKT - Łódź
10. Julia Jaszczak, MMKT Łęczyca
11. Michał Jercha, MMKT Łęczyca

Grzegorz Jasiński - MMKT - 
Łęczyca
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Częste mycie skraca życie Skuter gorszy niż ciężarówkaDostarczanie pizzy dronem

Musiało boleć

Policja z Mumbaju prowadzi dochodzenie, czemu 
Francesco’s Pizzeria zaczęła realizować zamówienia 
za pomocą drona. Urząd Kontroli Lotów podkreśla, że 
przepisy wymagają, by przed takim lotem uzyskać sto-
sowne pozwolenie. Rzecznik pizzerii torpeduje zarzuty, 
twierdząc, że nie naruszono żadnych zasad bezpieczeń-
stwa. W eksperymentalnym locie pizzę dostarczono 
do drapacza chmur oddalonego o ok. 1,5 km od lokalu. 
Na pomysł wpadł właściciel Mikhel Rajani. Restauracja 
twierdzi, że realizacja zamówień dronem to idealne 
rozwiązanie dla gnębionego korkami miasta. Indyjskie 
służby bezpieczeństwa obawiają się aktów terrorystycz-
nych przeprowadzanych za pomocą dronów, nic zatem 
dziwnego, że zdarzenie wywołało tak szeroki odzew. 

Osiemdziesięcioletni Haji wyznaje zasadę, że „czę-
ste mycie skraca życie”. Z tego właśnie powodu przez 
ostatnie sześćdziesiąt lat z determinacją i zawziętością 
stronił od popularnych środków czystości takich jak 
mydło, woda i suchy ręcznik. Na korzyść jego życiowej 
zasadzie przemawia fakt, że mieszka w małej Irańskiej 
wiosce na południu kraju, w której higiena osobista wcale 
nie jest sprawą pierwszorzędną. Jeżeli chodzi o jedzenie, 
to ulubioną potrawą Irańczyka jest podgniły jeżozwierz, 
natomiast napojem woda z zardzewiałej beczki po oleju. 
Mężczyzna wypija jej dziennie około 5 litrów – wszystko 
oczywiście w celach zdrowotnych.

Skutery emitują setki razy więcej zanieczyszczeń 
niż ciężarówki na kilogram spalonego paliwa. Do naj-
większej emisji dochodzi, gdy silnik skutera pracuje na 
jałowym biegu. Uczeni, którzy poinformowali o takich 
wynikach badań ostrzegają, że kierowcy stojący na 
skrzyżowaniu za skuterem powinni unikać wdychania 
spalin z jego silnika. Skutery emitują znacznie więcej 
aerozoli organicznych i lotnych substancji organicznych. 
Co więcej, reagujące z powietrzem spaliny tworzą dodat-
kowe aerozole i sadzę, co dodatkowo zwiększa ryzyko 
chorób serca i płuc. Silniki dwusuwowe emitują też 
silnie reaktywne molekuły tlenu, które również mogą 
szkodzić płucom. 

Do garażu się nie zmieścił
Lodowa latarnia morska

Zdjęcie od Baśki

Służby specjalne

Najważniejsze, aby było wygodnie

Kogut prowadzi


