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SeSja nadzwyczajna, zaSkoczenie całkiem naturalne

Marianna Kmieciak
Oczywiście, że powinna zostać 
odwołana, skoro pod jej nadzorem 
doszło do takiej sytuacji. Takie nie-
dopilnowanie jest niedopuszczal-
ne. Jestem zaskoczona, że sama 
jeszcze nie zrezygnowała. 
 

Iwona Jóźwiak
Jestem za odwołaniem kierowniczki 
PCPR, ponieważ nie zrobiła nic w tej 
sprawie. Jest osobą niekompetentną 
i nie wiem dlaczego zajmowała to 
właśnie stanowisko. Ale domyślam 
się, że to po znajomości.  

Zygmunt Cieślak
Wydaje mi się, że powinna dalej pełnić 
funkcję kierowniczki. Jeżeli wcześniej 
nie było żadnych skarg na jej pracę, to 
może w tej sprawie nie ona zawiniła. Z 
tego co wiem, starostwo nie dopatrzyło 
się żadnych uchybień. 

Jadwiga Muchewicz
Kierownik Zielińska jest osobą wrażliwą 
na krzywdę drugiego człowieka, nigdy 
nie odmówiła nikomu pomocy. Z całą 
pewnością jest to właściwa osoba na 
właściwym miejscu. Wiem, że gdyby 
zauważyła jakiekolwiek negatywne 
sygnały, na pewno by zareagowała. 

Henryk Kasyk
Pani Zielińska powinna zostać odwo-
łana, bo skoro podjęła się takiego za-
dania to do podobnej sytuacji nigdy 
nie powinno dojść. Widocznie nadzór 
nad rodziną nie był odpowiednio 
sprawowany. Szkoda tych dzieci. 

Reporter pyta: Czy Iwona Zielińska powinna dalej być kierownikiem PCPR? 

Wtorkowe posiedzenie rady po-
wiatu pełne było pytań i oskarżeń 
kierowanych pod adresem pracow-
ników PCPR w Łęczycy. Zarzuca 
się im niedopełnienie obowiązków 
służbowych względem zawodowej 
rodziny zastępczej, która dopuściła 
się karygodnych czynów w sto-
sunku do swoich podopiecznych (o 
dramacie dzieci pisaliśmy wcześniej 
w Reporterze). 

Winą za zbyt późną reakcję i nie-
dostrzeżenie problemu w rodzinie 

Medialne przedstawienie 
w starostwie

ŁĘCZYCA Tak jak wcześniej 
cała Polska żyła 

informacjami o gwałconych 
dzieciach w rodzinie zastępczej, 
tak i teraz na powiatową 
sesję zjechali dziennikarze 
reprezentujący krajowe media. 
Ten, kto spodziewał się kajania i 
przeprosin ze strony PCPR mógł 
poczuć się bardzo zaskoczony. 
Zamiast bicia się w pierś, 
zawieszona kierownik Zielińska 
mówiła głównie o pozytywach 
swojej pracy. Dzieci zostały 
skrzywdzone, PCPR nie miało 
sobie nic do zarzucenia. 

zastępczej obciążona została kie-
rowniczka PCPR, Iwona Zielińska. 
Przypomnijmy, że do czasu wyja-
śnienia sprawy została odsunięta 
od pełnionych obowiązków. Pracuje 
jednak w PCPR nadal, pobiera też 
kierowniczą pensję.

- Uważam, że PCPR zrobiło wszyst-
ko, co było w jego mocy, żeby dojść 
do prawdy i to właśnie my tę prawdę 
odkryliśmy – podkreślała na sesji 
Zielińska. - Nadzorowaliśmy tę 
rodzinę poprzez koordynatora oraz 
pracowników socjalnych. Ani liczne 
wizyty, ani obserwacje czy rozmo-
wy z dziećmi nie wskazywały na 
żadne niepokojące objawy. Gdy takie 
zauważyliśmy, podjęte zostały odpo-
wiednie kroki, by przekonać dzieci 
do mówienia. Potrzebowały one aż 
trzech tygodni, aby się odważyć i 
opowiedzieć o swoim dramacie.

Przy mikrofonie Iwona Zielińska. Pracownice PCPR nie zgodziły 
się na pokazanie twarzy 

Zenon Koperkiewicz w ostrym 
stylu komentuje wypowiedź przed-
stawicielki PCPR.

- Nie mogłem uwierzyć w to, co 
usłyszałem na sesji. Wygląda na to, 
że sesja została zwołana tylko po 
to, aby przedstawić PCPR w jak naj-
korzystniejszym świetle. Dla mnie 
to skandal. Zupełnie niepotrzebne 
przedstawienie. Pani Zielińska, gdy-
by miała choć odrobinę przyzwo-
itości, już dawno zrezygnowałaby 
ze stanowiska.

Tłumaczenie Iwony Zielińskiej 
nie przekonało również Krzysztofa 
Hopaluka, radnego powiatowego. 

- Trudno mówić, żeby szefowa 
PCPR kogokolwiek przekonała. 
Pozostaje poczekać na wyniki pracy 
śledczych zajmujących się tą sprawą 
– usłyszeliśmy od radnego. 

Radni zwrócili uwagę, że w 
przypadku zawodowej rodziny 
zastępczej, z którą wcześniej były 
już rozwiązywane umowy z po-
wodu stosowania nieadekwatnych 
metod wychowawczych, kontrole 
powinny być przeprowadzane 
zdecydowanie częściej niż raz na 
kwartał, czy raz na pół roku. 

Podczas sesji dyskutowano także 
nad wynikiem przeprowadzonej 
przez starostwo kontroli, która 
wprawdzie potwierdziła, że rodzi-
na zastępcza pozostawała pod stałą 
kontrolą pracowników PCPR, to jed-
nak wykazała, że dzieci przebywa-
jące od 2007 roku w domu państwa 
A. skarżyły się na złe traktowanie 
przez opiekunów. 

Iwona Zielińska twierdzi, że żad-
ne z zastrzeżeń względem rodziny 
zastępczej nie zostało potwierdzone 
ani przez dzieci, ani przez wyniki 
przeprowadzanych kontroli. 

Wicestarosta Krystyna Pawlak 
Wiceminister Elżbieta Seredyn zapowiada zmiany w prawie mające 
zapewnić bezpieczeństwo dzieci w rodzinach zastępczych

podkreśla, że w tej bulwersującej 
sprawie zawiedli wszyscy.

- Dzieci nie miały zaufania do 
dorosłych. Wszyscy, nie tylko pra-
cownicy PCPR, ale także nauczy-
ciele, pedagodzy, a nawet sąsiedzi 
zawiedli. Zawiódł cały świat doro-
słych – mówiła na sesji. 

- Postępowanie prokuratorskie, 
które jest obecnie prowadzone po-
winno rozwiać wątpliwości – dodał 
Wojciech Zdziarski, starosta łęczycki. 

Do Łęczycy przyjechała na sesję 
Elżbieta Seredyn, podsekretarz sta-
nu w ministerstwie pracy i polityki 
społecznej. Wiceminister zapowie-
działa zmiany w prawie mające 
zapewnić większe bezpieczeństwo 
dzieci przebywających w rodzinach 
zastępczych. Postuluje wprowadze-
nie obowiązkowych badań psycho-
logicznych dla wszystkich rodzin 
zastępczych. 

tekst i fot. (mr)

Czy starosta 
zwolni Iwonę 
Zielińską?
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ŁĘCZYCA Tuż przy komendzie 
policji nie ma wyma-

lowanych pasów na ruchliwej 
i niebezpiecznej „jedynce”. 
Mieszkańcy codziennie ryzykują 
własnym życiem przechodząc 
przez drogę i dziwią się, dlacze-
go nikt do tej pory nie zwrócił 
uwagi na brak wymalowanego 
w tym miejscu przejścia dla 
pieszych.
- Co jak co, ale policjanci z 
komendy powinni już dawno 
zauważyć ten problem. Przecież 
sąsiadują z tym niebezpiecznym 
przejściem. Niedługo wakacje, 
na pewno zwiększy się jeszcze 
bardziej ruch na „jedynce”. Czy 
trzeba tragedii, aby w końcu 
oznakowane przejście pojawi-
ło się w tym miejscu? – pyta 
pani Marta, która naprzeciwko 
komendy policji przechodzi 
codziennie z dzieckiem przez 
przelotową trasę.

(stop)

Najciemniej 
pod latarnią

Krytykują magistrat. Czy wywalczą to, czego chcą?
ŁĘCZYCA Choć długo trzeba było czekać na modernizację ul. Staromiejskiej, to 

prowadzone prace nie wszystkim się podobają. Zadowolenie z faktu 
remontu przysłania szereg nieprawidłowości. Mieszkańcy mówią, że ulica powinna 
zostać wyłożona kostką o kilka metrów dalej – w kierunku ul. Prusa. Cały czas 
na łuku drogi stoi prawie pośrodku słup energetyczny. Kontrowersje wzbudza też 
pozostawiony przy posesjach pas ziemi, która obsiana ma zostać trawą.

Prace potrwają jeszcze ok. dwóch tygodni – mówią robotnicy

Elżbieta Cłapińska bardzo nega-
tywnie ocenia postawę urzędników 
z magistratu.

- Gdy zobaczyłam, że robotnicy 
pozostawili przy naszej posesji pas 
na trawę, poszłam do urzędu. Roz-
mawiałam o tym w wydziale inwe-
stycyjnym. Prosiłam, żeby przyjechali 
na miejsce i zobaczyli jak to fatalnie 
wygląda. Mówiłam, że nie chcemy 
takiego pasa zieleni i wolimy, aby 
chodnik został położony na całej sze-
rokości. Pan Głodek odpowiedział, że 
zajmie się tym problemem – słyszymy 

od E. Cłapińskiej. Nasza Czytelniczka 
twierdzi, że czekała prawie dwa tygo-
dnie na przyjazd kierownika referatu 
inwestycji.

- Nikt nie przyjechał, więc ponow-
nie poszłam do magistratu. Usłysza-
łam od urzędnika w lekceważącym 
tonie, że jak nie chcę trawy, to powin-
nam sfinansować sama położenie w 
tym miejscu kostki. Takie zachowanie 
bardzo mnie zbulwersowało. Napi-
sałam do burmistrza i czekam na od-
powiedź.  Mąż pani Elżbiety zwraca 
również uwagę na inne sprawy.

- Wcześniej urząd powinien 
przeprowadzić konsultację ws. 
prac na Staromiejskiej. Nie byłoby 
takich niespodzianek. Kostkę 
ułożyli co do centymetra, według 
wcześniejszych planów. Jak mają 
pieniądze z Unii, to powinni jesz-
cze pociągnąć te kilka metrów do 
zakrętu w kierunku ul. B. Prusa. 
Wielkim zaskoczeniem jest też 
pozostawienie słupa prawie na 
środku drogi. 

Co na to urząd miasta?
- Inwestycja przebudowy ul. Sta-

romiejskiej prowadzona jest zgodnie 
z dokumentacja projektową i otrzy-
manym pozwoleniem budowlanym 
na terenie, który jest własnością 
miasta. Odsunięcie chodnika od 
granicy posesji państwa Cłapińskich 
i usytuowanie tam pasa zieleni wy-
nika z założeń przyjętej do realizacji 
koncepcji projektowej i z koniecz-
ności zachowania normatywnych 

szerokości chodnika – odpowiada 
Krzysztofa Łuczak, rzecznik burmi-
strza. - Zmiana lokalizacji słupa linii 
niskiego napięcia została zlecona 
firmie Energa Operator S.A Oddział 
w Płocku, która jest gestorem sieci 
energetycznej. Przedmiotowy słup 
zostanie usunięty najpóźniej do cza-
su odbioru ulicy Staromiejskiej. Tym 
niemniej urząd miejski czyni stara-
nia, aby został usunięty wcześniej.

tekst i fot. (stop)

„Nie chcemy przy chodniku trawy. Kto będzie wyrywał 
chwasty, może urzędnicy?”

Słup energetyczny ma zostać 

niedługo usunięty z drogi
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prawdziwa rewolucja w Spółdzielni mieSzkaniowej

Czy w „Łęczycance” 
dojdzie do rozłamu?

Jeszcze nigdy w historii 
istnienia spółdzielni miesz-
kaniowej nie było podobnych 
pomysłów. Niektórzy miesz-
kańcy chcą wyodrębnienia 
z „Łęczycanki” drugiej 
spółdzielni, która nosić ma 
nazwę „Konopnicka”. Wśród zwolenników 
tych zmian jest m.in. były wiceprezes spół-
dzielni (który zasiadał w zarządzie w latach 
1999-2009) wraz z niektórymi członkami 
obecnej rady nadzorczej. 

Kilka dni temu do zarządu 
„Łęczycanki” trafiło pismo od 
kilkunastu spółdzielców. Chcą, 
aby podczas walnych przedys-
kutować a następnie przegłoso-
wać punkt dot. wydzielenia z 
zasobów i majątku spółdzielni 
nowego zrzeszenia pod nazwą 
„Konopnicka”. Nowa spółdziel-
nia miałaby reprezentować inte-

resy mieszkańców m.in. z nieru-
chomości przy ul. Konopnickiej, 
Zachodniej, Dominikańskiej, 
Wojska Polskiego i Kaliskiej. 

Obecnie pismo jest analizowane 
przez zarząd.

- Na pewno nie będziemy blo-
kować tej inicjatywy, choć muszę 
przyznać, że kompletnie nie rozu-
miem tego pomysłu – mówi Jaro-

sław Pacholski, prezes „Łęczycan-
ki”. - Rozpatrujemy ten wniosek 
przede wszystkim pod względem 
formalno -  prawnym. Punkt może 
wejść pod obrady na walnych, 
ale musi być zgodny z ustawą o 
spółdzielniach mieszkaniowych i 
prawem spółdzielczym.

Czy prezes spodziewał się takiej 
inicjatywy części spółdzielców?

- Doprecyzujmy, inicjatywy 
dwunastu członków, którzy pod-
pisali się pod tym wnioskiem. 
Oczywiście, że się nie spodzie-
wałem. Jest to dla mnie bardzo 
duże zaskoczenie. Tak poważna 
sprawa powinna być poddana 
szerokim konsultacjom wśród 
członków. Wniosek według mnie 
jest próbą rozłamu spółdzielni. 
Należałoby się zastanowić rów-
nież, czy nie jest działaniem na jej 
szkodę. Wcześniej w tej sprawie 
nikt z zarządem nie rozmawiał, 
temat ten nie był  poruszany pod-
czas posiedzeń rady nadzorczej, 
w których uczestniczyli również 
członkowie spółdzielni podpi-
sujący się pod tym wnioskiem. 
Oczywiście takie konsultacje i 
rozmowy nie są obowiązkiem. 
Zadajmy sobie jednak pytanie: 
czy nie powinny się odbyć?

Szef „Łęczycanki” uważa, że 
podział spółdzielni mieszkanio-
wej jest fatalnym i kosztownym 
pomysłem.

- Koszty byłyby bardzo duże. 
Według mojej wiedzy sporzą-
dzenie aktów notarialnych, 
ustalenie wielkości zobowią-
zań i należności wraz z ich 
podziałem, policzenie obciążeń 
poszczególnych nieruchomości, 
ustalenie wielkości poszcze-
gólnych funduszy celowych, 
wycena księgowa majątku i 
prawdopodobnie wiele proce-
sów sądowych kosztować może 
nawet kilkaset tysięcy złotych i 

trwać do kilku lat. Za podział 
zapłaciliby wszyscy spółdzielcy. 
Pytanie tylko, po co to robić lub 
komu i czemu taki podział ma 
służyć?

No właśnie. Jakie przesłanki kie-
rowały spółdzielcami i niektórymi 
członkami rady nadzorczej?

- Na te pytania padną odpo-
wiedzi podczas walnych, ale to 
naturalne, że chcielibyśmy mieć 
realny wpływ na gospodarowanie 
w mniejszej spółdzielni  – usłysze-
liśmy od członkini rady. - To nie 
jest tak, że te pomysły związane 
z podziałem spółdzielni mieszka-
niowej nie były dyskutowane na 
posiedzeniach rady nadzorczej. 
Rozmawialiśmy o tym i uprze-
dzaliśmy, że może dojść do takiej 
sytuacji. 

Waldemar Augustyniak, prze-
wodniczący rady, mówi zupełnie 
co innego.

- Nie pamiętam, aby takie roz-
mowy były prowadzone. Dla mnie 
pomysł z podziałem spółdzielni 
jest nowością i na dodatek destruk-
tywnym działaniem. Nie po to się 
połączyliśmy walcząc z poprzed-
nim zarządem na czele z panią 
Chodorowską, aby teraz się dzielić. 

„Łęczycanka” jest największą 
spółdzielnią mieszkaniową w 
mieście. Zrzesza ponad 3 tysiące 
rodzin. W tym roku walne zebra-
nia członków spółdzielni odbędą 
się w hali przy gimnazjum 25 i 26 
czerwca. Będzie gorąco...

tekst i fot. (stop)

Prezes Pacholski 
jest zaskoczony 
pomysłem 
rozłamu w 
spółdzielni 

Najwięcej zwolenników podziału mieszka przy ul. Konopnickiej 

Czy spółdzielcy będą głosować nad powstaniem spółdzielni „Konopnicka”? Aby podział 
„Łęczycanki” stał się faktem, musi zagłosować za tym pomysłem 75 procent członków
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Uwolnij się
od wielu rat!

Płać jedną ratę  
w miesiącu zamiast kilku

Szczegóły w placówkach Kasy
*  Całkowita kwota kredytu: 36 000 zł, czas obowiązywania umowy: 120 miesięcy, 119 miesięcznych rat równych:  
475,88 zł oraz ostatnia, 120. rata: 475,58 zł, stopa oprocentowania kredytu w skali roku: 10% (zmienna), prowizja 4%,  
tj. 1440 zł, opłata przygotowawcza: 40 zł, koszt ubezpieczenia WALOR: 3587,60 zł (w tym wpisowe i udział w TUW:  
2 zł), opłata za przelew (2 szt.): 30 zł, rzeczywista roczna stopa oprocentowania: 14,68%, całkowita kwota do zapłaty: 62 
202,90 zł, w tym odsetki:  21 105,30 zł. Informacje podano na podstawie reprezentatywnego przykładu z dnia 12.03.2014 
r.  Jednym z warunków udzielenia Godnej Uwagi pożyczki konsolidacyjnej jest refinansowanie zewnętrznych (spoza 
grupy Kas Stefczyka, tj. Kasy Stefczyka, Kasy Wspólnota, Kasy Jowisz, Kasy Wybrzeże, Kasy Unii Lubelskiej, Kasy 
Centrum oraz Twojej SKOK i Kasy Polska) zobowiązań pożyczkowych/kredytowych wnioskodawcy w wysokości  
co najmniej 10 tys. zł.
Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej oceny zdolności kredytowej. 

oprocentowanie  
od 10% w skali roku*,  
okres kredytowania  
nawet do 10 lat

Zalety pożyczki:

Przenieś swoje zobowiązania 
do Kasy Stefczyka  
i wybierz Godną Uwagi  
pożyczkę konsolidacyjną! 

ozorków, ul. Listopadowa 23  
tel. 42 277 09 10

Łęczyca, ul. Belwederska 25  
tel. 24 222 84 19

801 600 100
kasastefczyka.pl

koszt wg taryfy operatora

Już dawno nie było tak 
małego zainteresowania 

bezpłatnymi badaniami mammo-
graficznymi przed urzędem miasta. 
W zaparkowanym mammobusie 
wiało pustką a technik radiologii 
nie ukrywał zaskoczenia. 

- Badanie trwa dosłownie kilka 
minut, a wyniki są wysyłane pocztą 
na adres pacjentki. Można przyjść 
do nas bez zapisu, wykonamy 
zdjęcia od razu – informuje Jacek 
Ogilba, technik RTG pracujący w 
mammobusie. – Zauważyliśmy, 
że coraz mniej kobiet przychodzi 

na badania. Odnoszę wrażenie, że 
panie bagatelizują potrzebę profi-
laktyki.

Program przeznaczony jest dla 
pań w wieku 50-69 lat, ubezpie-
czonych, które w ciągu ostatnich 2 
lat nie wykonywały mammografii. 
Czy brak zainteresowania ubiegło-
tygodniowymi badaniami, to wina 
magistratu, który wcześniej infor-
muje o przyjeździe mammobusa 
do Łęczycy? Może zabrakło takich 
informacji?

Warto dodać, że w mammo-
busie jest specjalistyczny gabinet 

do badań, recepcja, przebieral-
nia oraz poczekalnia dla ko-
biet, w której panie mogą za-
poznać się z materiałami in-
formacyjnymi i edukacyjnymi. 
Mammografia to radiologiczna 
metoda badania piersi u kobiet. 
Polega na wykonaniu serii zdjęć 
gruczołu przy użyciu promieni 
rentgenowskich. Jej zdolność 
do ukazania szeregu charakte-
rystycznych zmian pozwala na 
wczesne rozpoznanie raka piersi 
i podjęcie leczenia. 

tekst i fot. (mr)

Jeszcze nie tak dawno 
magistrat roztaczał 

piękne wizje inwestycji nad miej-
skim zalewem. Jaka jest rzeczy-
wistość? Bardzo smutna. Wokół 
zbiornika leży pełno śmieci. Trawa 
w niektórych miejscach sięga na-
wet pasa. 

Z pewnością nie jest to przyjem-
ne miejsce do spędzenia miłego 
popołudnia. 

- Przydałoby się więcej miejsca 
do opalania i trochę przestrzeni 
dla dzieci. Teraz to miejsce jest 
naprawdę mało ciekawe - mówią 
łęczycanie. 

Plany inwestycyjne miasta wzglę-
dem zalewu miejskiego już znamy. 
Ma tam powstać Ogólnopolski 
Ośrodek Upowszechniania Kultury 
Fizycznej i Sportu (pisaliśmy na ten 
temat w Reporterze). Są to jednak 
działania rozłożone w czasie. Zbli-
żają się jednak wakacje i można 
by w ciekawy sposób wykorzystać 
tereny wokół zalewu, np. na zorga-
nizowanie imprez plenerowych, co 

su-
g e -
r u j ą 
m i e s z -
kańcy.

- Kwestia czystości na terenie 
należącym do miasta zostanie ure-
gulowana- informuje Krzysztofa 
Łuczak, rzecznik łęczyckiego ma-
gistratu. - Należy jednak pamiętać, 
że nie jest to miejsce odpowiednie 
do plażowania, a tym bardziej 
do kąpieli. Nie ma tam żadnego 
nadzoru ratowników, czy wyzna-
czonego i bezpiecznego miejsca 
do pływania.

Tereny wokół  zalewu miejskiego 
mogą być trafionym pomysłem na 
spokojny relaks w gronie rodziny i 
przyjaciół, albo na spokojny spacer 
po pracy. Nie szukajmy jednak 
ochłody w zbiorniku wodnym, 
gdyż kąpiel w takim miejscu może 
spowodować poważne komplika-
cje zdrowotne. 

(mr)

ŁĘCZYCA 

ŁĘCZYCA 

Śmieci i wysoka 
trawa nad zalewem
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Bożena Karlikowska, idąc 
ulicą Kaliską, zauważyła 

pod drzewem wronę, która wypadła 
z gniazda. Poprosiła naszą dzienni-
karkę, przechodzącą obok, o pomoc w 
uratowaniu ptaka. Zadzwoniliśmy do 
strażników miejskich, którzy zabrali 
wronę do weterynarza.

- Wrona miała zdeformowane 
stawy i niestety żadnych szans na 

przeżycie – informuje dr Krzysztof 
Gajewicz. 

Choć tym razem zainteresowanie 
i pomoc okazały się nieskuteczne, 
należy pamiętać, by nie przecho-
dzić obojętnie widząc czyjąkolwiek 
krzywdę, bez względu na to, czy 
ma ona miejsce w świecie ludzi, czy 
zwierząt.

tekst i fot. (mr)

„I Ty możesz zostać 
bohaterem” - to już 

czwarta edycja manewrów spraw-

nościowych zorganizowanych 
przez Zespół Placówek Edukacyj-
no-Wychowawczych. Cel zawsze 

ten sam – integracja dzieci i mło-
dzieży, podnoszenie sprawności 
fizycznej, porady dot. bezpiecznego 
zachowania. 

W imprezie wzięli udział przed-
stawiciele miasta oraz starostwa, 
dyrektorzy szkół a także wojsko, 
straż pożarna, policja, WOPR, straż 
miejska, sanepid, obrona cywila. 
Najmłodsi mogli zapoznać się z 
pracą, sprzętem i wyposażeniem 
samochodów poszczególnych jed-
nostek. Wszyscy aktywnie uczestni-
czyli w proponowanych zabawach 
sprawnościowych.

Nauczyciele ZPE-W przygotowali 
dla uczestników imprezy niespo-
dziankę – przedstawienie pt. „Czer-
wony Kapturek” w nowoczesnej 
zmienionej wersji przeplecionej za-
bawnymi scenkami. Na zakończe-
nie wszystkie drużyny otrzymały 
pamiątkowe dyplomy i statuetki 
ufundowane przez starostwo. 

(just)

Przed 
wakacjami  
w drogeriach 
tłoczno

Drogerie mają bogatą ofertę na wakacje

Jak ciepłe bułeczki 
sprzedają się kosme-

tyki do opalania i przeciw oparze-
niom słonecznym. 

Warto się dowiedzieć jakie czyn-
niki powinniśmy brać pod uwagę 
wybierając kosmetyki. Co jest naj-
ważniejsze – wysokość filtra PSF, 
cena, zapach, konsystencja, a może 
długość utrzymywania się na ciele?

- Wybierając produkty kosme-
tyczne, które mają chronić naszą 
skórę przed szkodliwym promie-
niowaniem ultrafioletowym, bez 
wątpienia należy kierować się wy-
sokością współczynnika SPF. Im 
jest on wyższy, tym skóra będzie 
dłużej chroniona. Trwałość ko-
smetyku to sprawa drugorzędna, 
tym bardziej jego zapach czy ko-
lor, są to tylko zachęcające dodatki 
– informuje Bogumiła Michalska, 
ekspert do spraw urody w jednej 
z łęczyckich drogerii.

Czym kierują się klienci przy 
wyborze kosmetyków?

- Niektórzy mają swoje ulubione 
marki, ale często kusi je cena, tym 

bardziej, gdy na dobrej jakości 
produkt mamy aktualnie ciekawą 
promocję. Najtańszy kosmetyk do 
opalania można kupić już za 6,50 
zł. Zauważamy znaczny wzrost 
świadomości naszych klientek 
względem szkodliwego działania 
promieni słonecznych. Kobiety w 
średnim wieku wybierają zdecy-
dowanie silniejszą ochronę dla 
swojej skóry, młodsze kierują się 
pragnieniem ładnej opalenizny, 
więc współczynnik SPF w wy-
bieranych przez nie emulsjach czy 
kremach jest niższy, chyba że mają 
wrażliwą skórę lub kupują pro-
dukty ochronne dla skóry dziecka 
– słyszymy od pani Bogumiły.

Warto zainwestować kilkana-
ście złotych w dobry kosmetyk i 
zapewnić swojej skórze niezbędną 
ochronę w gorące, letnie dni. Pa-
miętajmy jednak, że nie wystarczy 
użyć produktu raz, aby zapewnić 
sobie ochronę na cały dzień. Apli-
kację kremów z filtrem SPF należy 
powtarzać. 

(mr)

Młoda wrona nie przeżyła

ŁĘCZYCA 

ŁĘCZYCA 

ŁĘCZYCA 

Manewry na miejskim stadionie

W sobotę odbył się finał dzia-
łań programu PaT, w którym 
udział wzięła przede wszystkim 
młodzież z Łęczycy i okolic, 
promująca modę na życie bez 
uzależnień. Happening miał 
miejsce w samym centrum mia-
sta, a wydarzenia z nim zwią-
zane trwały od godziny 13.00 
do późnego wieczora. Pomimo 
niepewnej pogody, frekwencja 
była imponująca.

PaT to skrót od nazwy ogólno-
polskiego programu „Profilaktyka 
a Ty”, którego zadaniem jest zwięk-
szenie świadomości młodzieży 
szkolnej dotyczącej różnorodnych 
metod zapobiegania uzależnie-
niom, konieczności wzajemnego 
wsparcia oraz wymiany doświad-
czeń. Projekt ten ma uchronić 
młodzież od pułapek środowisk 
patologicznych powstałych wsku-
tek destrukcyjnych wpływów 
działania wszelkich nałogów. PaT 

Łęczycka młodzież 
wolna od uzależnień
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to głos młodzieży w profilaktyce 
uzależnień.

- PaT jest dla nas możliwością 
pokazania, że można dobrze się 
bawić bez używek, np. tak jak 
dzisiaj. My nie bierzemy i nie 

chcemy, by brali inni, dlatego w 
myśl zasady nie lecz, tylko zapo-
biegaj, działamy przeciwko uza-
leżnieniom- tłumaczą Martyna 
Wdowiak, Paulina Granosik i 
Małgosia Kowalczyk, uczennice 
gimnazjum w Topoli Królewskiej, 
zaangażowane w projekt PaT

Po oficjalnym powitaniu mło-
dzieży na placu Tadeusza Ko-
ściuszki i zaśpiewaniu hymnu 
PaTowskiego -,,Nie wracajmy 
jeszcze na ziemię”, zasadzono 
drzewko - łęczycki symbol PaT. 

- Młodzież z Łęczycy i okolic 
bardzo pozytywnie reaguje na 
projekt PaT. Jest zaangażowana, 
aktywna i twórcza, a do tego 
świetnie się bawi – podkreśla 
komendant powiatowy policji w 
Łęczycy, insp. Paweł Karolak. 

Punktem kulminacyjnym hap-
peningu było wspólne wybicie 
rytmu „Wolnych serc”.

(mr)
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ŁĘCZYCA 

Mimo obfitych opadów deszczu, 
które znacznie opóźniły rozpoczęcie 
imprezy i mogły zniechęcić miesz-
kańców Ozorkowa do wzięcia w 
niej udziału, całość wypadła bardzo 
interesująco. Już po pierwszych 
występach wyjątkowo uzdolnio-
nych dzieci i młodzieży z terenu 
Ozorkowa widzowie zapomnieli 
o niedogodnościach. Program 
artystyczny przygotowany 
specjalnie na sobotnie święto 
miasta był bardzo bogaty. Mo-
gliśmy podziwiać występy 
solistów, zespołów oraz gru-
powe układy choreograficzne. 

Po części artystycznej przy-
szedł czas na uroczyste wręczenie 
pucharów burmistrza za udział w 
turniejach sportowych. Nagrodzo-

Początek mundialu w Bra-
zylii przyniósł duże emocje, 
pomimo że w mistrzostwach 

nie grają Polacy. Mecze są ciekawe a wyniki 
zaskakujące. Właściciele lokali gastrono-
micznych zachęcają do oglądania spotkań 
nie w domach a u nich. Atmosfera gwaran-
towana. - Nasza pizzeria czynna jest prak-
tycznie do ostatniego klienta. Telewizor 
jest duży i nie ma żadnego problemu, 
aby kibice emocjonowali się mundialem 
właśnie u nas – zachęca Ernest Stańczyk, 
obsługujący lokal. Podobnie jest w pubie 
Macieja Koperskiego. - Mamy telebim i 
mecze na takim urządzeniu prezentują 
się naprawdę bardzo atrakcyjnie. Kibiców 
piłki nożnej nie brakuje w Łęczycy. Szkoda tylko, że nasi nie grają. Wtedy dopiero 
byłyby emocje.

(stop)

DNI OZORKOWA
W sobotę mogliśmy korzystać z 
wielu atrakcji przygotowanych 
przez miasto. Na stadionie 
miejskim nie zabrakło muzyki, 
tańca, smacznego jedzenia oraz 
beztroskiej zabawy w wesołym 
miasteczku. 

Owocowe pyszności z rynku
Odwiedziliśmy rynek w Łęczycy, żeby 
zobaczyć, jakie owoce możemy tam kupić 
i w jakich cenach są oferowane klientom.  - 
Sprzedaję truskawki z mojej własnej plantacji. 
Tego roku mamy ich dużo i w tym właśnie 
momencie jest dla klientów najkorzystniejsza 
cena (2,50 – 3,50 zł za kilogram), dlatego 
jeżeli ktoś planuje robić z nich przetwory, to 
jest to najlepszy czas – mówi pan Eugeniusz, 
plantator z Grabowa. - Truskawki są słodkie i 
smaczne. Własne owoce sprzedaje na rynku 
w Łęczycy również pani Weronika, posiadają-
ca w okolicy miasta sad. - Oprócz truskawek, 
których jest sporo na rynku, klienci sięgają 
teraz najchętniej po czereśnie, które mogę 
zaoferować im w przystępnej cenie. Nie ma 
ich jednak dużo, ponieważ sporo zmarzło, a 
tymi, które dojrzały zaczynają interesować 
się szpaki – tłumaczy. Czereśnie na rynku 
możemy kupić w cenie od 8 do 10zł za kilo-
gram. Dla amatorów innych owoców mamy 
również dobrą wiadomość – możemy kupić 
już  jagody. Czy będzie ich dużo w tym se-
zonie, to się dopiero okaże, na razie możemy 
ich posmakować w cenie 18 zł za kilogram. 

tekst i fot. (mr)

nych zostało wielu młodych, uzdol-
nionych miłośników sportu. 

Po oficjalnej nobilitacji młodzieży, 
na ozorkowskiej scenie rozpoczęły 
się koncerty znanych i popularnych 
zespołów. Wystąpili m.in.: Dedovy 
Blechy (zespół z Czech), MEGA DAN-
CE (gwiazda disco polo), S.T.O.R.N. 
(grupa rockowa), ReperWuAr (for-
macja hip-hop) oraz TRZECI WY-
MIAR (również wykonujący muzykę 
hip-hop). Na najważniejszy i najbar-
dziej oczekiwany występ wieczoru, 
koncert grupy VARIUS MANX, 
trzeba było trochę poczekać. Opłaciło 
się jednak i zespół odwdzięczył się 
wspaniałym koncertem, podczas 
którego wszyscy uczestnicy bawili się 
w rytmie dobrze znanych i lubianych 
przebojów. 

(mr)

Lokale zapraszają piłkarskich kibiców
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Oryginalne potrawy 
i porady kulinarne

Rozwiązanie krzyżówki z numeru 90: Jaki gość, taka uczta.

UŚMIECHNIJ SIĘ
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* Wędkarz do wędkarza: 
- Wiesz, po czym poznać wiek ryby? 
- Nie wiem... 
- Po oczach. 
- Ale jak? 
- Bo im dalej oczy od ogona, tym ryba 
starsza. 

* * * 
* Spotkanie przyjaciółek po latach. 
Oglądają zdjęcia: 
- Popatrz, jakie byłyśmy kiedyś piękne. Zwłaszcza ja! 
- A teraz? 
- Teraz wyglądamy, nie najlepiej. Zwłaszcza ty… 

* * *
* Stary, już nie mogę pić. Teraz, jak się napiję, jestem 
cały opuchnięty. 
- Co, nerki?  
- Nie, żona... 

* * * 
* Mąż z żoną ogląda horror. 
Nagle na ekranie pojawia się przerażająca kobieca postać. 
Żona wystraszona wykrzyknęła: 
- O matko! 
- Poznałaś, co? 

* * *
* Na siłowni, młodzieniec do trenera: 
- Jak pan sądzi, jakie urządzenie zrobi największe wrażenie 
na mojej dziewczynie? 
- Bankomat. Stoi przed siłownią. 

* * *
* Ogłoszenie: 
- Sprzedam encyklopedię, 40 tomów. Stan bardzo dobry. 
Nie będzie mi już potrzebna. Ożeniłem się tydzień temu. 
Moja żona wie wszystko najlepiej... 

* * *
* W kinie podczas seansu: 
- Wspaniale całujesz, Andrzej. To dlatego, że siedzimy w 
ostatnim rzędzie? 
- Nie, to dlatego, że jestem Józek. 

* * * 
* Do kasy w banku podchodzi mężczyzna i zaczyna ner-
wowo szukać czegoś po kieszeniach. 
- Czy pan dokonuje wpłaty czy wypłaty? 
- Ani jedno, ani drugie. Rewolweru szukam! 

Chłodnik litewski
Składniki
• 2 pęczki botwinki z buraczkami 
• 2 ogórki zielone 
• pęczek rzodkiewek 
• pęczek szczypiorku 
• 2 duże jogurty naturalne (2 x 400 ml) 
• 2-3 ząbki czosnku 
• sól 
• pieprz 
• odrobina soku z cytryny 
• 4 jajka ugotowane na twardo 

Etapy przygotowania: Botwinkę i buraczki umyć, obrać 
i pokroić drobno, gotować w niewielkiej ilości wody ok 
10 minut od zagotowania. Zdjąć z ognia i przestudzić. 
W czasie, kiedy botwinka stygnie pokroić obrane ogór-
ki i rzodkiewki w małą kostkę. Dodać przeciśnięte przez 
praskę ząbki czosnku. Warzywa i botwinkę połączyć razem 
(dodać tylko niepełną szklankę wody, w której gotowała 
się botwina). Wymieszać z jogurtami naturalnymi. Do-
prawić solą i świeżo mielonym pieprzem oraz cytryną wg 
uznania. Odstawić na godzinę do lodówki. Kiedy botwinka 
się schłodzi, przelać do talerzy i posypać drobno posieka-
nym szczypiorkiem. Chłodnik podawać z ugotowanym na 
twardo jajkiem.

Gęsie udka pieczone z kartofelkami
Składniki
• 4 gęsie udka ( nóżki ) 
• ziemniaki ( ile kto jada ) 
• 50 ml. wina ( białe wytrawne ) 
• 4 duże ząbki czosnku ( posiekać ) 
• 1 główka czosnku do pieczenia 
• majeranek 
• 2 gałązki tymianku 
• przyprawy: sól / pieprz 
Etapy przygotowania: Udka umyć, osuszyć, i dobrze 
natrzeć solą, pieprzem, posiekanym czosnkiem i majeran-
kiem. Włożyć do naczynia żaroodpornego skórą do dołu, 
przykryć szczelnie pokrywą lub folią spożywczą i włożyć 
na noc do lodówki. Po wyjęciu mięsa z lodówki doprowa-
dzić do temperatury pokojowej.
n Następnie podlać winem, dodać główkę czosnku, gałąz-
ki tymianku, przykryć z pokrywą ( ja przykryłem drugim 
takim samym naczyniem żaroodpornym ) i wstawić do 
nagrzanego piekarnika na około 
180 minut w 160C / termoobieg/.
n W połowie pieczenia ( jak kto 
lubi ) można dodać, obrane, umyte, 
osuszone, posypane solą kartofelki. 
Mięso odwrócić skórą do góry.
n Ostatnie 30 min piec bez przykry-

cia aby skóra nabrała pięknego złotego koloru, ziemniaki 
przełożyć, tak aby się podrumieniły. 10 min przed końcem 
pieczenia włączyć funkcję podpiekania od góry żeby skóra 
stała się bardziej chrupiąca.

Orzeźwiający koktajl truskawkowy
 Składniki: 
- 250 g truskawek 
-  1 litr jogurtu naturalnego, mleka, maślanki, kefiru lub 

śmietany
-  1/2 łyżki cukru trzcinowego lub białego (jeżeli owoce nie 

są wystarczająco słodkie, można dodać więcej)
- kilka kropli soku z limonki 
- mięta do ozdoby

Przygotowanie:
1.  Truskawki należy umyć i osuszyć 

a następnie obrać z zielonych 
szypułek.

2.  Do blendera włożyć owoce, do-
dać cukier, jogurt i sok z limonki. 
Miksować na wysokich obrotach.

3. Podawać udekorowany listkiem 
mięty.
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Niczym za sprawą wehikułu czasu mogliśmy przenieść się w 
piątek w czasy staropolskie. Na dziedzińcu zamku w Łęczycy 
można było podziwiać kunszt walki białą bronią, barwne 
szlacheckie stroje, historyczne namioty i obozowe meble. 
Pokazy artyleryjskie, strzelania z muszkietów a także 
musztry halabardników wywołały ogromne zainteresowanie. 
Gości nie trzeba było długo namawiać na skosztowanie 
tradycyjnych potraw – bigosu oraz pieczonego prosiaka. Dni 
Kultury Staropolskiej potrwają do 22 czerwca.

tekst i fot. Małgorzata Robaszkiewicz

W staropolskim stylu na zamkowym dziedzińcu

Tak wybijało 
się kiedyś 
monety

Kowalstwo 
to zanikająca 
profesja

Hej, szable w dłoń!

A tak drogie 
dzieci wyplata 
się koszyk z 
wikliny

Brawa dla zwycięzcy

Ostrożnie. Z bronią 
nie ma żartów

Nie święci garnki lepią

Białogłowy wspierały w walce swoich wybranków
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA
o II przetargu pisemnym nieograniczonym

WÓJT GMINY OZORKÓW

Informuje o ogłoszeniu II przetargu pisemnego nieograniczonego na 
sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Ozor-
ków położonej  w obrębie geodezyjnym Sokolniki Las przy ulicy Jana III 
Sobieskiego nr 29.

1. Oznaczenie nieruchomości: działka nr 749 o powierzchni  0,1571 ha 
zapisana w księdze wieczystej KW Nr LD1G/00012005/0

2. Cena wywoławcza: 95 000,00 PLN (netto).
3. Wysokość wadium: 14 250,00 PLN
4.  Termin i miejsce II przetargu: II Przetarg odbędzie się w dniu 31 lipca 

2014 rokuw siedzibie Urzędu Gminy Ozorków ul. Wigury 14 sala nr 1 o 
godz. 10.00. Wadium wnosi się w pieniądzu przelewem na rachunek ban-
kowy na konto Urzędu Gminy Ozorków, Bank Spółdzielczy w Ozorkowie 
Nr 06 8786 0001 0000 1502 2000 0003 (z odpowiednim wyprzedzeniem 
tak, aby środki pieniężne znalazły się na koncie urzędu najpóźniej do dnia  
25 lipca 2014 roku - włącznie). Ofertę pisemną w zamkniętej kopercie z 
dopiskiem „ II przetarg na działkę nr 749 ”, - należy złożyć w sekretariacie 
Urzędu pok. Nr 9, najpóźniej do dnia 25 lipca 2014 roku do godz.15.00.

5. Miejsce wywieszenia i pełnej publikacji o II przetargu: 
-  na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu Gminy Ozorków, ul. Wigury 14 w 

Ozorkowie
- na stronach internetowych - www.ug-ozorkow.pl i ozorkow.bipst.pl  
- na tablicy ogłoszeń w miejscowości Sokolniki Las
6.  Szczegółowych informacji o sprzedawanej nieruchomości i warun-

kach przetargu można uzyskać w Referacie Rolnictwa, Geodezji i 
Gospodarki Gruntami pok. Nr 7, tel. 42 277 14 46 wew. 115.

ogłoszenie

Do takiej sytuacji w 
ogóle nie powinno 

dojść. Kto wpadł na pomysł, aby 
podczas największych upałów na 
dachu kłaść papę tzw. metodą na 
gorąco. Mieszkańcy komunalnego 
budynku przy ul. Maszkowskiej 
mówią o robotnikach z palnikami, 
którzy – zdaniem lokatorów – byli 
głównym powodem wybuchu 
ognia na dachu. Na szczęście na 
miejsce szybko przyjechali stra-
żacy. 

- Przecierałam oczy ze zdumie-
nia, gdy zobaczyłam pracowników, 
którzy na zlecenie Ozorkowskiego 
Przedsiębiorstwa Komunalnego 
łatali dach podgrzewając papę za 
pomocą palników. Upał był tego 

dnia straszny. Moim zdaniem, to 
głupota, aby w czasie takiego skwa-
ru prowadzić na dachu taki remont. 
Tego dnia temperatura wynosiła 
ponad 30 stopni w cieniu. OPK pu-
ściłoby nas z dymem – mówi Sylwia 
Chmielewska.

Lokatorzy podsumowując działa-
nia ozorkowskiej komunalki, wciąż 
nie mogą zrozumieć bezmyślności 
niedawnych działań związanych z 
łataniem dachu. 

- Robotnicy z OPK narazili nas 
na bezpośrednie niebezpieczeń-
stwo utraty życia lub ciężkiego 
uszczerbku na zdrowiu. Dom 
mógłby bardzo szybko spłonąć. 
Dobrze, że strażacy nie dopuścili, 
aby płomienie zajęły cały dach. 

Oczywiście wszyscy lokatorzy, 
na czas prowadzenia strażackiej 
akcji, musieli opuścić budynek. 
Jeszcze długo pamiętać będziemy 
ten nieszczęsny remont – dodaje 
Grażyna B. (nazwisko do wiado-
mości redakcji). 

Kpt. Marian Kwaśniewski, do-
wódca JRG w Ozorkowie, o przy-
czynie pożaru wypowiada się jasno. 

- Najprawdopodobniej pożar wy-
buchł z powodu nieodpowiednio 
prowadzonych prac remontowych 
dachu – słyszymy. 

Jesteśmy umówieni na rozmowę 
z szefem przedsiębiorstwa komu-
nalnego, Grzegorzem Stasiakiem. 
Do tematu powrócimy. 

(stop)

Pod koniec maja napisaliśmy w 
Reporterze o zarobkach Grzegorza 
Stasiaka, prezesa OPK. W artykule 
podaliśmy, że szef przedsiębiorstwa 
komunalnego zarobił w ubiegłym 
roku prawie 150 tys. złotych. W roku 
poprzednim jego roczny dochód 
wyniósł 135 tys. złotych. Różnica ok. 
15 tys. złotych w dochodach rocz-
nych robi wrażenie. Okazuje się, 
że prezes nie otrzymał podwyżki, 
tylko nagrodę. Oto fragment listu 

jaki otrzymaliśmy z OPK.
„Nieprawdą jest zawarte w arty-

kule twierdzenie, że prezes OPK 
Grzegorz Stasiak otrzymał w mi-
nionym roku podwyżkę w wyso-
kości ponad 1200 zł miesięcznie. 
Większy dochód za rok 2013 wy-
kazany w oświadczeniu majątko-
wym w porównaniu do roku 2012 
wynika z przyznania G. Stasiakowi 
nagrody jubileuszowej po 30 latach 
pracy. Pensja G. Stasiaka od począt-

ku pełnienia przez niego funkcji 
prezesa OPK do chwili obecnej jest 
taka sama”. 

Ważne w tej sprawie jest to, że 
prezes Stasiak w oświadczeniu ma-
jątkowym za ubiegły rok (na pod-
stawie którego oparliśmy artykuł) 
nie wykazał w dochodach nagrody 
jubileuszowej. Poza tym nie mogli-
śmy porozmawiać z prezesem, bo 
nie odbierał telefonu.

(stop)

Mieszka w lesie... 
i ma święty spokój

OZORKÓW

OZORKÓW

Janina Kowalska nie 
musi się martwić 

zgryźliwym sąsiadem, miejskim 
hałasem czy też zanieczyszczo-
nym powietrzem. Od lat mieszka 
w lesie pod Ozorkowem i jak sama 
twierdzi za nic na świecie nie prze-
prowadziłaby się do bloku. 

- To wielka przyjemność budzić 
się wraz ze śpiewem ptaków i 
otwierając okno czuć zapach sosen 
oraz świerków. Można powie-
dzieć, że mamy tu wakacje. Nie 
trzeba nigdzie wyjeżdżać – mówi 

z uśmiechem pani Janina, która 
w drewnianym domku w lesie 
mieszka razem z bratem.

Plusy życia związane z takim 
miejscem są niewątpliwe. Czy 
jednak lokatorzy domku czują się 
w lesie bezpiecznie?

- Tu jest bezpieczniej niż na osie-
dlach w Ozorkowie – zapewnia J. 
Kowalska. - Zresztą, kto by chciał 
starszym i ubogim ludziom robić 
krzywdę? Już na pierwszy rzut 
oka widać, że nie pławimy się w 
luksusach. Drewniany domek jest 
skromny, żeby nie powiedzieć, po-
pada w ruinę. W końcu ma grubo 
ponad sto lat. 

Pani Janina wraz z bratem 
mieszkają przy ul. Leśnej od po-
nad pół wieku. Najgorzej jest zimą. 

- Budynek nie jest docieplony. 
Jak mróz jest duży, to w środku na 
ścianach jest szron. Woda, którą 
czerpiemy ze studni, pozostawiona 
na noc w wiadrze zamienia się nad 
ranem w lód. Warunki są ciężkie. 

Pomimo tego, Janina Kowalska 
nie wyobraża sobie życia gdzie 
indziej.

- Tu jest moje miejsce. Starych 
drzew się nie przesadza...

tekst i fot. (stop)
Pani Janina na brak spokoju 
nie może narzekać

To nie podwyżka tylko nagroda

Lokatorzy o pożar 
obwiniają OPK 

Pożar wybuchł w czasie kładzenia papy termozgrzewalnej 
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OZORKÓW

OZORKÓW

OZORKÓW

Ładne dziewczyny, 
zdrowa żywność i 

uśmiech – to najlepsza promocja 
szkoły i pomysłu o znaczącej na-
zwie „Witaminalni”. Na początku 
ubiegłego tygodnia można było na 
ulicach spotkać licealistki, które 
częstowały przechodniów mini-ka-
napkami i koreczkami (oczywiście 
zdrowymi), namawiając jedno-
cześnie do odwiedzenia szkoły 
i wzięcia udziału w pierwszym 

Nikomu do głowy by nie przy-
szło, że może dojść do podobnego 
zdarzenia. Ozorkowianie są w 
szoku. Naprzeciwko rozwalo-
nego ogrodzenia znajduje się 
przedszkole, trochę dalej szkoła. 
Codziennie rano przechodzą tędy 
rodzice z dziećmi i uczniowie. 

Niedawno ktoś 
urwał kran z odno-

wionego wodotrysku na placu 
Jana Pawła II. Być może byli to 
złomiarze. Nie zmienia to jednak 
faktu, że uszkodzona studnia 
artezyjska wygląda fatalnie. Wy-
stający gumowy wąż owinięty jest 

taśmą samoprzylepną. Niestety, 
mieszkańcy zwracają też uwagę 
na inne rzeczy, które źle wpływają 
na wizerunek wyremontowanego 
placu. Trawa i chwasty sięgają 
kolan. Już dawno powinny zostać 
ścięte. 

(stop)

Licealistki promują zdrową żywność

Wandale są, kosiarzy brakuje 

Pijany kierowca przejechał przez chodnik i staranował ogrodzenie.Do dziś mieszkańcy 
ul. Kościuszki mó-

wią o zamroczonym alkoholem 
kierowcy, który nad ranem 
– w czasie, gdy do pobliskiego 
przedszkola odprowadzane 
były przez rodziców maluchy a 
starsze dzieci szły do szkoły – 
wjechał na chodnik a następ-
nie z impetem uderzył w mur 
prywatnej posesji. To cud, że 
nikt nie zginął.

Mogło dojść do ogromnej tragedii.
- Nie chce mi się wierzyć, że ktoś 

może być aż tak nieodpowiedzial-
ny. Jak można pić alkohol a później 
usiąść za kierownicą – mówi zszo-
kowana Marta Bednarek, matka 
4-miesięcznej Marysi. - Dobrze, że 
nikomu nic się nie stało. Nawet nie 
chcę myśleć, do jakiego nieszczęścia 
mogłoby dojść. Z córeczką zawsze 
po śniadaniu podczas ładnej pogo-
dy wypoczywamy sobie w ogród-
ku, tuż za tym ogrodzeniem. Ten 
wariat walnął w płot rano, przed 

godziną ósmą. Na szczęście byli-
śmy jeszcze w domu. 

Mąż pani Marty również ze 
wzburzeniem opowiada o ponie-
działkowym koszmarze. 

- Huk był ogromny. Na początku 
nie wiedzieliśmy co się stało. Wy-
biegłem przed dom i nie mogłem 
uwierzyć własnym oczom. Na po-
dwórku stał volkswagen transpor-
ter. W środku, na kierownicy leżał 
kierowca. W pewnym momencie 
się ocknął, szybko wyjechał tyłem, 
pozostawiając na trawie błotnik 
i tablicę rejestracyjną. Pojechał 
w stronę Słowackiego. Ruszyłem 
za nim. Jego auto, na pewno po 
uderzeniu w ogrodzenie odmó-
wiło posłuszeństwa po kilkuset 
metrach. Zadzwoniłem na policję. 
Funkcjonariusze przyjechali i zajęli 
się pijanym szaleńcem. 

Najbardziej wypadek z pija-
nym kierowcą przeżywają rodzice 
małych dzieci. Halina Rogalska 
mówi, że bardzo często ze swoją 
3-letnią córeczką idzie do matki 
chodnikiem, który przeciął  kierow-
ca z promilami. 

- Mogłyśmy tam być w chwili 
tego zdarzenia. Tacy kierowcy 
już nigdy nie powinni prowadzić 
samochodu.

- Jakby się coś stało, to temu 
pacanowi urwałabym łeb – mówi 

wzburzona Urszula Rogalska. - 
Ciekawe, w jaki sposób odpowie 
za swoją bezmyślność. 

Liliana Garczyńska, rzecznik 
policji w Zgierzu, powiedziała 
nam, że 42-latkowi (mieszkańcowi 
gminy Zgierz) grozi do 2 lat pozba-
wienia wolności oraz utrata prawa 
jazdy. Badanie stanu trzeźwości 
kierowcy wykazało u niego 1,84 
mg/l, co w przeliczeniu na promile 
w organizmie daje wynik 3,68. 

tekst i fot. (stop)

Pani Marta dziękuje opatrzności, że w chwili zdarzenia nie była 
z dzieckiem w ogrodzie 

Chodnikiem często chodzą rodziny z dziećmi. Niedaleko jest 
przedszkole i szkoła 

MIAŁ PRAWIE 

Halina 
Rogalska 
z 3-letnią 
córeczką

4 PROMILE! 

Festynie Zdrowia. W I LO można 
było w czwartek obejrzeć filmy 
prozdrowotne, zapoznać się z ofertą 
producentów ekologicznej i regio-
nalnej żywności. Smakosze mogli 
spróbować potraw. Na zakończenie 
festynu wystąpiły kapele ludowe. 

(stop)
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O ogromnym szczę-
ściu może mówić pani 

Barbara M. (nazwisko do wia-
domości red.), która tuż przed 
zawaleniem się dachu wyszła z 
domu. O lokatorce zrujnowanego 
budynku w centrum miasta pisali-
śmy kilka miesięcy temu. Wówczas 
ozorkowianka prosiła o pomoc w 
naprawie dachu. Nikt się nie zgłosił. 
Całe szczęście nie doszło do 
tragedii. 

W ubiegłym 
tygodniu spo-
tkaliśmy się 
z siostrą i 
b r a t e m 
pani Bar-
bary. Za-
pyt a l i-
śmy, czy 
w c z e -
śniej nie 
m o ż n a 
było po-
móc, tym 
bardziej, że 
najbliżsi wie-
dzieli o fatalnych 
warunkach w jakich 
mieszka ozorkowianka.

- Nasza siostra ma problemy 
emocjonalne – usłyszeliśmy od ro-
dzeństwa. - Wiele razy próbowali-
śmy jej pomóc, ale prawda jest taka, 
że nasza pomoc była odrzucana. 
Basia nie poszła nawet do ZUS po 
ubezpieczenie za pożar domu. Nie 
załatwiła również dla siebie emery-

tury. MOPS 
proponował 

jej zasiłek w 
wysokości 300 

złotych na mie-
siąc. Też z tego nie 

skorzystała. Siostra 
zawsze mówi, że od ni-

kogo nie potrzebuje pomocy, 
nawet od własnej córki.

Wkrótce dom bez dachu ma zo-
stać rozebrany. Gdzie podzieje się 
pani Barbara?

- Zaproponujemy jej mieszkanie, 
ale czy przyjmie lokum, tego nie 
wiemy – mówią siostra wraz z 
bratem.

Rozbiórką zaniepokojona jest 
sąsiadka. Ruina bezpośrednio przy-
lega bowiem do jej domu.

- Boję się, że jak zaczną rozbierać 
budynek, to uszkodzą ścianę. Nasz 
dom może się zawalić. O proble-
mie z tą ruiną informowałam już 
dużo wcześniej burmistrza. Ale 
sprawą się nie zajął. Dobrze, że w 
czasie pożaru a później zawale-
nia się dachu nikomu nic się nie 
stało. To najważniejsze, choć takie 
ludzkie problemy powinny być 
wcześniej zauważane przez naszą 
lokalną władzę – mówi Jadwiga 
Rutkowska.

tekst i fot. (stop)

Rozpoczął się remont 
ul. Kolejowej. We wto-

rek robotnicy sfrezowali asfalt, 
jednak następnego dnia nie podjęli 
pracy. Mieszkańcy byli tym zasko-
czeni. Pytali dlaczego prace nie były 
kontynuowane. 

W tej sprawie wysłaliśmy maila 
do magistratu, który skierował nas 
do OPK. Czekamy na odpowiedź z 
przedsiębiorstwa komunalnego. Być 
może robotnicy w środę nie praco-
wali na ul. Kolejowej z powodu du-
żego upału. Jeden pas drogi został 

wyłączony z ruchu. Dowiedzieli-
śmy się od mieszkańców, że roboty 
to skutek zapadnięcia się kanalizacji 
w jezdni. Najprawdopodobniej 
od dużego natężenia kursujących 
ciężarówek od stacji kolejowej do 
zakładu Tubądzin. Ozorkowianie 
twierdzą, że ulica nie jest przygo-
towana na takie obciążenia. 

Faktycznie drogą bardzo często 
od stacji kolejowej jeżdżą ciężkie 
auta z ładunkiem. Remont może być 
syzyfową pracą. 

(stop)

Sfrezowali i zostawili 

W środę na ul. Kolejowej nie było robotników 

III jarmark Chociszewski 

OZORKÓW

OZORKÓW

OZORKÓW

Po mszy na scenie wystąpił 
zespół Parzęczewiacy oraz or-
kiestry dęte ochotniczych straży 
pożarnych z: Dalikowa, Solcy 
Wielkiej i Błonia. Nie zabrakło 
także występów dzieci ze Szkoły 
Podstawowej w Chociszewie. 
Jedną z głównych atrakcji był 
pokaz ratownictwa w wykonaniu 
Państwowej i Ochotniczej Straży 
Pożarnej m.in.: prezentacja piany 
gaśniczej, pokaz ratownictwa na 
wysokościach oraz pokaz technik 
cięcia samochodu podczas wy-

padku drogowego. Publiczność 
mogła podziwiać stoiska twórców 
ludowych, którzy prezentowali 
swoje różnorodne rękodzielnicze 
wyroby. Były między innymi 
prace malarskie, rzeźbiarskie, 
szydełkowe, wikliniarskie, pa-
pieroplastyczne, kowalskie. Do-
datkową atrakcją dla dzieci była 
dmuchana zjeżdżalnia, trampoli-
na oraz przejażdżka indiańskim 
Bizonem. Jarmark zakończyła 
zabawa taneczna.

Info: UG

Pogoda dopisała. Mieszkańcy mogli się zrelaksować 

Dach wpadł do pokoju

Dach runął, ale na szczęście w środku nie 
było lokatorki

Ubiegłotygodniowe 
upały sprawiły, że 

nad miejskim zalewem zaroiło 
się od amatorów wodnych i 
słonecznych kąpieli. Niestety 
nie brakuje młodych mieszkań-
ców, którzy dosłownie metr od 
wystających z wody pali skaczą 
do zalewu na główkę. Chyba 
nikogo nie trzeba przekonywać, 
jak bardzo jest to niebezpieczne. 
Dlaczego niektórym brakuje 
wyobraźni?

- Chłopaki po prostu popi-
sują się przed dziewczynami 
– mówią starsi ozorkowianie z 
którymi rozmawialiśmy na po-
moście. - Do takich sytuacji do-
chodzi bardzo często. Niestety 

nie reagują na nasze ostrzeżenia. 
Powinni pomyśleć, jak bardzo 
ryzykują. 

Rozmawialiśmy z chłopakiem, 
który chwilę wcześniej skoczył 
do wody tuż przy drewnianych 

palach – pozostałości po zrujno-
wanym pomoście. 

- Tutaj jest bezpiecznie. Skaczę 
nie pierwszy raz i nic się nie stało...

Sezon nad zalewem oficjalnie 
rusza dopiero 1 lipca. Do tego 
czasu nie ma co liczyć na to, że nad 
bezpieczeństwem kąpiących się 
będą czuwać ratownicy. Wiadomo 
już, że miasto zamierza zatrudnić 
dwóch ratowników. Pod koniec 
czerwca na plażę będzie zwiezio-
ny nowy piasek. Przed otwarciem 
sezonu odnowione mają też zostać 
pomosty. Jak się dowiedzieliśmy 
do dyspozycji wypoczywających 
będą 4 kajaki i taka sama liczba ro-
werów wodnych. Wypożyczenie 
kajaka na pół godziny kosztować 
ma 4,90 zł, natomiast za pół godzi-
ny pływania rowerem wodnym 
zapłacimy 8,60 zł. 

tekst i fot. (stop)

Popisują się przed dziewczynami 
i skaczą na główkę 

Skoki do wody tuż przy zniszczonym pomoście na pewno nie 
są bezpieczne 

Nad zalewem wypoczywały w ub. tygodniu całe rodziny 

Młode ozorkowianki 

uwielbiają się opalać 
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Pod tą tajemniczą nazwą kryje 
się międzynarodowy policyjny 
plener fotograficzno - malarsko 
- rzeźbiarski. Jego celem jest udo-
kumentowanie piękna przyrody, 
wartości kulturowych, historycz-
nych i krajobrazu terenów woje-

wództwa łódzkiego. 10 czerwca 
uczestniczący w nim policjanci 
oraz pracownicy policji z Polski i 
zagraniczni partnerzy gościli na 
ziemi łęczyckiej.

Dzięki zaangażowaniu i przy-
chylności władz samorządowych 

W sali konferencyjnej Miejskie-
go Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Aleksandrowie Łódzkim ze-
brali się policjanci i społeczność 
lokalna by razem rozmawiać 
o bezpieczeństwie w mieście i 
na terenie gminy Aleksandrów. 
Spotkanie rozpoczęła mł. insp. 
Iwona Lewandowska – komen-
dant powiatowy policji w Zgierzu, 
która przedstawiła główne cele i 
założenia debaty. Następnie głos 
zabrał szef aleksandrowskich 
mundurowych podinsp. Janusz 
Michalski, który przedstawił i 
omówił prezentację multimedial-
ną obrazującą stan bezpieczeń-
stwa. W dalszej części nastąpiła 
dyskusja, podczas której zostały 
poruszone zagadnienia dot. m. in. 
złego parkowania przy Miejskim 
Zespole Szkół, pojawiających się 

doniesień w sprawie likwidacji 
służby dyżurnej na komisariacie, 
służbach ponadnormatywnych 
finansowanych przez samorząd. 
Padły również prośby o inter-
wencję policjantów w związku z 
nietrzeźwymi przebywającymi w 
rejonie placu zabaw przy. Al. Wy-
zwolenia. Uczestnicy spotkania 
pytali o możliwości zwiększenia 
etatowo struktur dzielnicowych. 
Poruszyli również kwestie kon-
troli autobusów wyjeżdżających z 
dziećmi i młodzieżą na wycieczki. 
Na zakończenie wszyscy, którzy 
uczestniczyli w spotkaniu wy-
pełnili ankietę oceniającą przepro-
wadzoną debatę oraz formularz 
dotyczący diagnozy oczekiwań 
społecznych w zakresie edukacji 
dla bezpieczeństwa. 

KPP w Zgierzu

„Krok po kroku do bezpieczeń-
stwa” – pod takim hasłem został 
przeprowadzony konkurs dla dzieci 
ze Szkoły Podstawowej w Parzęcze-
wie. Całe przedsięwzięcie zostało 
zorganizowane w ramach kampanii 
społecznej Wspólne Osiedla. 

Adresatami konkursu byli 
uczniowie klas I – III, a jego głów-
nym celem było uświadomienie naj-
młodszym, jak ważna jest dbałość o 
własne bezpieczeństwo szczególnie 
w perspektywie zbliżających się 
wakacji. Na początku odbyły się 
spotkania z policjantką Zespołu 
ds. Nieletnich i Patologii zgierskiej 
jednostki policji, która opowiadała 
uczniom o zasadach bezpiecznego 
zachowania w szkole, w domu, na 
ulicy. Poruszyła jeszcze kwestie 

zachowania dzieci w kontaktach 
z osobą obcą, zachowania w kon-
takcie ze zwierzętami. Mówiła 
również o bezpieczeństwie nad 
wodą. Następnie uczniowie w 
trzech grupach wiekowych pisali 
test wiedzy odnoszący się do bez-
pieczeństwa szeroko rozumianego 

oraz prawidłowych zachowań w 
ruchu drogowym. Rywalizacja 
przebiegała na bardzo wysokim 
poziomie. Z każdej klasy wyłoniono 
trzy najlepsze prace, które zostały 
nagrodzone. Pozostałe dzieci otrzy-
mały nagrody pocieszenia.

Info: policja Zgierz

7 czerwca na ul. Konstytucji 3-go 
Maja kierujący oplem astra 39-letni 
mężczyzna z pow. zgierskiego /
trzeźwy/ wykonując manewr skrę-
tu w lewo nie ustąpił pierwszeństwa 
przejazdu prawidłowo jadącemu z 
przeciwnego kierunku ruchu po-
jazdowi marki mitsubischi carisma 
kierowanemu przez mężczyznę z 
pow. zgierskiego i doprowadził do 
zderzenia pojazdów. W wyniku 
zdarzenia obrażeń ciała doznał 32 
–letni kierowca mitsubishi – prze-
wieziony do zgierskiego szpitala. 

W tym samym dniu na ul. Jana 
Pawła II 71-letni mężczyzna z pow. 
zgierskiego kierując samochodem 
marki skoda nie zachował należytej 
ostrożności wykonując manewr 
skrętu w lewo w wyniku czego 
doprowadził do zderzenia z prawi-
dłowo jadącym samochodem marki 
seat, którym kierowała 56-letnia 
mieszkanka powiatu zgierskiego. 
W wyniku tego zdarzenia obrażeń 
ciała doznała kierująca z seata i 
67-letnia pasażerka skody.

KPP w Zgierzu

9 czerwca w godzinach popo-
łudniowych policja otrzymała od 
kuratora sądowego informację o pi-
janej matce “opiekującej się” dziećmi 
w jednej z miejscowości na terenie 
gminy Piątek. Policjanci natych-
miast podjęli się zweryfikowania 
informacji. W miejscu zamieszkania 
zastali 39-letnią kobietę, u której 
badanie wykazało ponad 3 promile 
alkoholu w wydychanym powie-
trzu. W tym czasie trójką jej dzieci: 

dwojgiem 10-cio miesięcznych 
maluchów i jednym w wieku 2 lata, 
czasowo zajęli się sąsiedzi i 20-letni 
syn kobiety, nie mieszkający z nią 
na co dzień. Pijana matka została 
zatrzymana, a po wytrzeźwieniu 
policjanci przedstawili jej zarzut 
narażenia dzieci na niebezpieczeń-
stwo utraty życia lub ciężkiego 
uszczerbku na zdrowiu, za co grozi 
do 5 lat pozbawienia wolności.

KPP w Łęczycy

Zapomniał klucza, więc zdewa-
stował drzwi. Na niecodzienny 
sposób wejścia do budynku zde-
cydował się jeden z mieszkańców 
bloku przy ul. Witkacego w Zgierzu. 

5 czerwca około godz. 17 nie-
trzeźwy 40-latek próbował dostać 
się do klatki schodowej swojego 
bloku. Z racji tego, że nie miał 
kluczy, postanowił używając siły 
wyrwać drzwi z zawiasów. Gdy 

sforsował już wejście, uszkodzone 
drzwi rzucił na chodnik. Wezwani 
policjanci nie zastali go w miesz-
kaniu. Następnego dnia ponownie 
odwiedzili ten adres. Tym razem 
40-latek był w domu. Mężczyzna 
został zatrzymany i usłyszał za-
rzut uszkodzenia mienia, za który 
kodeks karny przewiduje karę do 5 
lat pozbawienia wolności. 

Info: policja 

Zdewastował drzwi

Wypadki w Ozorkowie

Debata o bezpieczeństwie

Zarzut dla pijanej matki

Krok 
po kroku

Blue Art Vision 2014 

powiatu, Łęczycy i Piątku oraz 
dyrekcji muzeum w Łęczycy 
i parafii w Tumie komendant 
powiatowy policji w Łęczy-
cy insp. Paweł Karolak mógł 
przedstawić zaproszonym ar-
tystom największe atrakcje 
turystyczne Łęczycy i okolic. Po 
odwiedzeniu geometrycznego 
centrum Polski w Piątku przy-
szła kolej na kolegiatę i skansen 
w Tumie oraz zamek królewski 
w Łęczycy. Historię odwie-
dzanych obiektów przybliżył 
Andrzej Borucki - dyrektor 
łęczyckiego muzeum. Wrażenie 
na uczestnikach pleneru zrobiła 
możliwość ręcznego obróce-
nia w skansenie wiatraka, a 
także okazja sfotografowania 
panoramy Łęczycy i okolic z 
wieży zamkowej. Wernisaż i 
wydawnictwo towarzyszące 
plenerowi zaprezentowane 
zostaną podczas uroczystości z 
okazji święta policji.

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 

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. Kopalniana  11. 

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.

Doradca klienta
Wykształcenie zawodowe, 

doświadczenie w sprzedaży, obsłudze 
klienta, realizacja celów, zadań, 
umiejętność organizacji pracy.

PROVIDENT POLSKA
Ul. Polna 11

00-633 Warszawa
Tel. 608 660 425

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

i okoliczne miejscowości.

Fryzjer
Wykształcenie zawodowe, umiejętność 
strzyżenia, farbowania, modelowania 

włosów.
Salon Fryzjerski Damsko-Męski „Anna”

Anna Kowal- Nowakowska
Ul. Ozorkowska 12

99-100 Łęczyca
Tel. 693-449-522.

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.

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.

Inżynier rolnictwa
Wykształcenie wyższe kierunek rolniczy 

lub wykształcenie średnie zawodowe 
kierunek rolniczy

G.P. „KASZTELAN” Sp. z o.o.
Łubno 63 B,

99-107 Daszyna
tel. 601-235-171

Elektryk
Wykształcenie średnie zawodowe

G.P. „KASZTELAN” Sp. z o.o.
Łubno 63 B,

99-107 Daszyna
tel. 601-235-171

Mechanik maszyn
Wykształcenie średnie zawodowe

G.P. „KASZTELAN” Sp. z o.o.
Łubno 63 B,

99-107 Daszyna
tel. 601-235-171

Mechanik maszyn
Wykształcenie średnie zawodowe

GP Centrala Nasienna „ŁUBNO” Sp. z o.o.
Łubno 63B,

99-107 Daszyna
tel. 601-235-171

Księgowa
Wykształcenie wyższe o kierunku 
księgowość, finanse, bankowość
Uprawnienia – kurs księgowości

Minimum dwa lata doświadczenia 
zawodowego

GP Centrala Nasienna „ŁUBNO” Sp. z o.o.
Łubno 63B,

99-107 Daszyna
tel. 601-235-171

Inżynier rolnictwa
Wykształcenie wyższe kierunek rolniczy 
lub średnie zawodowe kierunek rolniczy
GP Centrala Nasienna „ŁUBNO” Sp. z o.o.

Łubno 63B,
99-107 Daszyna
tel. 601-235-171

Technik elektryk
Wykształcenie średnie zawodowe

GP Centrala Nasienna „ŁUBNO” Sp. z o.o.
Łubno 63B,

99-107 Daszyna
tel. 601-235-171

Specjalista do spraw bezpieczeństwa 
i higieny pracy

Wykształcenie wyższe w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy

Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 
rok stażu pracy w służbie bhp lub praca 

na stanowisku inspektora pracy w PIP co 
najmniej 5 lat

Spółdzielnia Mieszkaniowa  „Łęczycanka”
Ul. Marii Konopnickiej 11a

Tel. 24 388 23 51

Stylista paznokci/kosmetyczka
Wykształcenie średnie  sp. kosmetologia

Umiejętności manualne
Salon Fryzjerski Henryka Józwiak
Ul. Kilińskiego 7B, 99-100 Łęczyca

Sprzedawca-kasjer
Wykształcenie podstawowe, wymagana 

aktualna książeczka zdrowia
GRAM SADECCY Sp.J.

Ul. Kostrogaj 21, 09-400 Płock
Market ul. Dominikańska 8D, 99-100 

Łęczyca

Agent sprzedawca
Wykształcenie zawodowe, obsługa kasy 

fiskalnej, praca na komputerze
„Społem” PSS „Mazur” w Łęczycy

Pl. T. Kościuszki 11, 
99-100 Łęczyca

Doradca klienta
Wykształcenie min. średnie 

maturalne, praktyczna znajomość 
technik sprzedaży, doświadczenie 

zawodowe w sprzedaży produktów 
finansowych min. 1 rok, wysoka 

kultura osobista oraz umiejętności 
komunikacyjne, zaangażowanie oraz 
silna motywacja do osiągania celów 

oraz pracy z klientem 
P.H.U. STASPOL Dariusz Stasiuk

Ul. Tulipanowa 14 m. 17
62-600 Koło

miejsce pracy: Eurobank, 99-100 Łęczyca, 
Pl. T. Kościuszki 24
tel. 502 390 482

cv ze zdjęciem +list motywacyjny należy 
wysyłać na adres: staspol@staspol.com

Mechanik pojazdów samochodowych
Wykształcenie zawodowe mechaniczne.

PPHU Waldemar Jóźwiak
Ul. M. Konopnickiej 11/53

99-100 Łęczyca, Tel. 693-610-823
Miejsce wykonywania pracy : Sierpów 95 

Pracownik linii produkcyjnej
Praca na taśmie

S&S BUSINESS CONSULTING
Agnieszka Stasiak, 99-100 Łęczyca, 

Pl. Przedrynek 8 
Miejsce pracy: Ozorków

CV przesyłać na adres e-mail: kontakt@
towork.pl

Magazynier
Obsługa skanera, obsługa wózków 

widłowych, doświadczenie zawodowe na 
stanowisku magazyniera

S&S BUSINESS CONSULTING
Agnieszka Stasiak, 99-100 Łęczyca, 

Pl. Przedrynek 8 
Miejsce pracy: Ozorków
CV przesyłać na adres 

-mail: kontakt@towork.pl

Sprzedam działkę budowlaną 
wraz z lasem o pow. 4 ha – 
Sierpów. Cena do uzgodnienia. 
Tel.: 665 668 909

Zamienię mieszkanie 2-poko-
jowe na 3-pokojowe – Łęczyca. 
Tel.: 665 025581

Sprzedam mieszkanie 50 m² 
w Łęczycy; 2 pokoje, kuch-
nia, łazienka, balkon – lub 
zamienię na mniejsze. Tel . : 
503 084 160

Sprzedam mieszkanie bloki 25 

m² Łęczyca, ul. Konopnicka 11. 
Tel.: 601 28 12 12

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

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

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

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

EURES (Sieć EURES informuje, doradza i wspomaga poszukujących 
pracy z Europejskiego Obszaru Gospodarczego, którzy chcą pracować 
w innym kraju członkowskim oraz pracodawców, którzy chcą rekrutować 
pracowników z innych krajów członkowskich. Szczegółowe informacje 
na temat ofert pracy za granicą EURES www.wup.lodz.pl Bliższe infor-
macje o aktualnych ofertach pracy z EURES udzielane są w pokoju 16. 
Osoby zainteresowane sezonową pracą w innych krajach proszone są 
o kontakt z łódzką Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy 
w Łodzi, ul. Pomorska 41, tel. (0-42) 636–54–37. Dodatkowe informacje 
na stronie internetowej www.lodzka.ohp.pl, Wykaz agencji zatrudnienia 
www.kraz.praca.gov.pl 
Powiatowy Urząd Pracy w Łęczycy informuje, że oferty pracy z na-
szego powiatu, województwa i kraju dostępne są na ogólnopolskiej 
stronie internetowej: www.psz.praca.gov.pl

Oferty pracy dla osób z orzeczeniem 
o niepełnosprawności:

Pracownik ochrony bez licencji
Zaświadczenie o niekaralności

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

85-096 Bydgoszcz
Tel. 515-087-318, Tel. (42) 714-01-84

Miejsce wykonywania pracy :  Łęczyca, 
Lubień. 

Oferty pracy-zamknięte:
Sprzedawca

Obsługa kasy fiskalnej.
PPHU „MAKS” 

Krzysztof Zimnowłocki
Góra Św. Małgorzaty 50 B

Tel. 608-028-369

Cieśla szalunkowy
Wykształcenie min. podstawowe, 

doświadczenie zawodowe przy szalunku.
„Pięt-Bud” Roman Adamiak

Ul. Tulipanowa 5
99-140 Świnice Warckie

Tel. 607-599-071

Zbrojarz
Wykształcenie min. podstawowe, 

doświadczenie w zawodzie
„Pięt-Bud” Roman Adamiak

Ul. Tulipanowa 5
99-140 Świnice Warckie

Tel. 607-599-071

Murarz
Wykształcenie min. podstawowe, 

doświadczenie w murowaniu.
„Pięt-Bud” Roman Adamiak

Ul. Tulipanowa 5
99-140 Świnice Warckie

Tel. 607-599-071

Oferty staży:
Pracownik biurowy

Wykształcenie wyższe o kierunku 
prawniczym lub w trakcie studiów 
prawniczych 4 lub 5 rok studiów, 

znajomość obsługi komputera 
oraz innych urządzeń biurowych, 

dokładność, sumienność, punktualność.
Komornik Sądowy 

Przy Sądzie Rejonowym w Kutnie 
Aneta Ruszczyk

ul. Plac Kościuszki
99-100 Łęczyca

Tel. 665-888-699; (24 388-22-23
E-mail : leczyca@komornik.pl

Sprzątaczka
Wykształcenie podstawowe lub 

zasadnicze
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1

w Łęczycy
Ul. Ozorkowskie Przedmieście 2

99-100 Łęczyca
Tel.  (24) 721 23 41
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Memoriał Ludwika Szumlew-
skiego to jedyne zawody o randze 
mistrzowskiej międzynarodowej 
odbywające się w województwie 
łódzkim. Wystartowała w nim 
jedenastoosobowa reprezentacja 
MKLA Łęczyca. 

Zgodnie z oczekiwaniami naj-
lepiej spisał się będący w bardzo 
dobrej formie Maciej Kiendzierski, 
który pewnie wygrał konkurs 
skoku wzwyż z wynikiem 210cm. 
Czwarty był Łukasz Karwacki 
190cm a siódmy Mikołaj Urbański 
180cm. Drugim zawodnikiem, 
który stanął na najwyższym po-
dium był Bartosz Tuszyński naj-
lepszy junior młodszy w biegu 
na 110m p.płotki [14.97s]. Bardzo 
dobrą formę przed zbliżającymi 
się Mistrzostwami Polski Juniorów 
zaprezentowała Paulina Różańska 
ustanawiając najlepszy w tym 
sezonie wynik w rzucie dyskiem 
[35.97m]. Rekord życiowy w biegu 
na 100m ustanowił drugi kandydat 

Na Orliku przy Szkole Podstawowej nr 
4 w Łęczycy odbyły się eliminacje gmin-
ne Orlikowej Ligi Mistrzów – Łódzkie 
2014 w piłce nożnej (chłopcy kategoria 
wiekowa 14-16 lat). Otwarcia eliminacji 
dokonała kierownik Referatu Oświaty, 
Kultury i Sportu - Teresa Kawczyńska 
oraz animatorzy Orlika – Jerzy Banasik i 
Grzegorz Sobiński. Do rywalizacji o tytuł 
Mistrza Gminy i awans do kolejnego 
etapu ligi w tegorocznej edycji przystą-
piło 5 zespołów: TEAM Łęczyca, ORLIK 
Łęczyca, Gimnazjum im. Jana Pawła II w 
Łęczycy, Gimnazjum im. prof. Stefana 
Pieńkowskiego w Piątku i Szkoła Pod-
stawowa Nr 4 im . Marii Konopnickiej 
w Łęczycy. 

W wyniku rozegranych meczy wy-
łoniono mistrza Gminy, którym została 
drużyna TEAM Łęczyca. Swoim zwy-

We wtorek odbyło się oficjalne 
otwarcie Centrum Sportowego 
przy Szkole Podstawowej w Leźnicy 
Małej. 

Powstałe Centrum ma do zaofero-
wania boisko do gry w piłkę nożną, 
siatkówkę, koszykówkę, a nawet 
skocznię w dal. Teren obok boiska 
zagospodarowano na duży plac 
zabaw z piaskownicą, huśtawkami i 
drewnianymi zabawkami włącznie. 
Z Centrum Sportowego będą mogli 
korzystać zarówno uczniowie jak 
pozostali mieszkańcy.

Goście przybyli na uroczystość 
mogli podziwiać inscenizację przy-
gotowaną przez uczniów szkoły, 
wysłuchać koncertu orkiestry dętej 
działającej przy OSP Pruszki oraz 
zespołu Leśniczanie.

Swoją obecnością dzień otwarcia 
uświetnili wiceminister Sportu i Tu-
rystyki Bogusław Ulijasz, wiceku-
rator Oświaty Konrad Czyżyński, 
przedstawiciele władz gminy oraz 
ksiądz proboszcz.

Info: UM

Otwarcie Centrum Sportu 
na terenie gminy Łęczyca

Mistrz gminy w Orlikowej Lidze Mistrzów

cięstwem uzyskała ona jednocześnie 
awans do kolejnego etapu ligi - elimi-
nacji powiatowych. Życzymy powo-
dzenia TEAM Łęczyca w dalszych 
eliminacjach ligi i awansu do ostatniego 
etapu ligi - finału wojewódzkiego, który 
odbędzie się w miesiącu październiku 
w Buczku. Klasyfikacja końcowa 
eliminacji gminnych ligi przedstawia 
się następująco: I miejsce – TEAM 
Łęczyca II miejsce – Gimnazjum im. 
prof. Stefana Pieńkowskiego w Piątku 
III miejsce – ORLIK Łęczyca IV miejsce 
- Gimnazjum im. Jana Pawła II w Łę-
czycy V miejsce - Szkoła Podstawowa 
Nr 4 im. Marii Konopnickiej w Łęczycy 
Na zakończenie eliminacji każdy z ze-
społów otrzymał pamiątkowy dyplom 
oraz nagrodę rzeczową – piłkę nożną 
ufundowaną przez burmistrza.

Info: UM

Jedenastka z MKLA 
wystartowała w memoriale

do startu w mistrzostwach Mateusz 
Misiak [11.15s]. Dwa rekordy życiowe 
poprawił Dariusz Różański. Rzucił 
dyskiem o wadze 1.5 kg na odległość 
37.16m oraz pchnął kulą 6kg [10.98m]. 
Katarzyna Mrozińska wyrównała 
rekord życiowy w skoku o tyczce 

[2.80m]. - Start należy ocenić jako 
dobry. Zawodnicy przygotowujący 
się do Mistrzostw Polski poprawiają 
swoje rekordowe osiągnięcia wy-
kazując dużą skuteczność startową 
– mówi trener Mirosław Andrysiak.

(and)

„Bieganie to styl życia”- mówią 
biegacze. Można było się o tym 
przekonać w Chociszewie, gdzie 
po raz kolejny odbył się maraton 
Polska Biega. Akcja zorganizowa-
na została przez Szkołę Podstawo-
wą w Chociszewie. Uczestnicy 
otrzymali puchary, medale oraz 
pamiątkowe dyplomy ufundowa-
ne przez wójta gminy Parzęczew. 

Jak co roku bieg cieszył się dużym 
zainteresowaniem. Najmłodsi 
zawodnicy mieli zaledwie kilka 
lat. Świadczy to o świadomości 
sportowej, jaką zaszczepiają w 
życie maluchów ich wychowawcy. 
Zawodnicy startowali w pięciu 
kategoriach wiekowych. Do każ-
dej grupy był przypisany odpo-
wiedni dystans.

Polska biega
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Najdłuższa pizza na świecieRaki przejawiają lęk

Ewidentny faul

Skorupiaki mogą doświadczać emocji. Biolodzy z Uni-
versité de Bordeaux ustalili bowiem, że raki wykazują 
lęk. Ponieważ wcześniej zademonstrowano, że choćby 
kraby pustelniki nie tylko odczuwają ból, ale także go 
zapamiętują, niektórzy specjaliści twierdzą, że przemysł 
będzie musiał zmienić sposób, w jaki traktuje skorupiaki. 
Badanie było konieczne, bo jak zaznaczają autorzy arty-
kułu z pisma Science, lęk, behawioralną konsekwencję 
stresu, charakteryzowano wcześniej u ludzi i niektórych 
kręgowców, ale nie u bezkręgowców. To, że te zwierzęta 
mogą przejawiać lęk, wydaje się niemożliwe, ale po naszych 
eksperymentach jesteśmy coraz bardziej przekonani, że to 
prawda - opowiada dr Daniel Cattaert.

Polacy utracili swój rekord Guinnessa na najdłuższą 
pizzę na świecie na rzecz Włochów, którzy pokonali nas 
o 162 metry i 69 centymetrów. Rekordowa włoska pizza 
została upieczona w mieście Massa w Toskanii przez 
pięćdziesięciu piekarzy. Do przygotowania tego pysznego 
dania mistrzowie kuchni wykorzystali aż dwie tony mąki, 
30 kilogramów bazylii, kilkaset kilogramów mozzarelli i 
ogromne baniaki z sosem pomidorowym. Proces przygo-
towania pizzy, która w efekcie końcowym mierzyła 1172 
metry i 97 centymetrów zajął łącznie dwadzieścia cztery 
godziny. Środki finansowe zebrane podczas imprezy prze-
znaczono na pomoc ofiarom trzęsienia ziemi w regionie 
Emilia-Romania. 

Ekologiczne mieszkanko
Zdrówko

Ściśle tajne

Zimno, to choć całus gorący

Mały smakosz

Pomidory w samochodach

Ford ogłosił właśnie, że rozpoczyna współpracę z... 
producentem keczupu, firmą Heinz. Koncern motoryza-
cyjny chce wykorzystywać w swoich pojazdach włókna 
pomidorów. Z wydanego komunikatu dowiadujemy się, 
że wysuszone skórki pomidorowe mogą posłużyć do 
produkcji małych kieszeni czy niektórych elementów 
montażowych. Każdego roku Heinz zużywa 2 miliony 
ton pomidorów. Ford już w przeszłości współpracował 
Nike, Coca Colą i Procter & Gamble. Firma posiada 
własne laboratorium, w którym opracowywane są 
nowe materiały. Obecnie z pojazdach Forda znajdziemy 
tworzywa sztuczne wykonane m.in. z ryżu, celulozy, 
bawełny, soi i kokosa.


