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Makabrycznego odkrycia dokonał w środę nad ranem wędkarz z Ozorkowa. W oczku wodnym 
przy miejskim zalewie pływały zwłoki mężczyzny. Topielec miał skrępowane nogi i ręce. Poli-
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W najbliższą niedzielę 
odbędzie się I tura wy-

borów prezydenckich. Głosowa-
nie będzie znacznie prostsze niż 
podczas minionych jesiennych 
wyborów samorządowych. Jed-
na karta do głosowania i jeden 
krzyżyk do zaznaczenia przy 
nazwisku wybranego kandydata 
z pewnością nie sprawią proble-
mów wyborcom. 

W Łęczycy będzie 12 obwodo-
wych komisji wyborczych, upraw-
nionych do głosowania jest 12 180 
osób. 

- Jak zawsze mamy 3 odrębne 
obwody głosowania, są to DPS, 
ZOZ oraz ZOL. Do tej pory nikt 
nie wyraził chęci głosowania 
korespondencyjnego, przyjęli-
śmy natomiast 6 wniosków o 
głosowanie przez pełnomocni-
ka. Z tej możliwości korzystają 
zazwyczaj osoby starsze lub 
chore. Procedury są bardzo 
proste, wystarczy telefonicznie 
wyrazić taką chęć podając nam 
swoje dane. Po przyjęciu wnio-
sku pracownik idzie do osoby 
zainteresowanej, która zgłasza 

pełnomocnika. Po podpisaniu 
dokumentów i załatwieniu nie-
zbędnych formalności, w dniu 
wyborów pełnomocnik oddaje 
głos w imieniu osoby, która 
złożyła wniosek – wyjaśnia Mi-
rosława Łuczak, kierowniczka 
referatu spraw obywatelskich. 
- Oddany głos będzie ważny 
tylko wtedy, gdy na karcie zo-
stanie zaznaczone krzyżykiem 
nazwisko jednego kandydata. 
Obecnie o urząd prezydenta 
Polski ubiega się 11 kandydatów. 

Mam nadzieję, że wyborcy chęt-
nie wezmą udział w głosowaniu 
i frekwencja dopisze. 

Jeżeli niedzielne wybory nie 
wyłonią zwycięzcy, II tura wybo-
rów prezydenckich odbędzie się 24 
maja. O najwyższy urząd w Polsce 
ubiegają się: Bronisław Komorow-
ski, Grzegorz Braun, Andrzej Duda, 
Adam Jarubas, Janusz Korwin
-Mikke, Marian Kowalski, Paweł 
Kukiz, Magdalena Ogórek, Janusz 
Palikot, Paweł Tanajno, Jacek Wilk.

(MR)

Cztery gminy – Daszyna, Gra-
bów, Łęczyca i miasto Łęczyca, 
wyraziły chęć współpracy i 
utworzenia Lokalnej Grupy 
Działania. Podczas ostatniej 
sesji powiatowej starosta Woj-
ciech Zdziarski ostro skrytyko-
wał takie działania. 

- Powiat się podzielił na tych, 
którzy współpracują i na tych 
niechętnych. Są to już osobiste a 
nie merytoryczne kwestie, któ-
re powodują, że w przyszłości 
powiatu łęczyckiego może nie 
być. Wcale nie ukrywam tego, że 
liczba powiatów w Polsce będzie 
weryfikowana – mówił wprost 
starosta Wojciech Zdziarski. - Je-
żeli tak się mamy bawić, to życzę 
powodzenia. Ale ja będę informo-

wał społeczeństwo o politycznych 
układach między gminami. 

Czarnej wizji rozpadu powia-
tu na pewno nie widzi radna 
Renata Lepalczyk. - Powiat się 
nie rozsypie tylko dlatego, że 

niektórzy wójtowie nie chcą się 
porozumieć. Wójtów zostawmy 
w spokoju. Są na tyle rozważni, 
by załatwić sprawę pozytywnie. 
Przez ostatnie lata też nie było 
jednej wspólnej LGD i gminy się 
rozwijały. 

Zarzuty braku chęci do współ-
pracy z powiatem ze strony nie-
których gmin podsumowała 
radna Monika Kilar – Błaszczyk, 
sekretarz gminy Łęczyca.

- Musicie państwo wziąć pod 
uwagę to, że zmienili się wój-
towie, zmienił się burmistrz i 
powinniście zdać sobie z tego 
sprawę. Powiat zachowuje się 
jak taka „panna na wydaniu”. 
Nie chcą nas, ale nie wiemy 
dlaczego nas nie chcą. Wtrącacie 
państwo w te sprawy politykę, 
nie wiem po co. Myślę, że każdy 
z nas musi uderzyć się mocno w 
pierś i obudzić się w tej nowej 
rzeczywistości po 30 listopada 
i trochę inaczej zacząć myśleć – 
skomentowała radna.

Po tym stwierdzeniu, wicesta-
rosta Krystyna Pawlak, zadekla-
rowała, że zarząd powiatu jest 
gotowy do współpracy.

(MR)

MATURA 2015  
Łęczyca

Łęczyca

Łęczyca
Absolwenci szkół po-
nadgimnazjalnych od 

dzisiaj przystępują do egzami-
nów maturalnych. 
Na początek język polski poziom 
podstawowy; wtorek – matema-
tyka poziom podstawowy; środa 
– j. angielski poziom podstawowy 
i rozszerzony; czwartek – j. polski 
poziom rozszerzony, po południu 
biologia; piątek – matematyka 
poziom rozszerzony, po południu 
WOS.
Od wyników egzaminu dojrzałości 
bardzo wiele zależy, nic więc dziw-
nego, że dla większości maturzy-
stów to duże przeżycie. Ci, którzy 
sumiennie podchodzili do nauki 
z pewnością nie mają się czego 
obawiać. 
- W naszej szkole odbyły się dwie 
próbne matury. Pierwsza w grudniu, 
druga w marcu. Miały za zadanie 
nie tylko sprawdzenie wiedzy i 
umiejętności uczniów, ale także za-
poznanie się z procedurami. Próbne 

egzaminy w marcu wypadły bardzo 
dobrze, wówczas była już zrealizo-
wana cała podstawa programowa. 
Wszyscy trzecioklasiści ukończyli 
szkołę i mam nadzieję, że również 
wszyscy zdadzą maturę. Starali-
śmy się jak najlepiej przygotować 
uczniów do egzaminu dojrzałości, 
wyciągaliśmy wnioski z matur prób-
nych – podkreśla Joanna Wdo-
wiak, dyrektor I LO im. Kazimierza 
Wielkiego w Łęczycy. - Muszę 
pochwalić naszych maturzystów, 
ponieważ nawet po zakończeniu 
roku szkolnego klas trzecich, przez 
cały tydzień przychodzili na zajęcia 
dodatkowe. Wiem, że każdy egza-
min wywołuje stres i maturzyści 
będą się obawiać, ale na pewno 
kiedy już dostaną arkusze i zapo-
znają się z zagadnieniami, to ten 
stres minie i będą mogli w pełni 
skupić się na pracy. 
Świadectwa dojrzałości zostaną 
rozdane 30 czerwca.

(MR)

Będzie szybciej?
Urząd Stanu Cywilnego 
w Łęczycy przechodzi 

ostatnio trudny okres. Wpro-
wadzona dwa miesiące temu 
aplikacja „Źródło” w dalszym 
ciągu sprawia wiele problemów 
w całym kraju, w dodatku w łę-
czyckim urzędzie ciągle brakuje 
trzeciego pracownika. 

- Czekałam prawie godzinę a 
przede mną były tylko dwie osoby. 
Wiem, że jest nowy system, ale o ile 
dobrze pamiętam, to w urzędzie 
zawsze były trzy osoby. Teraz są 
tam tylko dwie urzędniczki. Jeżeli 
są takie problemy z obsługą intere-
santów, to tym bardziej powinna 
być zwiększona liczba pracowni-
ków. Nie rozumiem takiego podej-
ścia – usłyszeliśmy od Czytelniczki, 

która w tej sprawie zadzwoniła do 
naszej redakcji. - Potrzebowałam 
wyciągnąć akt urodzenia dziecka, 
w życiu bym nie pomyślała, że na 
korytarzu spędzę tyle czasu. 

W USC dowiedzieliśmy się, że 
rzeczywiście, od marca pracują 
tam tylko dwie osoby. Po odejściu 
byłej już kierowniczki urząd funk-
cjonuje w zmniejszonym składzie 
osobowym. System, który miał 
usprawnić pracę póki co jej nie uła-
twia, ale dodatkowa osoba do pracy 
z pewnością by nie przeszkadzała, 
wręcz przeciwnie. Urząd miejski 
problemu w brakach kadrowych 
USC jednak nie widzi, ale deklaru-
je, że trzeci pracownik już niedługo 
się pojawi.

(MR)

Polityczne 
utarczki 

Przed nami wybory prezydenckie
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Nowe wzory
Ceny producenta

Kuchnie na każdy wymiar• 
 Galeria stołów i krzeseł•
 Narożniki•
 Kanapy i wypoczynki•
 Sypialnie i szafy•
 Meble systemowe•

Salon niskich cen!

MEBLE SIADACZKA
Łęczyca ul. Aleje Jana Pawła II 7 (24) 721 63 84
Łowicz ul. Blich 32 c (46) 837 95 16
Gostynin ul. Kutnowska 14 (24) 235 27 27
Krośniewice ul. Targowa 8 (24) 25 23 507
Kutno ul. Józefów 7 (24) 355 76 40
www.meblesiadaczka.pl

Czynne pn.-pt.: 9 - 17, sob.: 9 - 14
DUŻY, BEZPŁATNY PARKING! www.meblesiadaczka.pl

Największy wybór mebli w regionie!

[SALONY MEBLOWE SIADACZKA] występujący w roli pośrednika 
kredytowego sporządza i zawiera umowy o kredyt konsumencki na zakup 
towarów i usług w imieniu i na rzecz Santander Consumer BANK S.A., 
wydaje Formularz Informacyjny, przyjmuje oświadczenia o odstąpieniu od 
umowy kredytu konsumenckiego oraz udziela wyjaśnień dotyczących treści 
wymienionych dokumentów.

899zł

Łęczyca, al. Jana Pawła II 7

STUDIOKUCHENNEMEBLENA KAŻDYWYMIAR

SUPEROFERTAnarożników

499zł

Czas wyjechać na 
łąki, ale nie ma 

jak. Jedyny most, który pozwalał 
rolnikom przejechać na drugą 
stronę kanału Łęka – Dobrogosty 
od sierpnia ubiegłego roku nie 
istnieje. Został zniszczony przez 
ciężki sprzęt podczas wykaszania 
brzegów kanału, odbudować go 
nie ma kto. Właściciele łąk nie kryją 
zdenerwowania. 

Z mostu nie zostało nic. Po zar-
waniu został zdemontowany. - Ko-
rzystaliśmy z tego mostu, ciągniki 
cały czas po nim jeździły i nic się 
nie działo. Przy wykaszaniu rowów 
przejechał ciężki sprzęt, który zar-
wał deski. Firma, która była wynaję-
ta do prac nie poczuwa się do winy. 
Wojewódzki Zarząd Melioracji i 

Urządzeń Wodnych w Łodzi też 
nie, choć miał się zająć tą sprawą i 
odbudować most na początku tego 
roku. Od 1 czerwca powinniśmy 
ruszyć z pracą na łąkach, ale nie 
można. Bardzo żałuję, że od razu 
nie zgłosiliśmy sprawy na policję 
lub do prokuratury. Może wów-
czas zostałby naprawiony, bo póki 
co jest odbijanie piłeczki a most, 
jak się okazuje nie ma właściciela 
– wyjaśnia Piotr Tomassy, sołtys 
sołectwa Zawada. - Uważam, że jak 
ktoś zniszczył most, to powinien go 
naprawić. 

Rozżaleni rolnicy boją się, że w tym 
roku, znów nie wjadą na łąki i stracą 
dofinansowanie. - Most został znisz-
czony 22 sierpnia ubiegłego roku. Nie 
mogłem już skosić łąki. Jeżeli szybko 
nie będzie możliwości przejazdu na 
drugą stronę kanału, to będzie znowu 
duży problem. Rolników obowiązują 
ścisłe terminy – wyjaśnia Sławomir 
Horna. - Do 1 września łąki muszą 
być skoszone, bo inaczej o dofinan-
sowaniu nie ma mowy a jest to około 
500 zł/ha.

Problem dotyczy wielu okolicz-
nych rolników. - Też mam ziemię po 
drugiej stronie kanału. Jak dla mnie 
to ten rok będzie stracony. Nawóz już 
powinien być na łąkach a tu się nie 
zanosi, żeby naprawili most – uważa 
Stanisław Rzepkowski. - Nie mamy 
jak przejechać, w chwili obecnej nasze 
ziemie są bezużyteczne. 

Problem zniszczonego mostu był 
ważnym punktem zeszłotygodnio-

wej sesji Rady Gminy Łęczyca, na 
którą zaproszono Stanisława Jędrykę, 
dyrektora Wojewódzkiego Zarządu 
Melioracji i Urządzeń Wodnych 
w Łodzi. Wizyta ta, tak naprawdę 
niewiele wniosła. Propozycji czy 
rady jak pomóc rolnikom nie było. - 
Naprawdę, nie wymagajcie państwo 
ode mnie, abym ja załatwiał wszelkie 
problemy zaistniałe na terenie gminy 
czy powiatu łęczyckiego. Takich sytu-
acji mamy mnóstwo na terenie całego 
województwa. To nie jest pierwszy 
przypadek, że wykonawca wyrządził 
szkodę i nie jest zobowiązany do jej 
naprawienia – wyjaśniał dyrektor 
Jędryka. - Jest to problem, ale ja sam 
go nie rozwiążę. Musi w tym uczest-
niczyć powiat, gmina i wojewoda. 

Stanowisko dyrektora nie spodo-
bało się jednemu z radnych gminy. 
- Jestem rozżalony postawą pana 
dyrektora, ponieważ wiedza, jaką 
posiadał w tym temacie pozwalała 
mu na niezapłacenie za wykonaną 
usługę do momentu naprawienia 
wyrządzonej szkody. Liczę, że  
Wojewódzki Zarząd Melioracji i 
Urządzeń Wodnych się zreflektuje 
i nie zostawi rolników samym so-
bie – komentował Grzegorz Góra, 
radny gminy Łęczyca. - Uważam, że 
jeżeli płatność byłaby wstrzymana, 
to wykonawca naprawiłby most. 
Jestem ciekaw, kto wypłaci rolni-
kom odszkodowania. Czekam aż 
WZMiUW podejmie odpowiednie 
kroki w tym temacie.

tekst i fot. (MR)

Mostu nie ma, rolnicy są oburzeni
Gm. Łęczyca

Mostu na kanale nie ma od sierpnia ubiegłego roku

Do tej pory na łące leżą 
pozostałości po zarwanej 
konstrukcji Dyrektor Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń 

Wodnych w Łodzi został zaproszony na sesję gminną
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Droga przy OSP w Topoli Królew-
skiej do bezpiecznych nie należy. 
Okoliczni mieszkańcy przechodzą 
przez jezdnię do sklepu „jak się 
uda”. Inwestycyjne plany były, ale 
nic z nich nie wyszło. Przejście dla 
pieszych miało się pojawić wiosną 
ubiegłego roku i dalej go nie ma. 

- To lekceważące podejście do 
bardzo poważnego problemu, który 
może doprowadzić do tragedii. Już 

nie wiem do kogo mam się zwró-
cić, skoro dyrektor Zarządu Dróg 
Powiatowych w Łęczycy nie potrafi 
poradzić sobie z tym tematem. Za 
kpinę można uważać wszelkie de-
klaracje składane przez dyrektora, 
bo przejście miało się pojawić już 
rok temu – krytykuje Grzegorz 
Góra, radny gminy. - Mam apel do 
pana starosty, aby był łaskaw przyj-
rzeć się temu problemowi. 

Członkowie zarządu OSP w To-
poli Królewskiej również czekają 
na ruch ze strony ZDP w Łęczycy. - 
Przejście da pieszych było obiecane i 
nic nie zostało zrobione. Dla bezpie-
czeństwa mieszkańców jest to bar-
dzo ważny temat. Poza przejściem, 
miał być też chodnik po przeciwnej 
stronie. Nie możemy się na nic do-
czekać. Stan asfaltu przy strażnicy 
również jest fatalny, dziury są na 
tyle głębokie, że na wierzchu są 
przewody od sygnalizacji świetlnej 
– podkreśla Krzysztof Joachimiak. 
- Jak długo można czekać?

Problemem dla mieszkańców, 
jak się okazje, jest nie tylko brak 
przejścia dla pieszych. - Dziu-
ry, które powstają w jezdni są 
w dużej mierze powodowane 
złym wykonaniem wiaduktu na 
drodze w stronę Grabowa. Nie 
ma odwodnienia, przez co przy 
większych opadach deszczu za-
lewana jest strażnica oraz działki 
mieszkańców – usłyszeliśmy 
od Mirosława Wiśniewskiego. 
- Jako mieszkaniec tej okolicy 
uważam, że należałoby coś zrobić, 
żeby woda nie zalewała naszych 
terenów. Sprawa przejścia dla 
pieszych jest bezdyskusyjna. Nie 
można narażać mieszkańców na 
niebezpieczeństwo. 

O ile dziury w asfalcie mają być 
załatane w maju, o przejściu dla 
pieszych na razie trudno cokolwiek 
powiedzieć. - W maju planujemy 
uzupełnić ubytki w asfalcie m.in. 
przy OSP w Topoli Królewskiej. Jeśli 
zaś chodzi o przejście dla pieszych, 
to plany rzeczywiście były, ale nic 
z nich nie wyszło. To nie jest takie 
proste, jak może się wydawać, bo nie 
chodzi tylko o wymalowanie pasów 

i umieszczenie znaków pionowych. 
Należy pamiętać, że w pobliżu jest 
skrzyżowanie z DK91. Na dzień 
dzisiejszy nie mam gotowego pro-
jektu przejścia dla pieszych, który 
czekałby tylko na zrealizowanie. 
Musi być nowy projekt. Zgadzam 
się, że temat ten jest pilny i ważny. 
Można się spodziewać, że przejście 
dla pieszych się pojawi, ale trudno 
mi powiedzieć kiedy dokładnie to 
nastąpi – informuje Paweł Woło-
szyn, dyrektor ZDP w Łęczycy. - W 
kwestii wiaduktu mogę powiedzieć 
tylko tyle, że odprowadzenie wody 
zostało zrobione. Nie dotarły do 
mnie żadne sygnały, żeby woda 
spływająca z wiaduktu zalewała 
okoliczne działki. 

Mieszkańcy czekają na bezpiecz-
ne przejście dla pieszych. Oby 
się doczekali zanim dojdzie do 
tragedii. 

tekst i fot. (MR)

Po ugaszeniu pożaru 
suchej trawy na łąkach 

przy ulicy Staromiejskiej, straża-
cy mieli kolejny problem. Chcąc 
podjechać jak najbliżej żywiołu, 
wóz strażacki ugrzązł w rozmokłej 
ziemi. Ciężki sprzęt trudno było 
wyciągnąć. 
Pożar był rozległy, objął 0,7 ha, praw-
dopodobnie było to podpalenie. 
Kiedy ogień zaczął kierować się w 
stronę starej części parku miejskiego 
strażacy nie wahali się podjechać bli-
żej. Po zwalczeniu ognia okazało się, 
że wóz nie może odjechać. Z pomo-
cą drugiej jednostki ratowniczo – ga-
śniczej, która była na miejscu, udało 
się wyciągnąć strażacki pojazd.
W akcji udział brały dwa zastępy z 
KP PSP Łęczyca oraz OSP Góra św. 
Małgorzaty. 

(MR)

Lokatorka jednego z 
bloków przy ulicy Za-

chodniej uważa, że „Łęczycanka” 
zawyżyła metraż zajmowanego 
przez nią lokalu, przez co kobieta 
ma płacić wyższy czynsz. Sprawa 
jest skomplikowana, ponieważ w 
dokumentacji widnieją trzy różne 
powierzchnie jednego mieszka-
nia. Sprawę wyjaśnia sąd. 

Nie godząc się z wyliczeniami 
spółdzielni mieszkaniowej, loka-
torka postanowiła sama obliczyć, 
ile powinien, jej zdaniem, wynosić 
czynsz. Dodatkowo odliczyła sobie 
powierzchnię mocno zawilgoco-
nego, nieużytkowanego pokoju i 
łazienki. - Spółdzielnia oszukuje 
lokatorów na metrażu. Jeśli po 
ostatnich pomiarach wyszło, że 
zajmowane przeze mnie mieszka-
nie ma 59,78 mkw., to dlaczego w 
dalszym ciągu mam płacić za 62,31 
mkw.? Nie odpuszczę tych trzech 
metrów. Jakim prawem mam płacić 
zawyżony czynsz? Niedawno odby-
ła się rozprawa w łęczyckim sądzie. 
Odniosłam wrażenie, że sędzia 
skłania się ku przyznaniu mi racji. 
Sam powiedział, że nie może być 
sytuacji, żeby lokator płacił za więk-
szą powierzchnię mieszkania niż 
jest w rzeczywistości, nie ważne czy 

to 3 metry, czy więcej – relacjonuje 
Teresa Książek. - Nie będę siedzieć 
cicho i godzić się na takie praktyki. 
Otrzymałam właśnie protokół z roz-
prawy, w którym biegły stwierdza, 
że powierzchnia mojego mieszkania 
była wyliczona za wysoko przez cały 
okres użytkowania. Następna roz-
prawa jest w lipcu, jestem ciekawa 
czy „Łęczycanka” pójdzie na ugodę i 
wykaże chęć zakończenia tej sprawy. 

Problem z powierzchnią zaj-
mowanego przez panią Książek 
mieszkania ciągnie się latami. W 
dokumentach jest bardzo duża roz-
bieżność. Widnieją już trzy wersje: 
57, 39 mkw., 59,78 mkw. oraz 62,31 
mkw. Jak do problemu odnosi się 
„Łęczycanka”?

- Stanowisko zarządu jest jedno-
znaczne. Przyjęta metoda określa-
jąca powierzchnię mieszkaniową 
przedmiotowego lokalu jest prawi-
dłowa (art.42 ustawy o spółdziel-
niach mieszkaniowych). W aktach 
spółdzielni dla przedmiotowej 
nieruchomości lokalowej widnieje 
powierzchnia użytkowa 62,31 m2 
i obowiązuje od daty przydziału 
mieszkania w latach 60-tych. Od-
nosząc się do pozostałych wymie-
nionych przez panią Teresę Książek 
powierzchni użytkowych lokalu 

informujemy, iż są to powierzchnie 
wyliczone przez dwóch niezależ-
nych biegłych. Jak z powyższego 
wynika, także one różnią się między 
sobą. Ze względu na prowadzone 
postępowanie sądowe w poruszonej 
kwestii zarząd wstrzymuje się od 
dalszych komentarzy w tej sprawie 
do czasu rozstrzygnięcia sądowego 
– komentuje Jarosław Pacholski, 
prezes spółdzielni mieszkaniowej 

„Łęczycanka”. - Stwierdzenie pani T. 
Książek jako „spółdzielnia oszukuje 
lokatorów na metrażu” jest niepraw-
dziwe i nie do przyjęcia. Trudno z 
nim merytorycznie dyskutować, 
gdyż mieści się ono tylko i wyłącznie 
w kategorii pomówień.

Sporną sprawę rozstrzygnie sąd. 
Wówczas okaże się jaki czynsz po-
winna płacić lokatorka.

tekst i fot. (MR)

Najpierw 
pożar, później 
wyciąganie

Lokatorka oskarża „Łęczycankę” 

Oszukują na metrażu - twierdzi pani Teresa 

Teresa Książek nie zgadza się z wyliczeniami spółdzielni

Przy OSP wciąż niebezpiecznie

Radny Grzegorz Góra z mapą, na której zaznaczono przejście dla 
pieszych

Naczelnik OSP w Topoli Królewskiej pokazuje przewody, które 
przez dziury w jezdni są całkowicie odsłonięte 

Oprócz braku przejścia dla 
pieszych, problemem jest brak 
chodnika
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Chwile grozy przeży-
li w miniony wtorek 

mieszkańcy jednej z kamienic 
przy ulicy Kaliskiej. Na miejsce 
przybyły trzy wozy strażackie, 
policja i pogotowie. Ewakuowano 
sześć osób. 

Na początku była duża dezorien-
tacja, strach, zamieszanie i tłum 
gapiów. Z zewnątrz nie było widać 
ognia. Z budynku ewakuowa-
no sześcioro mieszkańców, jeden 
mężczyzna został przewieziony do 
szpitala z podejrzeniem podtrucia 
tlenkiem węgla. - Prawdopodobnie 
przyczyną zadymienia był garnek 
pozostawiony na kuchence gazo-
wej. Spalił się wraz z zawartością 
– poinformował kpt.  Wiesław 
Granosik z KP PSP w Łęczycy. - 
Kontakt z właścicielem mieszkania 
był utrudniony, mogło to być spo-
wodowane dużą ilością dymu. Na 

szczęście zdarzenie nie było duże, 
ale mogło być bardzo groźne w 
skutkach.

Groźnie też wyglądało. Lokatorzy 
po zdarzeniu wrócili do swoich 
mieszkań. - U mnie nic się nie stało, 

ale mocno się nadymiło. Strażacy 
wyprowadzili mnie z budynku, 
teraz wróciłam i muszę porząd-
nie przewietrzyć. Z początku nie 
bardzo wiedziałam co się dzieje 
– usłyszeliśmy od jednej z miesz-
kanek kamienicy. - Nie widziałam 
płomieni, tylko dużo dymu.

Podobnych zdarzeń, niestety jest 
sporo. Brak wyobraźni lub świado-
mości zagrożenia może doprowa-
dzić do tragedii.

tekst i fot. (MR)

Po ogłoszonym nie-
dawno konkursie na 

dyrektora łęczyckiego szpitala, 
zaskoczenia nie było. Komisja 
konkursowa jednogłośnie wy-
brała na to stanowisko Andrzeja 
Pietruszkę, pełniącego obowiązki 
dyrektora przez ostatnie 8 lat. 
Przewodniczący komisji konkurso-
wej na zeszłotygodniowej sesji Rady 
Powiatu łęczyckiego wyjaśnił skąd 
właśnie taki wybór. - Komisja nie 
miała żadnej wątpliwości. Kandydat 
był najbardziej zorientowany w 
funkcjonowaniu szpitala, przedsta-

wił ciekawe propozycje rozwoju i 
zarządzania Zakładem Opieki Zdro-
wotnej w Łęczycy – poinformował 
Sławomir Biniewicz. - Decyzja była 
jednogłośna. 
Do konkursu zgłosiło się łącznie 
czterech kandydatów. Andrzej 
Pietruszka był jedynym z terenu 
powiatu łęczyckiego. Podczas sesji 
podziękował komisji za dokonany 
wybór. Dyrektor wspomniał przy 
okazji, że łęczycki szpital zajął pierw-
sze miejsce w kategorii najlepszy 
szpital powiatowy w Polsce. 

(MR)

W ZOZ-ie bez zmian 
Łęczyca

Łęczyca

Nieprzyjemny problem

Łęczyca Mieszkańcy jednego z 
bloków przy ulicy M. 

Konopnickiej skarżą się na sąsia-
dów, którzy – jak usłyszeliśmy - w 
żaden sposób nie dbają o higienę i 
porządek w mieszkaniu. Na klatkę 
schodową cały czas wydobywa się 
nieprzyjemny zapach, w ciepłe dni 
nie da się wytrzymać.

Jednopokojowe mieszkanie jest 
zaniedbane, brudne, nie ma się w 
nim jak ruszyć. W łazience leżą sterty 
brudnych ubrań, do kuchni praktycz-
nie nie można wejść. Zaduch i fetor 
przeszkadzają sąsiadom. - Wystarczy 
przejść obok drzwi, żeby poczuć 
smród. Jak sąsiad otworzy drzwi to 
wręcz odpycha. Nie wiem, jak można 
tak zaniedbać mieszkanie i przeby-
wać w takim brudzie – usłyszeliśmy 
od jednej z lokatorek. - Kiedy sąsiad 
idzie klatką, to jeszcze długo później 
go czuć. Chyba w ogóle się nie myje. 

Skargi mieszkańców nie dotyczą 
tylko mężczyzny. Sąsiedzi wspomi-
nają, że częstym gościem w miesz-
kaniu przy ul. M. Konopnickiej jest 
bezdomna kobieta, której higiena 
również pozostawia wiele do ży-
czenia. Odwiedziliśmy oskarżanych 
lokatorów. Jak zareagowali na infor-
mację, że ich zapach przeszkadza 
sąsiadom? - Ja z sąsiadami w ogóle nie 
rozmawiam i do nich nie chodzę a to 
jak mieszkam to moja sprawa. Skarżą 
się na mnie, ale jak ich psy zanieczysz-
czają klatkę schodową, to problemu 
nie widzą – komentuje Henryk 
Brzeziński. - Nie będę się przed 
nikim tłumaczył, dobrze jest tak, jak 

jest. To, kto do mnie przychodzi też nie 
powinno nikogo obchodzić. 

Przyjaciółka mężczyzny też nie 
rozumie oskarżeń, choć przyznaje, że 
w mieszkaniu jest brudno. - Od 15 lat 
jestem bezdomna, tułam się z kąta w 
kąt. Od około pół roku spotykam się 
z Henrykiem, czasami tu przenocuję, 
na podłodze. Nie usłyszałam nigdy 
nic od jego sąsiadów, ale prawda jest 
taka, że to nie ich sprawa – dodaje 
Jolanta Przybylska. - W mieszkaniu 
może rzeczywiście nie jest czysto, ale 
otwieramy okna. Jak będzie trzeba, to 
trochę tu posprzątam. 

O problemie jedna z lokatorek 
bloku poinformowała straż miejską. 

- Otrzymaliśmy zgłoszenie, że z 
jednego z mieszkań w bloku przy 
ulicy M. Konopnickiej wydobywa się 
nieprzyjemny zapach. Okazało się, że 
mieszkanie jest skrajnie zaniedbane i 
panuje w nim ogólny nieporządek. 
O warunkach panujących w miesz-
kaniu poinformowaliśmy sanepid. 
PGKiM wynajął firmę do przepro-
wadzenia dezynfekcji. Mieszkający 
tam mężczyzna jest podopiecznym 
MOPS-u, więc sprawę zgłosiliśmy 
także do ośrodka pomocy społecz-
nej – informuje Tomasz Olczyk, 
komendant straży miejskiej w Łęczy-
cy. - Najważniejsze jest jednak, żeby 
mieszkaniec sam wykazywał chęć 
utrzymania porządku w mieszkaniu, 
czego do tej pory, niestety nie było. 

Nie było i pewnie nie będzie, skoro 
mężczyźnie nie przeszkadza życie w 
takich warunkach. Do wszystkiego 
można się przyzwyczaić, ale sąsia-

Bezdomna kobieta w mieszkaniu przy ul. M. Konopnickiej znalazła 
schronienie

W kuchni nie ma się jak ruszyć, 
wszędzie leżą brudne naczynia 
i słoiki

dom trudno jest znieść zapach brudu. 
Latem będzie jeszcze gorzej. 

tekst i fot. (MR)

Ewakuacja lokatorów 
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Gm. Łęczyca

Łęczyca

Łęczyca

               Team 

            Manager 
Zadzwoń 600 945 839*

Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora

Wyślij aplikacje :

aleksandra.kruk@ proficredit.pl

ogłoszenie

Mieszkająca w centrum 
miasta starsza kobieta 

może liczyć tylko na pomoc opie-
kunki. Dzieci rzadko ją odwiedzają 
a mieszkający z nią wnuk nie intere-
suje się schorowaną babcią. 

Józefa O. w weekendy była praktycz-
nie sama. Kanapki miała zostawiane 
przy łóżku w torebce foliowej, nie było 
nawet nikogo, kto pomógłby zmienić 
pampersy. - W tygodniu przychodzi 
opiekunka, przyniesie obiad, pomoże 
mi, ale przychodzi do południa, później 
jestem zdana tylko na siebie. Jestem 
schorowana, cały czas leżę, jest mi 
ciężko się poruszać, mam problem ze 
stawami i do tego jeszcze sztywnieje 
mi ręka, jest niesprawna. W weekendy 
nie mogę na nikogo liczyć, drzwi są cały 
czas otwarte, żeby w razie czego można 
było do mnie wejść. Co mi przyszło na 
stare lata? – żali się pani Józefa. - Przyda-
łaby się lepsza opieka, wnuk ma swoje 
życie, niewiele mi pomaga, córka i syn 
mieszkają w Ozorkowie a wnuczka 
zdaje się, że obecnie przebywa w Ło-
dzi. Jest mi bardzo ciężko. Potrzebuję 
pomocy.

O problemie starszej pani z ulicy 18 

Stycznia poinformowaliśmy osobiście 
kierowniczkę MOPS w Łęczycy. Na 
drugi dzień sprawą zajął się pracownik 
socjalny. - Po wizycie na miejscu i po 
przeprowadzeniu rozmów z sąsia-
dami wynika, że opieka nad kobietą 
nie jest należycie sprawowana. Pani 
ta jest objęta usługami opiekuńczymi 

od poniedziałku do piątku. Dla nas 
najważniejsze jest to, żeby w weekendy 
miał się kto nią zająć. Kobieta musi mieć 
zapewnione wyżywienie oraz zmie-
niane pampersy. Poinformowaliśmy 
dorosłych członków rodziny o ko-
nieczności zapewnienia kobiecie opieki 
– usłyszeliśmy od pracownika socjalne-
go. - Córka podpisała oświadczenie, że 
w weekendy zapewni swojej mamie 
odpowiednią opiekę, ma ją sprawo-
wać wspólnie z bratem. Umówiliśmy 
też wizytę w szpitalu, żeby starsza 
pani została przebadana. Będziemy 
sprawdzać, czy dzieci wywiązują się z 
podpisanego zobowiązania. 

Podobne sytuacje często się zdarza-
ją. Starsi, schorowani ludzie stają się 
problemem dla rodziny. Z pewnością 
niczym sobie nie zasłużyli na takie 
zobojętnienie. Szkoda, że dopiero in-
terwencja instytucji przypomina o 
potrzebie zaopiekowania się starszymi, 
schorowanymi ludźmi. 

tekst i fot. (MR)

Na ostatniej sesji Rady Gminy 
Łęczyca radni podjęli uchwałę w 
sprawie utworzenia Młodzieżowej 
Rady Gminy. Będzie 15 młodych 
„radnych”. 

- Ustawa o samorządzie gminnym 
pozwala na utworzenie Młodzie-
żowej Rady Gminy, dlatego widząc 
zaangażowanie młodych ludzi z 
naszego terenu, ich chęć włączenia 
się w życie społeczno - kulturalne, 
powstał pomysł, żeby dać możliwość 
wypowiadania się w istotnych dla 
młodego człowieka kwestiach oraz 
podejmowania decyzji. Wspólnie z 
dyrektorami szkół stworzyliśmy treść 
uchwały i statut Młodzieżowej Rady 
Gminy. Skład Młodzieżowej Rady 
jest wzorowany na Radzie Gminy 
Łęczyca, tj. liczba członków wynie-
sie 15. Młodzież zapewne spotykać 
się będzie w Gimnazjum w Topoli 
Królewskiej. Chcielibyśmy również, 

aby „młodzi radni” uczestniczyli w 
sesjach gminnych – wyjaśnia Jacek 
Rogoziński, wójt gminy Łęczyca. 
- Pomysł ten spotkał się z bardzo 
dużym zainteresowaniem. Docierają 
do mnie informacje, że już jest po 
10 kandydatów na jeden mandat. 
Młodzież ma mnóstwo ciekawych 
pomysłów i chce uczestniczyć w 
podejmowaniu ważnych dla niej 
decyzji, co bardzo mnie cieszy. Mam 
nadzieję, że pomysł się przyjmie i 
rada będzie funkcjonowała w jak 
najlepszy sposób.

Gimnazjaliści z Topoli Królew-
skiej otrzymają dziesięć mandatów, 
uczniowie z gminnych szkół pod-
stawowych po jednym. Oprócz 
zaangażowania młodzieży, będzie 
potrzebna również pomoc rodziców, 
chociażby w przywiezieniu dzieci na 
sesje gminne do Łęczycy. 

(MR)

Przystanek dla au-
tobusu szkolnego 

w Zdunach w końcu wygląda tak, 
jak powinien. W prawdzie jest „z 
odzysku”, ale można podawać go 
jako przykład. Uczniowie już nie 
będą mokli czekając na transport 
do szkoły. 

O przystanek postarał się soł-
tys. Pracą własną i mieszkańców 
odnowił go i zabudował. Obok 
stanęła też tablica informacyjna. - 
Oddałam tę ziemię nieodpłatnie, 
chciałam, żeby obok mojej posesji 
był porządek. Cieszę się, że teraz 
jest ładnie i dzieci mogą się schro-
nić od deszczu. Mam nadzieję, że 
nie będzie dewastacji, tak jak jest 
w innych miejscach – usłyszeliśmy 
od Zofi i Brzezińskiej, mieszkają-

cej tuż obok przystanku. - Dobrym 
pomysłem była ta tablica infor-
macyjna, dzięki niej nie będzie 
obklejania przystanku. 

Młodzież też chwali nowy przy-
stanek. - Wcześniej staliśmy na 
deszczu, nie było się gdzie schro-
nić. Na autobus trzeba wychodzić 
trochę wcześniej i czekać, teraz 
nawet brzydka pogoda nie stanowi 
problemu – dodaje gimnazjalista 
ze Zdun. - Przystanek wygląda 
naprawdę fajnie.

Dla kontrastu warto przyjrzeć 
się przystankom na drodze nr 703 
w stronę Poddębic. Postawione w 
ubiegłym roku już wyglądają fatal-
nie. Wiaty są pomazane, oklejone i 
zniszczone. 

(MR)

W ciągu ostatnich kilku 
dni w mieście znalezio-

no dwa ciała mężczyzn. To strasz-
ne, że coraz częściej ludzie umierają 
na ulicach. 

W niedzielę 26 kwietnia zwłoki 
59- letniego mężczyzny znaleziono na 
klatce schodowej w jednym z bloków 
przy ulicy Zachodniej. Tak jak dzień 
wcześniej, przyszedł w odwiedziny 
do swojej znajomej, która tym razem 
nie wpuściła go do mieszkania. Był 
pod wpływem alkoholu. Zanim 
jeden z mieszkańców zauważył, że 
mężczyzna nie żyje, sąsiedzi wi-
dzieli go jak spał. - Zwłoki ujawnił 
jeden z lokatorów bloku przy ulicy 
Zachodniej. 59- letni mężczyzna leżał 
na klatce schodowej na wysokości 
pierwszego piętra pomiędzy drzwia-
mi do mieszkań. Miał siną twarz 
i nie dawał oznak życia. Przybyły 
na miejsce lekarz stwierdził zgon. 
Na widocznych częściach ciała nie 
było żadnych śladów świadczących 
o przemocy fizycznej – informuje 

prokurator Monika Piłat. - Denat był 
kawalerem, mieszkał w miejscowości 
Leszcze.

Drugie tragiczne zdarzenie miało 
miejsce w minioną środę. Wczesnym 
rankiem przy jednym z bloków na ul. 
Ozorkowskie Przedmieście przecho-
dzień zauważył leżącego mężczyznę. 
Szybko powiadomił służby. - Lekarz 
nie wykluczył udziału osób trze-
cich, została zlecona sekcja zwłok 
57- letniego mężczyzny. Na miejsce 
przybyła żona, która potwierdziła, 
że mężczyzna wyszedł z domu dzień 
wcześniej i nie wrócił na noc – wyja-
śnia prokurator M. Piłat. - Mężczyzna 
miał problemy z błędnikiem, w 
niedawnym czasie przeszedł zabieg 
kardiologiczny. 

Łęczycanie z niedowierzaniem 
słuchają o tych wydarzeniach. - Nie 
wiem, co się dzieje w tym mieście, to 
straszne. Czy to wina ludzi, którzy 
nie potrafi ą zadbać o swoje zdrowie 
i bezpieczeństwo? - usłyszeliśmy od 
pani Danuty, z którą rozmawialiśmy 

na ulicy Zachodniej. - Nie potrafi ę so-
bie wyobrazić, jakbym się zachowała, 
gdyby kogoś z mojej rodziny spotkała 
podobna sytuacja. Ludzie powinni 
odchodzić w spokoju, we własnych 
domach. Nie na ulicach czy klatkach 
schodowych.

(MR)

sOŁTYs ZAdZiAŁAŁ 

Przystanek został częściowo zabudowany również z przodu

MŁOdZieŻ BędZie MiAŁA GŁOs

co się dzieje? - pytają mieszkańcy

Zgon za zgonem...

Na zdjęciu prokurator Monika 
Piłat

Dla rodziny jest problemem

Pani Józefa żali się na brak zainteresowania ze strony rodziny

Kanapki zostawione w foliówce są jedynym, na co kobieta może 
liczyć w weekendy
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Łęczyca Rozpoczyna się niebez-
pieczny okres – wraz z 

nadejściem wiosny pojawiły się 
kleszcze, które już atakują. Nie na-
leży lekceważyć problemu. Klesz-
cze przenoszą poważne choroby. 

Aby stać się ofi arą kleszczy, nie 
trzeba wcale jechać na Mazu-
ry - wystarczy krótki spacer 
po osiedlowym trawniku... Bo-
relioza, kleszczowe zapalenie 
mózgu to tylko niektóre choroby, 
będące konsekwencją kontak-
tu z tymi małymi pajęczakami.
Zwierzęta są bardziej narażone niż 
ludzie, ponieważ w ich często gęstej 
sierści trudno jest w porę zauważyć 
kleszcza i go usunąć, poza tym bie-
ganie i leżenie w wysokich trawach 
lub na łąkach zwiększa ryzyko zła-
pania niechcianego pasożyta.

- Kleszcze to poważny problem 
dla właścicieli zwierząt. Przenoszą 
one bardzo groźne choroby, które 
zagrażają nie tylko zwierzętom, ale 
i ludziom. Są trudne w leczeniu i 
kosztowne w wyniku często wystę-
pujących powikłań. Nawet codzienny 
spacer z pupilem może okazać się 
niebezpieczny. Kleszcze najczęściej 
występują w środowisku leśnym, ale 
także na łąkach, krzewach i wśród 
wysokich traw. Najlepiej unikać 
takich miejsc oraz po każdym space-
rze sprawdzać sierść i skórę swojego 
czworonoga – wyjaśnia Sylwia Miar-
ka – Nowak z łęczyckiego gabinetu 
weterynaryjnego. - By zapewnić 
naszym zwierzakom ochronę należy 
stosować odpowiednie preparaty. 
Gdy znajdziemy kleszcza, musimy 
go jak najszybciej usunąć. Im dłużej 

będzie na ciele żywiciela, tym więk-
sze prawdopodobieństwo, że zarazi 
naszego pupila. Objawy chorób 
przenoszonych przez te pasożyty są 
inne u każdego czworonoga. Zwierzę 
nagle traci apetyt, jest słabe, nie chce 
się poruszać oraz może mieć wyso-
ką temperaturę. Wówczas należy 
niezwłocznie zgłosić się do lekarza 
weterynarii.

Można uchronić nasze zwierzęta 
przed kleszczami. Dostępne są róż-
ne preparaty, które działają przeciw 
kleszczowo, dodatkowo odstraszają 
pchły. Są to preparaty w kropelkach, 
które aplikuje się na skórę czworono-
ga, lub obroże. Kleszcz wówczas nie 
ugryzie, ale uwaga – może się prze-
nieść na sierści zwierzęcia i znaleźć 
sobie innego „żywiciela”. 

tekst i fot. (MR)

Uwaga na kleszcze

Weterynarz Sylwia Miarka – Nowak przestrzega przed kleszczami 

- To było brutalne po-
bicie – twierdzi 31-letni 

mężczyzna oskarżający łęczyckich 
policjantów najpierw o prowoko-
wanie agresywnego zachowania 
a później o pobicie. Do zdarzenia 
miało dojść w sobotę w nocy przy 
ulicy Wojska Polskiego. Skarga na 
dwóch funkcjonariuszy ma zostać 
złożona do Komendy Wojewódz-
kiej Policji w Łodzi i Komendy Po-
wiatowej Policji w Łęczycy. Pismo 
w sprawie pobicia trafi  również do 
łęczyckiej prokuratury. 

Co wydarzyło się tej feralnej 
nocy? Relacja pobitego mężczyzny 
jest szokująca. - Wracałem razem z 
kolegami z grilla, było około godzi-
ny 23. Nie ukrywam, że byłem pod 
wpływem alkoholu, ale w żaden 
sposób nie zakłócałem ciszy nocnej 
ani porządku publicznego. Całą 
drogę jechał równolegle z nami 
radiowóz. Policjanci otwierali szybę 
i kilkakrotnie krzyczeli pod moim 
adresem obraźliwe zwroty próbując 
mnie sprowokować. Z początku 
w ogóle nie reagowałem ignorując 

słowa policjantów. W końcu odpo-
wiedziałem im w podobnym tonie, 
to wystarczyło – usłyszeliśmy od 
Łukasza G. (nazwisko do wiado-
mości redakcji). - Gdy byłem na 
wysokości jednego z bloków przy 
ul. Wojska Polskiego, podjechały 
jeszcze 3 radiowozy, z których 
wyszło kilku policjantów. Dwóch 
z nich podbiegło do mnie i zaczęło 
mnie szarpać, jeden mnie przewró-
cił. Następnie zaczęli mnie bić po 
głowie pięściami a po nogach pałką 

policyjną. Po pobiciu skuli mnie w 
kajdanki i wciągnęli do radiowozu, 
gdzie cały czas byłem bity. Po prze-
wiezieniu do komendy, zostałem 
wciągnięty do piwnicy, tam też 
byłem bity. Po wyjściu z aresztu od 
razu pojechałem do szpitala. Mam 
całą dokumentację lekarską. 

Mężczyzna twierdzi, że jest pro-
wokowany przez funkcjonariuszy 
za każdym razem, gdy nadarzy się 
ku temu okazja. Uważa, że wpływ 
na takie zachowanie policjantów 
ma jego kryminalna przeszłość. 
Dwukrotnie był osadzony w Za-
kładzie Karnym. Rodzina nie 
może uwierzyć w to, co się stało. 
- To, że mój syn niejednokrotnie 
wchodził w konflikt z prawem, 
nie oznacza, że można go tak 
traktować. Odbył już karę, teraz 
powinien spokojnie szukać pracy 
i ułożyć sobie życie. Jestem w szo-
ku, że policjanci postępują w taki 
sposób. Łukasz został dotkliwie 
pobity i ci funkcjonariusze muszą 
za to odpowiedzieć – przekonuje 
matka 31-latka. - Nie można tego 
tak zostawić, bo to nigdy się nie 
skończy. Syn myśli nawet o wyjeź-
dzie za granicę, bo tutaj nie będzie 
miał spokoju. 

Skargę na funkcjonariuszy za-
mierza złożyć również Michał G. 
(nazwisko do wiadomości redakcji), 
który feralnej nocy także trafił na 
komendę. - Byłem razem z Łukaszem, 
policjanci zaczęli go bić już na chod-
niku i potem w radiowozie w drodze 
na komendę. Mnie pobili dopiero w 
piwnicy komendy, mam siną całą 
nogę. Około północy zostałem zwol-
niony z aresztu, od razu pojechałem 
do szpitala. Zaznaczam, że byłem 
trzeźwy – dodaje Michał G. - Policjanci 
czują się bezkarni. Postanowiłem, że 
tak jak mój kolega, złożę skargę.

Próbując ustalić, jakie 
jest stanowisko policji w tej 
sprawie, zadzwoniliśmy 
do rzecznika komendan-
ta powiatowego policji 
w Łęczycy. Odpo-
wiedź doty-
czącą 

sobotniego zajścia otrzymaliśmy 
drogą elektroniczną. - 25 kwietnia bie-
żącego roku o godzinie 23.49 policjanci 
podjęli interwencję wobec dwóch 
osób, które słownie znieważyły po-
licjantów wykonujących obowiązki 
służbowe. Jeden z nich 31 – latek 
został zatrzymany. Śledczy przed-
stawili mu zarzut z artykułu 226 
Kodeksu Karnego, czyli „Kto znie-
waża funkcjonariusza publicznego 
albo osobę do pomocy mu przybraną 
podczas i w związku z pełnieniem 
obowiązków służbowych, podle-
ga grzywnie, 
karze ograni-
czenia wolności 
albo pozbawie-
nia wolności 
do roku” - in-
formuje st. asp. 
A g n i e s z k a 
Ciniewicz. - 
Do tej pory do 
Komendy Po-
wiatowej Policji 
w Łęczycy nie 
wpłynęła skar-
ga w związku 
z czynnościami 
podejmowany-
mi przez inter-
weniujących 
policjantów. 

Komentarz policji nie odniósł 
się do sytuacji opisanej przez 
młodych mężczyzn. Po złoże-
niu skarg na funkcjonariuszy, 
z pewnością zostaną podjęte 
niezbędne czynności, które 
pozwolą udzielić konkretnych 
odpowiedzi na pytanie, czy 
rzeczywiście doszło do pobicia. 
Sprawę niewątpliwie trzeba wy-
jaśnić, bo oskarżenia pod adre-
sem łęczyckich funkcjonariuszy 
do błahych nie należą. 

tekst i fot. (MR)

Łęczyca
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Próbując ustalić, jakie 
jest stanowisko policji w tej 
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Próbując ustalić, jakie 

sprawie, zadzwoniliśmy 
jest stanowisko policji w tej 
sprawie, zadzwoniliśmy 
jest stanowisko policji w tej 

do rzecznika komendan-
sprawie, zadzwoniliśmy 
do rzecznika komendan-
sprawie, zadzwoniliśmy 

ta powiatowego policji 
w Łęczycy. Odpo-
ta powiatowego policji 
w Łęczycy. Odpo-
ta powiatowego policji 

wiedź doty-
w Łęczycy. Odpo-
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Oskarżają policjantów 
o pobicie! Pan Łukasz twierdzi, że został pobity przez policjantów
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Oryginalne potrawy 
i porady kulinarne

Rozwiązanie krzyżówki z numeru 134: Co kto siał, to żąć będzie.
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* Dwa węże spotykają się w lesie.
Jeden z ich pyta:
- Przepraszam kolego ale czy wiesz czy 
nie jestem jadowity?
- Nie mam zielonego pojęcia. A czemu 
pytasz?
- Bo właśnie ugryzłem się w język. 

* * * 
* Idzie turysta obok lasu i widzi Bacę, który rąbie drzewo 
tak, że aż wióry lecą.
- Baco gdzieś się nauczył tak rąbać!?
- Na Saharze.
- Ale przecież to pustynia...
- Teraz tak. 

* * * 
* Żona kłóci się z mężem:
- Wy, faceci, myślicie tylko o seksie i chlaniu!
- Nieprawda, czasami myślimy też o kulturze i sztuce.
- Jakiej kulturze i sztuce?!
- Kulturze picia i sztuce kochania. 

* * * 
* Do sklepu optycznego wchodzi facet i zauważa na jednej 
z półek okulary za 2000 zł.
- Czyście pogłupieli? Co to za okulary, skoro aż tyle kosztują?
- To najnowszy wynalazek. Każdy kto je nosi widzi innych 
jakby nie mieli na sobie ubrania.
- Niemożliwe! Chciałbym je przymierzyć.
Ekspedientka podaje okulary, facet zakłada je na nos i 
rzeczywiście, ekspedientka stojąca przed nim jest naga! 
Zdejmuje okulary - ubrana, zakłada - naga!
- Biorę je!
Wchodzi facet w swoich okularach do domu, patrzy: żona 
goła, sąsiad goły. Zdejmuje okulary - żona goła, sąsiad 
goły.
- No nie! Jeszcze nie zdążyłem dojść do domu, a już się 
zepsuły... 

* * * 
* Nauczyciel oddaje Jasiowi klasówkę. Zamiast oceny na-
pisał IDIOTA. Jaś spojrzał na kartkę, potem na nauczyciela 
i mówi:
- Ale pan jest roztargniony. Miał pan wystawić ocenę, a nie 
się podpisywać. 

ZUPA SZCZAWIOWA Z JAJKIEM I 
GRZANKAMI CZOSNKOWYMI
Składniki:
• 1 kg szczawiu
• 3 ząbki czosnku
• 1 litr bulionu
• 4 żółtka
• 4 jajka na twardo
• 100 g masła
• sól, pieprz i cukier
• 150 ml śmietanki kremówki
• 10 kromek bułki paryskiej 
Etapy przygotowania:Jajka ugotować 
na twardo, obrać. Szczaw opłukać do-
kładnie i osączyć i posiekać. Dwa ząbki 
czosnku obrać i   posiekać .W rondlu 
roztopić połowę masła, poddusić na 
nim czosnek i szczaw, zalać gorącym 

bulionem. Gotować 2 minuty, zmikso-
wać. Żółtka wymieszać ze śmietanką, 
wlać do zupy ciągle miksując. Doprawić 
solą, pieprzem i ewentualnie cukrem. 
Pokroić bułkę w kostki, ząbek czosnku 
obrać i przecisnąć przez praskę. Na 
patelni rozgrzać resztę masła, dodać 
czosnek i bułkę, wymieszać, smażyć 
grzanki na złoty kolor, mieszając od 
czasu do czasu. Podawać zupę z 
połówkami jaj na twardo i grzankami 
czosnkowymi. 

MAKARONOWA ZAPIEKANKA
Składniki:
• Makaron rurki - 500 g
• Tuńczyk w sosie własnym – 1 szt.
• Przecier pomidorowy – 1 słoik
• Starty ser – 250 g
• Cebula czerwona – 2 szt.
• Kukurydza w puszce – 1 szt.
• Śmietana - 200 ml
• Jajko - 1 szt.
• Natka pietruszki -2 łyżki
• Oliwa
• Sól, pieprz 
Etapy przygotowania: Makaron 

gotujemy al dente. Do odcedzone-
go makaronu dodajemy tuńczyka, 
kukurydzę, połowę sera oraz drob  no 
posiekaną cebulę i natkę pietruszki. 
Wszystko dokładnie mieszamy. 
Jajko mieszamy ze śmietaną, do-
dajemy przecier pomidoro-
wy i doprawiamy solą i pieprzem. 
Formę do zapiekanki smarujemy oliwą, 
wykładamy makaron i zalewamy sosem. 

Całość posypujemy startym serem i 
zapiekamy 15-20 minut w tempera-
turze 180 st. 

TARTA LIMONKOWA
Składniki:
Spód:

• 220 g herbatników digestive (petit 
beurre)
• 100 g masła
Masa:
• 350 ml mleka skondensowanego
• skórka z 3 limonek
• sok z 5 limonek
• 3 szt. żółtka
Wierzch:
• 100 ml jogurtu naturalnego
• 4 łyżki cukru 
Etapy przygotowania: 
Przygotowanie spodu: Na początek 
rozdrabniamy herbatniki (np. w blen-
derze). Po uzyskaniu efektu drobno 
pokruszonych herbatników dodajemy 
rozpuszczone masło. Całość mieszamy. 
Tak uzyskaną masę wykładamy na 
dno formy do tarty o średnicy 20 cm. 
Wstawiamy do piekarnika i pieczemy 
w temperaturze 180ºC przez 10 minut. 
Po tym czasie odstawiamy formę z 
ciastem.
Przygotowanie masy: Żółtka wrzu-
camy do miksera. Dod  ajemy skórkę 
z limonek i miksujemy przez ok. 3 
minuty. Po wszystkim wlewamy mleko, 

zwiększamy nieco obroty miksera i 
miksujemy przez kolejne 4-5 minut. 
Następnie dodajemy sok z limonek 
i całość mieszamy jak najdokładniej. 
Tak przygotowaną masę wylewamy 
na wcześniej przygotowany spód z 
ciasteczek. Formę ponownie wkłada-
my do piekarnika. Pieczemy w tej samej 
temperaturze, ale tym razem przez 
20 minut. Po upieczeniu odstawiamy 
ciasto na 15 minut. 
Przygotowanie wierzchu: Do jogurtu 
dodajemy cukier. Całość wylewamy 
na ostudzone ciasto. Formę ponownie 
wstawiamy do piekarnika na 10 minut. 
Ostudzone, schłodzone ciasto wkłada-
my do lodówki na ok. 2 godziny.



95 MAJA 2015
Nowy 
Tygodnik 
RegionalnyFotoreportaż

3 maja obchodzimy Święto Konstytucji. Zostało wprowadzone na 
pamiątkę uchwalenia przez Sejm Wielki Konstytucji 3 Maja w 1791 
r. W Łęczycy uroczystości odbyły się na pl. T. Kościuszki. Tradycyjnie 
już, obchody rozpoczął ceremoniał wojskowy. Do miasta przyje-
chała Kompania Honorowa Wojska Polskiego z Leźnicy Wielkiej. Po 
okolicznościowych przemówieniach burmistrza Łęczycy Krzysztofa 
Lipińskiego oraz starosty powiatowego Wojciecha Zdziarskiego, 
odbyła się uroczysta msza święta w intencji Ojczyzny, którą cele-
browali gwardian zakonu bernardynów ojciec Leszek Walkiewicz 
wraz z dziekanem parafii św. Andrzeja Apostoła ks. proboszczem 
Sławomirem Sobierajskim. W niedzielę nadano również tytuł Ho-
norowego Obywatela Miasta Łęczyca Wiktorowi Napiórze. 

tekst i fot. Małgorzata Robaszkiewicz 

Obchody Święta 
Konstytucji

Biało - czerwonych flag nie 
mogło zabraknąć

Żołnierze trzymali wartę 
przy fladze

Burmistrz przypomniał 
historię uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja

Podczas uroczystości pojawiła się 
Kompania Honorowa WP

Podczas maszy świętej pojawił 
się wspaniały chór

Ojciec 
Leszek 
Walkiewicz 
modlił się za 
Polskę

Łęczycanie uczestniczyli w uroczystości Na pl. T. Kościuszki odprawiono mszę świętą w intencji Ojczyzny

Przewodniczący 
Rady Miasta 
mówił o zasługach 
dla Łęczycy 
Wiktora Napióry

Byli przedstawiciele służb mundurowych
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Ozorków

Ozorków

Przedszkola i szkoły 
wymagają prac mo-

dernizacyjnych. Jednak najwięk-
sze trudności są z niwelowaniem 
barier architektonicznych. M.in. o 
tym rozmawiali samorządowcy z 
zaproszonymi na sesję dyrekto-
rami miejskich placówek oświa-
towych. 

W Szkole Podstawowej nr 5 bra-
kuje platformy dzięki której dzieci 
niepełnosprawne mogłyby dostać 

się na piętro. O barierach architekto-
nicznych mówiła również dyrektor 
przedszkola nr 2.

- Mogę obiecać, że zajmę się tym. 
Będziemy rozmawiać z PFRON-em 
i starać się o dofi nansowanie na po-
dobne inwestycje – mówił podczas 
sesji burmistrz Jacek Socha. 

Radni dopytywali czy szkoły są 
przygotowane na przyjęcie 6-lat-
ków. Zwrócono uwagę na mały 
procent dzieci w tym wieku, które 

rozpoczynają naukę w szkole. 
W odpowiedzi samorządowcy 

usłyszeli, że główną przyczyną 
tego, iż 6-latki zostają w przedszko-
lach jest w głównej mierze ich nie-
dojrzałość emocjonalno – społeczna. 
Należy też pamiętać o tym, że to 
rodzice decydują, czy posłać swoje 
6-letnie dziecko do szkoły. 

W Ozorkowie 82 dzieci w wieku 
6 lat nie pójdzie po wakacjach do 
szkół. 

tekst i fot. (stop)

Jedna ze strzelnic 
Kome ndy Woje -

wódzkiej Policji zlokalizo-
wana w Lasku Miejskim w 
Ozorkowie była w ubiegłym 
tygodniu otwarta na oścież. 
To zadziwiające, że służby 
odpowiedzialne za porządek i 
bezpieczeństwo okazały się aż 
tak nieodpowiedzialne. 

Strzelnica znajduje się w lesie, 
w miejscu ustronnym. Prowadzi 
jednak do niej często uczęszcza-
na przez miłośników relaksu na 
świeżym powietrzu droga. Co 
mogłoby się stać, gdyby akurat 
w czasie ćwiczeń strzeleckich na 
teren strzelnicy przez otwartą 
bramę wszedł spacerowicz? 
Nie trudno się domyślić. Tego 
rodzaju obiekt powinien być 
zabezpieczony w szczególny 
sposób. Same tabliczki ostrzega-
jące przed niebezpieczeństwem 
nie wystarczą. 

Jak często brama strzelnicy 
jest otwarta na oścież? Tego nie 

wiemy. Ostatnio brama była 
otwarta we wtorek pomiędzy 
godz. 14 a 15. W tej sprawie 
wysłaliśmy mejla do rzeczniczki 
policji w Zgierzu.

„W tym dniu strzelnica użyt-

kowana była przez instruk-
torów strzelań policyjnych z 
KPP Zgierz, którzy realizowali 
zajęcia dla funkcjonariuszy 
powiatu zgierskiego. Po zakoń-
czonym szkoleniu o godz. 16. 30 
zgodnie z regulaminem strzel-
nicy brama została zamknięta 
i zabezpieczona – informuje 
Liliana Garczyńska, rzecznik 
zgierskiej policji. 

Na szczęście w czasie strze-
laniny – oprócz naszego re-
portera – nie było nikogo ze 
spacerowiczów. Warto wspo-
mnieć, że otwarta brama pod-
czas strzeleckich ćwiczeń to nie 
jedyny problem. Obiekt został 
pozbawiony monitoringu. Przed 
wejściem na strzelnicę nie ma 
już kamery. Mamy nadzieję, że 
policjanci będą bardziej dbać o 
bezpieczeństwo w tym miejscu. 

Czekamy na odpowiedź z 
Komendy Wojewódzkiej Policji 
w Łodzi. 

tekst i fot. (stop)

Jest szansa na to, że 
zlikwidowany 4 lata 

temu oddział zamiejscowy wy-
działu komunikacji powróci do 
Ozorkowa. Zabiega o to Dominik 
Gabrysiak, radny powiatowy. 

- Jestem związany z Ozorkowem. 
Tu mieszkam. Likwidacja przez 
starostwo zgierskie fi lii wydziału 
komunikacji była błędną decyzją. 
Rozmawiałem ostatnio o tym ze sta-
rostą, który, jak wywnioskowałem, 
podziela moją opinię – mówi radny. 
- Na sesji o wydziale komunikacji 
też była dyskusja. Mam nadzieję, że 
wszystkie te zabiegi będą owocne i 
jeszcze w tym roku wydział będzie 
ponownie w Ozorkowie. 

W budynku, w którym mieścił się 
oddział zamiejscowy wydziału ko-
munikacji, znajduje się obecnie fi lia 
zgierskiego urzędu pracy. Wydział 
komunikacji znajdować miałby się 
w urzędzie miasta. 

O komentarz poprosiliśmy w 
starostwie.

- Aktualnie przeprowadzana 
jest ponowna analiza kosztów i 

formy odtworzenia zamiejscowego 
punktu wydziału komunikacji w 
Ozorkowie. Tak więc na dzień dzi-
siejszy rozważana jest ta koncepcja – 
informuje Jolanta Łęczewska z biura 
promocji zgierskiego starostwa. 

tekst i fot. (stop)

WALKA O WYdZiAŁ KOMUNiKAcJi 

Na zdjęciu radny powiatowy 
Dominik Gabrysiak 

OŚWiATOWe PROBLeMY NA sesJi 

Burmistrz zamierza walczyć z 
barierami architektonicznymi 

Ozorkowska oświata apeluje o inwestycje

Policjanci strzelają a brama otwarta!

Brama strzelnicy otwarta na oścież. Każdy może wejść i 
znaleźć się na linii strzału 

Same tabliczki ostrzegające przed niebezpieczeństwem, to za 
mało
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Dziewięciu młodym sportowcom, 
którzy w ubiegłym roku osiągnęli 
bardzo dobre wyniki w swoich 
dyscyplinach, przyznano stypen-
dia sportowe. Piętnaście osób 
uhonorowano Sportowymi Na-
grodami Miasta, natomiast czte-
rech młodych siatkarzy otrzy-
mało Wyróżnienia za osiągnięcia 
sportowe.

Zawodnicy otrzy mali nagrody i 
stypendia z rąk Burmistrza Jacka 
Sochy i Przewodniczącego Rady 
Miejskiej Romana Kłopockiego 
podczas sesji miejskiej.

Wśród tegorocznych stypendy-
stów znaleźli się: Marta Walczak 
uprawiająca curling, rugbysta ozor-
kowskiego klubu „Marlin” Kry-
stian Pogorzelski, siatkarze MKS 

Bzura: Mateusz Ciesielski, Szymon 
Molenda, Seweryn Pisera, Bar-
tosz Gajdzicki, Tobiasz Klimczak 
i Jakub Sikora oraz Lidia Pyciarz 
uprawiająca kolarstwo. Sportowcy 
będą otrzymywać comiesięczne 
stypendium od maja do grudnia 
2015 r. W budżecie miasta w tym 
roku przeznaczono na ten cel 24 
tys. zł brutto.

Sportowe Nagrody Miasta tra-
fi ły w tym roku do pływaczek z 
ZŁ WOPR: Anny Bartczak, Alicji 
Michalak, Marty Szymczak, za-
wodników mini siatkówki z MKS 
Bzura: Kacpra Kuropatwy, Da-
miana Świątkiewicza, Seweryna 
Sztekmillera, rugbystów: Jakuba 
Głowackiego, Huberta Szmigiela, 
Jakuba Szmajdzińskiego, Huberta 

Lewandowskiego, Tomasza Wyder-
ki, Szymona Konwaluka, a także do 
Jakuba Kurowskiego za osiągnięcia 
w dwóch dyscyplinach: pływaniu i 
siatkówce. Nagrody wręczono także 
trenerowi Henrykowi Chojnackie-
mu za upowszechnianie brydża 
sportowego oraz Piotrowi Banasia-
kowi za popularyzację aktywnych 
form wypoczynku. W tegorocznym 
budżecie na nagrody zarezerwowa-
no w sumie 8,5 tys. zł brutto. 

Komisja ds. Nagród i Wyróżnień 
zdecydowała także o wręczeniu 
czterech statuetek zawodnikom 
mini siatkówki z MKS Bzura; wy-
różniono w ten sposób: Kacpra Sasa, 
Mateusza Wawrzyniaka, Kacpra 
Gieragę i Mateusza Nowaka. 

Info: UM 

Nagrody i stypendia sportowe wręczone

Stypendium została uhonorowana m.in. Lidia Pyciarz  

Samobójca z Ozorkowa – jak 
udało nam się ustalić – od dawna 
był w fatalnym stanie psychicznym. 
Już wcześniej próbował ze sobą 
skończyć. 

- Wszystko przez jego byłą żonę, 
która go zdradziła – mówi Zdzisław 
K., ojciec samobójcy. - Karol zosta-
wił list pożegnalny. Napisał, że nas 
kocha, ale nie potrafi  sobie poradzić 
z rozpadem małżeństwa. 

Nie wiadomo jak długo ciało 
48-latka było w wodzie. Pan Zdzi-
sław, w rozmowie z dziennika-
rzem, przyznał, że przez ostatnie 
trzy dni nie było go w domu razem 
z synem. 

- Karol w domu był sam. Ja w tym 
czasie byłem z moją drugą żoną, 

która ma mieszkanie w bloku w 
centrum miasta. Nie przypuszcza-
łem, że syn pójdzie nad staw i się 
utopi – słyszymy. 

ZWIĄZANE RĘCE I NOGI 

Małe oczko wodne przy miejskim 
zalewie znajduje się zaledwie kil-
kadziesiąt metrów od rodzinnego 
domu samobójcy. Karol K. nad 
wodę zabrał taśmę samoprzylepną. 
Związał nią nogi a następnie ręce. 
Z początku wszystko wskazywało 
na zabójstwo. Policjanci wykluczyli 
jednak tę wersję. 

- Jest pożegnalny list. Poza tym, 
wbrew pozorom, wcale nie jest 
to takie trudne aby samodzielnie 

związać nogi a 
następnie ręce. 
Taśma przy rę-
kach była okrę-
cona bardzo nie-
dbale. Widać, że 
ta czynność została 
wykonana samo-
dzielnie – twierdzi 
jeden z funkcjona-
riuszy z którym 
rozmawialiśmy 
nad zalewem. 

Czynności śledczych trwały kilka 
godzin. Na miejscu tragedii praco-
wali ozorkowscy i zgierscy policjanci 
a także prokurator. Później przyje-
chali lekarze, którzy nie mieli kogo 
ratować. Stwierdzenie zgonu było 

MAKABRA 
NAD ZALEWEM 

Stwierdzenie zgonu przez lekarzy było formalnością 

formalnością. Czy tej śmierci można 
było uniknąć?

-  Wi e l e 
razy roz-

m a -

w i a -
ł e m  z 

Karolem, 
ab y  s ię 
nie pod-

dawał. Mówiłem mu, że trzeba 
żyć dalej. Radziłem, aby wyszedł do 
ludzi. Niestety, syn po rozwodzie 
bardzo zamknął się w sobie. Miał 
głęboką depresję i nie chciał się le-
czyć – mówi ojciec 48-latka. 

ZDRADA ŻONY GO ZABIŁA 

Zdzisław K. nie ukrywał ogrom-
nego żalu do swojej byłej synowej. 

- Przyjąłem ją do domu jak własną 
córkę. Z Karolem byli małżeństwem 
ponad 20 lat. Do zdrady doszło z 
miejscowym. W Ozorkowie mówi 
się o tym bawidamku, że to taki 
„ozorkowski tulipan”. Syn dowie-
dział się o zdradzie, gdy była syno-
wa miała wypadek samochodowy. 
Zamiast do męża zadzwoniła do 
kochanka a że Ozorków jest mały, to 
od razu się rozniosło kto przyjechał 
na miejsce wypadku – słyszymy 
od pana Zdzisława. - Karol bardzo 
przeżył rozwód, a później było już 
coraz gorzej. 

Karol K., ze związku małżeńskie-
go, ma dorosłego syna Mateusza. 

- Wnuk pracuje w Anglii, ale 
zapowiedział swój przylot – mówi 
ojciec samobójcy. - Karol był moim 
najstarszym synem. Ma dwóch 
braci. Dla całej rodziny ta tragedia 
jest ogromnym ciosem. Nie wiem, 
jak teraz będziemy funkcjonować. 
Ale przecież trzeba żyć dalej...

tekst i fot. (stop)

Ojciec samobójcy ostatnio nie przebywał z synem

48-letni Karol K. (nazwisko do wiadomości red.) odebrał sobie życie z 
powodu nieudanego małżeństwa. Jego ciało zostało wyciągnięte z oczka 

wodnego przy miejskim zalewie w środę rano. Zwłoki pływające w wodzie zauważył 
jeden z wędkarzy. 

Ozorków

dbale. Widać, że 
ta czynność została 
wykonana samo-
ta czynność została 
wykonana samo-
ta czynność została 

dzielnie – twierdzi 
wykonana samo-
dzielnie – twierdzi 
wykonana samo-

jeden z funkcjona-
riuszy z którym 
jeden z funkcjona-
riuszy z którym 
jeden z funkcjona-

rozmawialiśmy 
riuszy z którym 
rozmawialiśmy 
riuszy z którym 

było uniknąć?
-  Wi e l e 

było uniknąć?
-  Wi e l e 

było uniknąć?

razy roz-
m a -

w i a -
ł e m  z 

Karolem, 
ab y  s ię 

Funkcjonariusze nad wodą znaleźli taśmę samoprzylepną 



12 5 MAJA 2015
Nowy
Tygodnik
Regionalny zmiany sĄ Konieczne

tekst sponsorowany

Zapraszamy wszystkich kolarzy oraz amatorów do wzięcia udziału w corocznym Maratonie 
Rowerowym o Puchar Starosty Zgierskiego - etap w Parzęczewie, który odbędzie się 16 maja 
przy ul. Południowej 1. Start wyścigu o godz. 11:00.
Zapisy on-line na stronie www.powiat.zgierz.pl w zakładce Tour de Powiat oraz w dniu wyścigu w 
Biurze Zawodów w godz. 9:00 – 15:30.
Kategorie wiekowe:

Grupa A: przedszkolaki chłopcy
Grupa A1: przedszkolaki dziewczęta
Grupa B: szkoły podstawowe klasy 1-3  chłopcy
Grupa C: szkoły podstawowe klasy 1-3  dziewczęta
Grupa D: szkoły podstawowe klasy 4-6  chłopcy
Grupa E: szkoły podstawowe klasy 4-6  dziewczęta
Grupa F: szkoły gimnazjalne chłopcy
Grupa G: szkoły gimnazjalne dziewczęta
Grupa H: szkoły ponadgimnazjalne do 21 roku życia chłopcy
Grupa I: kobiety OPEN od 16 lat
Grupa J: mężczyźni wiek od 22 do 39 lat 
Grupa K: mężczyźni wiek od 40 do 59 lat
Grupa L: mężczyźni masters od 60 lat
Grupa Ł cyklosport: wszyscy amatorzy 
Grupa Nordic Walking

WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE WWW.PARZECZEW .PL

Kolarze na start!

Już po raz 11. do Parzęczewa 
przyleciały bociany. Tak jak co 
roku, wybrały to samo gniazdo 
znajdujące się na słupie energe-
tycznym przy ul. św. Rocha – w 
pobliżu cmentarza i urzędu gmi-
ny. Gniazdo jest imponujących 
rozmiarów. Zbudowane zostało 
na specjalnie w tym celu przy-
gotowanej wcześniej platformie. 

- W tym roku bociany przy-
leciały do nas dość późno. Pani 
bocianowa cierpliwie wysiaduje 
już jaja i mamy nadzieję, że mło-
dych będzie jeszcze więcej niż 
rok temu – mówi z uśmiechem 
Krzysztof Roźniata, mieszkający 
blisko bocianiego gniazda. - W 
ub. roku na świat przyszły trzy 
małe bociany. Nie będę ukrywał, że zawsze przylot tych ptaków a 

później narodziny młodych jest 
w Parzęczewie radosnym wyda-
rzeniem. 

Gniazdo przy ul. św. Rocha jest 
jedynym bocianim gniazdem w 
Parzęczewie. 

Warto dodać, że z bocianem bia-
łym związanych jest wiele baśni, 
przesądów i wierzeń. O jednym z 
nich świadczy głęboko zakorzenio-
ne wmawianie nieletnim, że zostały 
przyniesione przez bociana. Powrót 
bocianów jest utożsamiany z budze-
niem się przyrody do życia po zi-
mie. Ich pojawienie się na gnieździe 
w obejściu wróżyło rychłą wiosnę 
i szczęście dla domowników. Jest 
jeszcze wiara w rolę bocianów w 
prokreacji ludzkiej.

tekst i fot. (stop)

Podopieczni Miejskie-
go Ośrodka Pomocy 

Społecznej w rozmowie z dzien-
nikarzem Reportera zwracają 
uwagę na istotny problem zwią-
zany z wydawaniem najuboż-
szym mieszkańcom darmowych 
posiłków. 

Chodzi o to, że posiłki wydawane 
są w pomieszczeniu na tyłach gimna-
zjum. Gdy szkoła jest zamknięta – na 
przykład w święta lub podczas ferii zi-
mowych lub też wakacji – podopieczni 
MOPS korzystający z takiej pomocy 
posiłków już nie otrzymują. 

- I co wtedy? - pyta jeden z pod-
opiecznych ośrodka pomocy, który 
od kilku już lat przychodzi po dar-
mową zupkę. - Mamy głodować, bo 
akurat są wakacje. Przecież taki punkt 
powinien działać non stop. Ludzie po-

trzebujący pomocy nie mają wakacji. 
Miasto powinno zastanowić się nad 
tym problemem. 

Jak się dowiedzieliśmy w godzi-
nach popołudniowych po posiłki, 
czyli zupy z wkładką, codziennie 
ustawiają się przy gimnazjum kolejki 
potrzebujących. Dlaczego do tej pory 
nikt nie zwrócił uwagi na problem 
przerw w wydawaniu zup? 

- Jak to dobrze, że gazeta zaintere-
sowała się nami i naszymi kłopotami. 
Mam nadzieję, że punkt zostanie 
przeniesiony i posiłki będą wyda-
wane bez względu na święta czy też 
wakacje – usłyszeliśmy od kolejnego 
mieszkańca.

Magistrat poinformował nas, że 
jak do tej pory do urzędu nie trafi ły 

uwagi w sprawie przeniesienia w 
inne miejsce punktu wydającego 
zupy dla podopiecznych MOPS. 
Niemniej jednak burmistrz Jacek 
Socha podziela opinię, że posiłki 
powinny być wydawane potrze-
bującym także w dni, w których 
gimnazjum jest zamknięte. 

- W związku z tym burmistrz 
będzie chciał się spotkać z dyrekcją 
MOPS i przedstawicielami organizacji 
pozarządowych wspomagających 
najuboższych (m.in. PCK, MONAR
-MARKOT), by ustalić, czy są inne 
możliwości lokalowe rozdawania 
posiłków, korzystniejsze dla pod-
opiecznych MOPS – mówi Izabela 
Dobrynin, rzecznik urzędu miasta. 

tekst i fot. (stop)

Parzęczewskie bociany

Krzysztof Roźniata obserwuje 
bocianie życie 

Gniazdo ma domowników od 
zaledwie tygodnia 

Szkoła zamknięta. Obiadu nie ma
Ozorków

Nie brakuje w 
Ozorkowie osób, 
korzystających 
z darmowych 
posiłków

Czy zupy będą wydawane w 
innym miejscu?
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Kryminalni łęczyckiej komendy za-
trzymali 62 – latka podejrzewanego 
o włamanie i kradzież paliwa z samo-
chodu ciężarowego zaparkowanego 
przy drodze krajowej 91 na terenie 
powiatu łęczyckiego. Wartość strat 
wyniosła 2000 złotych. 

29 kwietnia 2015 śledczy przyjęli 
zawiadomienie o kradzieży z wła-
maniem do samochodu ciężarowego 
marki Daf zaparkowanego w pobliżu 
drogi krajowej nr 91 na terenie po-
wiatu łęczyckiego. W rozmowie z 
pokrzywdzonym ustalono, że z baku 
samochodu skradziono 400 litrów 
oleju napędowego wartości 2000 
złotych. Dalsze czynności podjęte w 
tej sprawie zaprowadziły policjantów 
do 62 – letniego mieszkańca powiatu 
łęczyckiego typowanego jako spraw-
cę przestępstwa. W pomieszczeniach 
zajmowanych przez mężczyznę 

policjanci znaleźli i zabezpieczyli 
160 litrów paliwa. 62 - latek został 
zatrzymany w policyjnym areszcie. 

29 kwietnia usłyszał stosowny zarzut, 
zagrożony karą do 10 lat pozbawienia 
wolności. 

Policjanci z łęczyckiej komendy za-
trzymali dwóch mężczyzn w wieku 
26 i 55 lat podejrzanych o kradzież 
wału pierścieniowego. Na początku 
lutego bieżącego roku na terenie 
gminy Łęczyca dokonano kradzieży 
narzędzia rolniczego. Pokrzywdzo-
ny wartość strat wycenił na kwotę 
1600 złotych. Kryminalni łęczyckiej 

komendy jako sprawców tego prze-
stępstwa wytypowali dwóch męż-
czyzn, mieszkańców sąsiadującej z 
powiatem łęczyckim gminy Dąbie. 
55 i 26 – latek zostali zatrzymani i 
dowiezieni do miejscowej komen-
dy, gdzie usłyszeli zarzut kradzieży. 
Przestępstwo jest zagrożone karą do 
5 lat pozbawienia wolności. 

Kryminalni zatrzymali 27 – latka 
który posiadał substancje psycho-
tropowe. Przestępstwo zgodnie z 
Ustawą o przeciwdziałaniu narko-
manii jest zagrożone karą do 3 lat 
pozbawienia wolności. 

Funkcjonariusze wydziału kry-
minalnego łęczyckiej komendy 
podczas działań prowadzonych 
w  jednej z dyskotek na terenie po-
wiatu zwrócili uwagę na nerwowe 
zachowanie jednego z uczestników 

zabawy. Postanowili sprawdzić, 
co jest powodem nietypowego 
zachowania. Podczas przeszuka-
nia mężczyzny w kieszeni bluzy 
ujawnili i zabezpieczyli tabletki. 
Badanie wykazało, że są to substan-
cje psychotropowe, których posia-
danie jest zabronione. W związku 
z powyższym 27 – latek został do-
wieziony do miejscowej komendy, 
gdzie usłyszał odpowiedni zarzut 
zagrożony.

Ukradł rower, usłyszał zarzut
Kryminalni łęczyckiej komendy usta-
lili i zatrzymali 22 – latka z powiatu 
kolskiego podejrzanego o kradzież 
roweru. Do przestępstwa doszło w 
nocy z 11/12 kwietnia bieżącego roku 
na terenie gminy Grabów. Nieznany 

wówczas sprawca z niezamkniętej 
komórki ukradł rower wartości 500 
złotych. 28 kwietnia zatrzymany usły-
szał stosowny zarzut. Przestępstwo 
jest zagrożone karą do 5 lat pozba-
wienia wolności. 

Zatrzymany za posiadanie 
substancji psychotropowych 

PRZesTęPcZA ROdZiNA 
Policjanci z Komendy Powiatowej 
Policji w Łęczycy zatrzymali ojca i 
syna: 48 – latek jest podejrzany o 
kradzież elektronarzędzi wartości 
665 złotych, 24 – latek był poszuki-
wany do odbycia kary pozbawienia 
wolności za popełnione wcześniej 
kradzieże. Kryminalni i dzielnicowi z 
Piątku ustalili i zatrzymali mężczyzn, 
wytypowanych w sprawie kradzieży 
elektronarzędzi. Do przestępstwa do-
szło pod koniec marca bieżącego roku 
na terenie Piątku. Nieznany wówczas 
sprawca z niezamkniętego budynku 
gospodarczego skradł między innymi: 
akumulator, prostownik, wkrętarki. 

Pokrzywdzony wartość strat wycenił 
na kwotę 665 złotych. W związku z 
powyższym do Komendy Powia-
towej Policji w Łęczycy dowieziono 
48 - letniego ojca i 24 – letniego syna, 
mieszkańców gminy Piątek. 48 – latek 
przyznał się do zarzucanego czynu. 
Przestępstwo jest zagrożone karą 
do 5 lat pozbawienia wolności. Jak 
się okazało, młodszy z zatrzymanych 
nie miał nic wspólnego z marcową 
kradzieżą jednakże był poszukiwany w 
związku z wydanym postanowieniem 
o odbyciu kary pozbawienia wolności. 
Najbliższe miesiące spędzi w murach 
zakładu karnego.

Złodzieje narzędzia rolniczegoSpuścił paliwo za 2 tys. zł

XV finał Turnieju Bezpieczeństwa 
w Ruchu Drogowym 

Po raz XV policjanci łęczyckiego 
Wydziału Ruchu Drogowego 
przeprowadzili Turniej Bezpie-
czeństwa w Ruchu Drogowym 
dla Szkół Podstawowych i Gim-
nazjów. Głównym celem tur-
nieju jest podnoszenie kultury 
na drogach i działanie na rzecz 
poprawy stanu bezpieczeństwa 
ruchu drogowego dzieci i mło-
dzieży szkolnej. 

Turniej przeprowadzono w 
Wilczkowicach. W zmaganiach 
udział wzięło osiem szkół pod-
stawowych i pięć gimnazjów. 
Na uczestników czekało nie 
lada wyzwanie. Zawodnicy 
rywalizowali w czterech kon-
kurencjach. Pierwszym etapem 
turnieju były testy z zakre-
su bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym. Kolejno uczniowie 
sprawdzali swoje umiejętności 
w praktyce. Najpierw oceniano 
przejazd rowerem po torze prze-
szkód, następnie po miasteczku 
ruchu drogowego. Tutaj policjan-
ci szczególną uwagę zwracali na 
sygnalizowanie kierunku jazdy 
oraz znajomości znaków dro-
gowych. Ostatnią konkurencją 
było sprawdzenie swoich umie-

jętności związanych z zasadami 
udzielania pomocy przedme-

dycznej. W tej dziedzinie naj-
lepszymi okazali się uczniowie 
ze Szkoły Podstawowej w Górze 
Świętej Małgorzaty oraz z Gim-
nazjum w Grabowie. W kategorii 
szkół podstawowych w zakresie 
całego turnieju na podium stanęli 
podopieczni następujących szkół. 
I miejsce – Szkoła Podstawowa 
w Chorkach, II miejsce – Szkoła 
Podstawowa w Leźnicy Małej, III 
miejsce – Szkoła Podstawowa w 
Wilczkowicach. Wśród uczniów 
gimnazjów wygrała szkoła w Da-
szynie, II miejsce zajął Nowy Gaj, 
III miejsce wywalczyli uczniowie 
z Topoli Królewskiej. Zawodnicy 
zwycięskich drużyn przeszli do 
kolejnego etapu. 8 maja w Piotr-
kowie Trybunalskim powalczą 
o pierwsze miejsce z drużynami 
innych powiatów.

Policjanci pod nadzorem Proku-
ratury Rejonowej w Zgierzu wyja-
śniają okoliczności zgonu 21-let-
niego mężczyzny. 28 kwietnia 
około godz. 5.00 dyżurny zgierskiej 
jednostki policji został powiado-
miony przez załogę pogotowia 
ratunkowego o zgonie młodego 
mężczyzny, którego ciało zostało 
ujawnione w Aleksandrowie Łódz-
kim na ul. Wierzbińskiej. Policjanci 

ustalili, że około godz. 4.45 idąca 
ulicą Wierzbińską kobieta zauwa-
żyła leżącego na chodniku męż-
czyznę, który nie dawał żadnych 
oznak życia. Zatrzymała przypad-
kowego kierowcę a ten podjął się 
jeszcze reanimacji. Wezwana na 
miejsce załoga pogotowia stwier-
dziła zgon młodego mężczyzny. 
Obrażenia wskazują na śmiertelne 
porażenie piorunem.

Śmiertelne porażenie piorunem 
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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, ( 024 721-29-14, fax 024 721-32-78 

Diagnosta samochodowy
Wykształcenie średnie 
samochodowe, umiejętność 
naprawy samochodów, min. 1 rok 
doświadczenia
Stacja Kontroli Pojazdów 
„LESZCZE”
Leszcze 65
99-100 Łęczyca
tel. 501 422 011

Konstruktor odzieży
Wykształcenie min. zawodowe, 
umiejętność konstrukcji odzieży
P.P.H.U „ELIZABETH”
Ul. Podhalańska 8/28, 
93-224 Łódź
tel.: 507-085-169, 500-106-370
Miejsce wykonywania pracy: ul. M. 
Konopnickiej 2
99-100 Łęczyca

Szwaczka
Umiejętność szycia odzieży 
damskiej, umiejętność szycia na 
stębnówce i overlocku.
Możliwość zatrudnienia osoby 
z umiarkowanym stopniem 
niepełnosprawności.
Pracodawca zapewnia częściowy 
zwrot kosztów dojazdu do miejsca 
pracy
MARPOL Honorata Walczak
Ul. Nowa 29
95-035 Ozorków
tel.: 606-138-287

Konstruktor Opakowań / 
Technolog ds. wdrożeń nowych 
spakowań
Wykształcenie min. średnie 
techniczne lub mile widziane 
wyższe techniczne. Znajomość 
AutoCad, pakietu Adobe, rysunku 
technicznego. Znajomość 
języka angielskiego na poziomie 
komunikatywnym. Doświadczenie 
w zakresie opakowań i pracy w 
środowisku produkcyjnym.
HTL – STREFA S.A.
Adamówek 7
95-035 Ozorków
tel. 24 721 92 91
e-mail: rekrutacja@htl-strefa.pl

Szwaczka
Wykształcenie zasadnicze 
zawodowe. Umiejętność szycia. 
6 miesięcy doświadczenia 
zawodowego.
P.P.H.U. „CHRISTOBAL”
ul. Szkolna 17
99-140 Świnice Warckie
tel. 601 328 805

Monter ze znajomością rysunku 
technicznego
Wykształcenie średnie techniczne, 
znajomość rysunku technicznego, 
proste spawy, mile widziane 
uprawnienia MIG MAG, minimum 
1 rok doświadczenia.
Grupa Progres 

ul. Narutowicza 25
90-117 Łódź
tel. 42 632 27 78
e-mail: ewa.krysinska@
grupaprogres.pl 

Spawacz
Wykształcenie średnie, znajomość 
rysunku technicznego, uprawnienia 
MIG MAG, ksiażeczka spawacza, 
min. 1 rok doświadczenia
Grupa Progres 
ul. Narutowicza 25
90-117 Łódź
tel. 42 632 27 78
e-mail: ewa.krysinska@
grupaprogres.pl

Kucharz-kelner
Wykształcenie zasadnicze 
zawodowe, książeczka sanitarno-
epidemilogiczna, chęć do pracy.
P.W. SIDAKO
Sylwia Kotarska
ul. Belwederska 31
99-100 Łęczyca
tel. 607 525 785

Lekarz dentysta
Wykształcenie wyższe medyczne 
stomatologia
Gabinet Stomatologiczny
Patrycja Okupińska
ul. Szkolna 10
99-140 Świnice Warckie
tel. 501 422 116

Technik fizjoterapii
Wykształcenie średnie medyczne 
lub wyższe medyczne kierunek 
fizjoterapia. Obsługa lasera, 
aparatu do jonoforezy, lampy solux, 
przyrządu do ćwiczeń Ugul, apartu 
do Fango, umiejętność masażu.
Dom Pomocy Społecznej w 
Łęczycy
ul. Kilińskiego 2
99-100 Łęczyca
tel. 24 721 30 01

Mechanik maszyn 
przetwórczych – elektronik
Wykształcenie zawodowe 
mechanika lub elektronika, 
umiejętności techniczne, 
uprawnienia elektryczne do 15 
KV, mile widziane doświadczenie 
zawodowe.
FROZEN FOODS Sp. z o.o.
ul. Lawinowa 64
92-010 Łódź
Miejsce pracy: Grabów, ul. 
Reymonta 7a, tel. 603 077 769

Sprzedawca
Wykształcenie średnie
Meble Siadaczka Czesław Siadaczka
Al. Jana Pawła II 7
99-100 Łęczyca
tel. 24 721 63 84

Pracownik produkcji
Wykształcenie podstawowe.

S&S Business Consulting
Agnieszka Stasiak
ul. Pl. Przedrynek 8
99-100 Łęczyca
e-mail: kontakt@towork.pl

Fryzjer
Znajomość pracy fryzjera, mile 
widziane doświadczenie w 
zawodzie fryzjera.
Salon Fryzjerski
Henryka Jóźwiak
ul. Kilińskiego 7B
99-100 Łęczyca
tel. 24 721 20 04

Przedstawiciel kancelarii
Wykształcenie średnie, 
komunikatywność, prawo 
jazdy kat. B, mile widziane 
doświadczenie w ubezpieczeniach.
Kancelaria Prawna LEGATIS Sp. z 
o.o.
ul. Fryderyka Chopina 18/1
20-023 Lublin
tel. 733 333 273
e-mail: rekrutacja@
kancelarialegatis.pl 

Kierowca C+E
Wykształcenie podstawowe/
zawodowe/średnie, prawo jazdy 
kat. C+E, świadectwo kwalifikacji, 
min. 1 rok doświadczenia.
BALINEX TRANSPORT
Tomasz Baliński
Siedlec 4
99-100 Łęczyca
tel. 604 143 994

Prasowacz
Wykształcenie podstawowe, 
doświadczenie min. 6 m-cy
MARPOL Honorata Walczak
Nowa 29
95-035 Ozorków
tel. 42 718 31 97

Elektryk/elektromonter
Wykształcenie zawodowe/
średnie elektronik, elektromonter, 
elektryk, czytanie schematów 
elektrycznych, uprawnienia 
elektryczne do 1kV (E lub 
D) mile widziane, min. 2 lata 
doświadczenia w zawodzie.
Gruau Polska Sp. z o.o.
Daszyna 29a
99-107 Daszyna
tel. 24 389 09 00
e-mail: gruau@gruau.pl 

Agent – sprzedawca
Wykształcenie min. zasadnicze 
zawodowe – handlowe, 
obsługa kasy fiskalnej, praca 
na komputerze, mile widziane 
doświadczenie.
SPOŁEM PSS MAZUR
ul. Pl. T. Kościuszki 11
99-100 Łęczyca
tel. 24 721 27 13

1zł za 1kg AUTOSKUP 
wszystkie, tel. 888 460 461

Sprzedam duży dom w cen-
trum Grabowa. Tel.: 608-
239-843

Sprzedam działkę budowlaną 
4870 m² tanio – prąd, blisko 

wodociąg; możliwość podziału, 
ok/ Ozorkowa. Tel.:  511-509-716

Sprzedam działkę 600 m² - 
media,  Ozorków lub zamienię 
na kawalerkę. Tel.: 516-009-
665

Zlecę budowę domu. Tel.: 603-
202-501

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

Kafle - kuchnia - piec, 1 zł/szt., 
kolor łosoś – jasny mahoń ok. 100 
szt. sprzedam. Tel.:  500-336-322

Sprzedam konsole PS3 80GB. 
Okazja. Cena 800 zł. Info na 
maila: marcinmajgier1@o2.pl

Kelner
Wykształcenie podstawowe, 
mile widziane doświadczenie w 
zawodzie.
VENEZIA
Teresa Zawadzka
ul. Polna 1
99-100 Łęczyca
tel. 512 208 211
Pracodawca prosi o kontakt 
telefoniczny.

Pomoc na kuchni
Wykształcenie podstawowe, mile 
widziana znajomość gotowania, 
doświadczenie w zawodzie mile 
widziane.
VENEZIA
Teresa Zawadzka
ul. Polna 1
99-100 Łęczyca
tel. 512 208 211
Pracodawca prosi o kontakt 
telefoniczny.

Kucharz
Wykształcenie zawodowe, 
umiejętność gotowania, mile 
widziane doświadczenie w 
zawodzie.
VENEZIA
Teresa Zawadzka
ul. Polna 1
99-100 Łęczyca
tel. 512 208 211
Pracodawca prosi o kontakt 
telefoniczny.

Konsultant ds. sprzedaży
Wykształcenie min. średnie, 
komunikatywność, nastawienie 
na cel i realizacja planów 
sprzedażowych, dyspozycyjność, 
wysoka odpowiedzialność i 
kultura osobista, mile widziane 
doświadczenie handlowe i 
znajomość technik sprzedaży, 
swoboda w nawiązywaniu 
kontaktów biznesowych.
„ŁUKASZ” Łukasz Kuciński
ul. Ozorkowska 3/5 lok. 26
99-100 Łęczyca
tel. 602 628 750

Miejsce wykonywania pracy: ul. Plac 
Kościuszki 32, Łęczyca

Prasowaczka
Wykształcenie podstawowe, 
umiejętność prasowania.
PPHU „ELIZABETH”
ul. M. Konopnickiej 2a
99-100 Łęczyca
tel. 500 106 370

Dziurkarko-guzikarka
Wykształcenie podstawowe, 
obsługa dziurkarko-guzikarki
PPHU „ELIZABETH”
ul. M. Konopnickiej 2a
99-100 Łęczyca
tel. 500 106 370

Sortowacz
Wykształcenie podstawowe, chęć 
do pracy, uczciwość.
MG Recykling s.c.
ul. Kasporwicza 88/60
01-949 Warszawa
tel. 666 218 218
Miejsce pracy: GRABÓW

Pomoc kuchenna
Wykształcenie zasadnicze 
zawodowe gastronomiczne, osoba 
lubiąca i umiejąca gotować, dobry 
smak, dobra organizacja pracy, 
aktualna książeczka do celów 
sanitarno-epidemiologicznych.
GastroFood 
Edyta Znyk-Piotrowska
ul. Lotnicza 2a
99-100 Łęczyca
tel. 600 050 692

Pakowacz
Wykształcenie zawodowe, aktualna 
książeczka sanepidu, zdolności 
manualne.
WorkExpress Sp. z o.o.
ul. Murckowska 14
40-265 Katowice
tel. 519 321 605
Miejsce pracy: STRYKÓW/SMOLICE
Pracownik wykończeniowy na 
szwalni
Chęć do pracy.
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Uczennica Gimnazjum w Łęczycy, 
Ewa Różańska zakwalifikowała się 
do reprezentacji Polski na Olimpijski 
Festiwal Młodzieży Europy. W zawo-
dach, które mają rangę Mistrzostw 
Europy wystartują zawodnicy z rocz-
nika 1999 i 2000. Zawody odbywać 

się będą od 26 do 31 lipca w stolicy 
Gruzji Tbilisi. Zawodniczka MKLA na 
pewno wystartuje w w rzucie dys-
kiem. To ogromne wyróżnienie dla 
zawodniczki zdobyte ciężką pracą i 
umiejętnościami. 

Ponad dwustu zawodników, w tym 
medaliści olimpijscy, setki kibiców 
na trybunach, kilkanaście godzin 
zmagań i relacja na żywo w ogól-
nopolskiej telewizji. Tak w ostatni 
weekend kwietnia wyglądała hala 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekre-
acji w Zgierzu. Od 24 do 26 kwietnia 
czołowi polscy zapaśnicy w kraju 
rywalizowali o miano najlepszych 
podczas Mistrzostw Polski w Zapa-
sach w stylu wolnym, klasycznym 
oraz w zapasach kobiet.

Na macie nie mogło zabraknąć 
również zawodników Zgierskiego 
Towarzystwa Atletycznego, którzy 
od wielu lat stanowią o sile krajo-
wych zapasów. Podopieczni trenera 
Mariana Filipowicz zdobyli podczas 
mistrzostw łącznie 4 medale (1 złoty, 
1 srebrny oraz 2 brązowe). Ten z naj-
cenniejszego kruszcu wywalczyła 
Roksana Zasina, która okazała się 
bezkonkurencyjna w kategorii wa-
gowej do 55 kg. Zgierzanka pokonała 
w finale Natalię Kubaty ze „Slavia” 
Ruda Śląska 5:0. – Pojedynek był cięż-
ki, ponieważ rywalka unikała walki, 
dodatkowo była większa ode mnie, 
ale starałam się kontrolować przebieg 
walki, by nie popełnić żadnego błędu 

– mówi świeżo upieczona Mistrzyni 
Polski. – Medal cieszy mnie tym 
bardziej, że zdobyłam go w mieście 
w którym się wychowałam i na co 
dzień trenuję.

W kategorii do 65 kg srebrny medal 
zawisł na szyi Mateusza Nejmana. 
W finałowej walce zgierzanin po 
zaciętym i wyrównanym boju, musiał 
uznać wyższość zawodnika z Biało-
gardu - Krzysztofa Bieńkowskiego. 
W kategorii wagowej do 70 kg na 
najniższym stopniu podium stanął 
Marcin Majka. Sukces cieszy tym 
bardziej, że zapaśnik ZTA był jednym 
z najmłodszych zawodników w swo-
jej kategorii. Kolejny brąz „dorzucił” 
Dawid Romanowicz w kat. do 61 kg, 
który jedną z walk zakończył przez 
tzw. tusz, czyli położenie przeciwni-
ka na łopatki (najcenniejszy sposób 
wygrania walki w zapasach).

Oprócz występów zgierski za-
paśników, kibice zgromadzeni w 
hali MOSiR-u mogli podziwiać tak-
że występy medalistów olimpij-
skich: Damiana Janikowskiego oraz 
Agnieszki Wieszczek-Kordus. Dla 
zawodniczki Grunwaldu Poznań 
udział w mistrzostwach był jednym 
z etapów przygotowań do wrześnio-

wych Mistrzostw Świata. – Od 5 maja 
zaczynam zgrupowanie w Wałczu, 
następnie planuję wziąć udział w 
Igrzyskach Europejskich w Baku, 
jednak głównym celem jest zdobycie 
kwalifikacji na Igrzyska Olimpijskie 
w Rio de Janeiro – mówi zapaśniczka, 
która podczas mistrzostw zdobyła 
złoto w kategorii do 69 kg.

Zgierskie zawody to dla brązowej 
medalistki Igrzysk Olimpijskich w 
Pekinie, także powrót do miejsca skąd 
rozpoczęła swoją karierę. – To były 
czasy wytężonej i owocnej pracy, czego 
efektem był medal w Pekinie, dlatego 
to miejsce zawsze będzie stanowić dla 
mnie miłe wspomnienie.

Z kolei Damian Janikowski w finale 
zgierskich mistrzostw, w walce o 
prym w kategorii do 85 kg, spotkał się 
z Tadeuszem Michalikiem. Brązowy 
medalista ostatnich igrzysk w Pekinie 
udanie zrewanżował się za ostatnią 
porażkę i dzięki m.in. przetoczeniu wy-
konanemu na zawodniku z Poznania, 
to właśnie zapaśnik z Wrocławia, mógł 
cieszyć się ze złotego medalu.

Krystian Brzozowski z Orła Namy-
słów po raz szesnasty zdobył tytuł Mi-
strza Polski w kat. do 74 kg, tym samym 
bijąc rekord ikony polskich zapasów 
Andrzeja Wrońskiego. 

Info: www.powiat.zgierz.pl

ewa Różańska pojedzie do Gruzji

“Złote Piaski” w finale krajowym
Drużyna piłkarek „Złote Piaski” z ZSP w Świnicach 
Warckich po raz trzeci wygrała finał wojewódzki i 
będzie uczestniczyła w finale krajowym. Dziewczęta 
występowały jako LKS Świnice Warckie w Turnie-
ju Wojewódzkim Mistrzostw LZS w piłce nożnej 
dziewcząt z cyklu „Mała Piłkarska Kadra Czeka”. Po 
wygraniu eliminacji powiatowych, drużyna repre-
zentowała powiat łęczycki w Finale Wojewódzkim 
w Ostrowach w dniu 24 kwietnia 2015.

W grupie dziewczyny odniosły trzy zwycięstwa 
(3:0, 1:0, 1:0), potem w półfinale pokonały 3:0 reprezen-
tację powiatu Rawa Mazowiecka (najlepszy mecz w 
turnieju), a w finale wygrały 1:0 z KS Stal Radomsko. 
Warto podkreślić, że drużyna nie straciła żadnego 
gola, stąd Kinga Jóźwiak została najlepszą bramkarką, 
a Julia Jaszczak – 5 bramek - najlepszą uczestniczką 
zawodów. Pozostałe piłkarki to Gosia Kaczmarek, 
Martyna Graczyk, Natalia Dąbrowska, Anita Olejnik, 
Wiktoria Drynkowska, Patrycja Plicha, Ania Opas, 
Kinga Janicka. Trenerzy: Paweł Lewiński i Andrzej 
Malinowski. Finale ogólnopolski, zostanie rozegrany 
w lipcu w Siedlcach.

Info: UG Świnice Warckie

ZawOdy ZaPaŚniKów

Zlot do Środka Polski
Oddział PTTK,,Ziemi Łęczyckiej” w 
Łęczycy zaprasza wszystkich miło-
śników aktywnego wypoczynku i 
krajoznawstwa na XXXVI Zlot do 
Środka Polski, który odbędzie się 
9 maja 2015r.
Na uczestników Zlotu czekają 2 trasy 
piesze, wiele niespodzianek i nieco-
dziennych konkursów.
Zlotowicze będą mieli możliwość 
podziwiania pracy rzeźbiarzy, którzy 
biorą udział w Plenerze Rzeźbiarskim 
w Piątku w dniach 7-9 maja 2015r. 
Wszyscy, którzy zdecydują się 9 
maja 2015r. spędzić wspólnie czas z 
łęczyckim oddziałem PTTK będą mieli 
zapewniony szereg atrakcji.
Uczestnicy Zlotu:
W Zlocie mogą brać udział drużyny 
zgłoszone przez szkoły, placówki 
oświatowo-wychowawcze oraz 
uczestnicy indywidualni. Młodzież 
może uczestniczyć w Zlocie pod 
warunkiem pisemnego potwier-
dzenia jej udziału przez szkołę. 
Warunkiem koniecznym uczestnic-
twa jest zapewnienie opieki przez 

nauczyciela lub upoważnionej 
osoby dorosłej.
Trasy i wskazówki organizacyjne:
Na tegorocznym Zlocie turystów w 
Centrum Polski czekają 2 trasy piesze:
Trasa nr 1 – 10 km
Karsznice – Las Mchowicki – Śladków 
Podleśny – Śladków Rozlazły
Trasa nr 2 – 4 km
Karsznice – Las Mchowicki – Mysłaków 
– Karsznice
Opłata na rzecz organizacji Zlotu 
wynosi:
7 zł dla uczestnika - członka PTTK z 
opłaconą składką PTTK za 2015 r. 13 
zł dla pozostałych uczestników. Opie-
kunowie grup zwolnieni są z opłaty.
W przypadku nie zgłoszenia się na 
Rajdzie, opłata nie będzie zwracana.
Zgłoszenia imienne drużyn wraz 
z opłatą na rzecz organizacji Zlo-
tu należy złożyć w siedzibie Od-
działu PTTK „Ziemi Łęczyckiej” w 
Łęczycy, ul. M. Konopnickiej 10  
w nieprzekraczalnym terminie do 5 
maja 2015 r.

info:www.leczycki.pl
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Podróż dla pluszaków

Mój balonik!

Ubezpieczone cygaraTłumik na gadułę

Japończycy wynaleźli nowe przenośne urządzenie, 
które zmusza do milczenia każdego gadułę. Tym tłu-
mikiem mowy, można bezpiecznie i skutecznie tłumić 
wszelkie odgłosy wydawane przez człowieka. Co więcej, 
produkt działa na 30 metrów. Wbudowany mikrofon 
odbiera niepotrzebne i niechciane dźwięki. Następnie 
za pomocą specjalnego programu komputerowego i 
głośników, z opóźnieniem 50 ms, odsyła te dźwięki do 
ich źródła. Co więcej, siła dźwięku w pobliżu obiektu jest 
obliczana przez dalmierz laserowy, który służy również 
jako celownik. Ludzki mózg jest zaprojektowany w taki 
sposób, że stale odbiera efekty swych działań z oto-
czenia. W tym przypadku okazuje się, że osoba słyszy 
swoja mowę z krótkim opóźnieniem. Mózg zaczyna się 
„gotować”, starając się zrozumieć niewytłumaczalny 
efekt, człowiek zaczyna bełkotać, a w końcu – milknie!
Ogólnie jak widać urządzenie jest bardzo przydatne. 
Niestety póki co „tłumik” jest dość dużych rozmiarów i 
nie sposób go używać w tajemnicy przed otoczeniem.

Adwokat z Charlotte zakupił pudło bardzo rzadkich i bar-
dzo drogich cygar, po czym ubezpieczył je od ognia. W 
ciągu miesiąca wypaliwszy je wszystkie, nawet bez zapłaty 
pierwszej raty za polisę ubezpieczeniową, zgłosił do fi rmy 
ubezpieczeniowej żądanie odszkodowania. W swoim pozwie 
adwokat napisał, że cygara zostały utracone w „całej serii 
drobnych spaleń”. Firma ubezpieczeniowa odmówiła zapłaty, 
jako że ubezpieczony zużył cygara w „normalny sposób”. 
Adwokat założył sprawę w sądzie i wygrał! W uzasadnieniu 
sędzia zgodził się z fi rmą ubezpieczeniową, że żądanie jest 
niepoważne. Tym niemniej stwierdził, że adwokat właściwie 
się ubezpieczył i w polisie było zaznaczone, że cygara są 
ubezpieczone na wypadek ognia, bez określenia, co znaczy 
„normalny lub nienormalny sposób utraty przez spalenie”.
Zamiast złożyć sprawę do sądu apelacyjnego, fi rma ubezpie-
czeniowa zapłaciła adwokatowi $15,000 za cygara utracone 
w wyniku spalenia.
Natychmiast, jak 
adwokat zreali-
zował czek, fi rma 
ubezpieczeniowa 
zgłosiła do pro-
kuratury 24 przy-
padki celowego 
podłożenia ognia 
i adwokat został 
aresztowany.

Brak czasu na wakacje? Zbyt dużo pracy, aby zrobić sobie 
tydzień wolnego i zwiedzić Pragę? Cóż, nie wszyscy muszą 
z tego powodu siedzieć cały czas w domu, podczas gdy 
ty wyrabiasz kolejne nadgodziny w pracy. W stolicy Czech 
powstało nowe biuro podróży Toy Traveling. Zapewnia 
ono niezapomniane wrażenia z podróży po Pradze dla 
ulubionej pluszowej maskotki. W planie m.in. zwiedzanie 
zamku w centrum miasta czy Mostu Karola. Biuro zapew-
nia oczywiście wspaniałe pamiątkowe zdjęcia z podróży 
do rodzinnego albumu. I to wszystko za jedyne 90 euro. 
Jeśli naprawdę kochasz swojego pluszaka, możesz wy-
kupić dla niego pakiet extra za 150 euro, który zapewnia 
oprócz podstawowych atrakcji także masaż, aromaterapię 
oraz piknik w parku... No cóż, to przynajmniej tańsze niż 
osobista podróż po stolicy Czech. No i zawsze będzie 
można pochwalić się swoim znajomym, gdzie na wakacje 
wysłaliśmy swojego pluszaka. Kreatywność Czechów bije 
wszelkie rekordy.

Ubezpieczone cygara

Mój balonik!

Tłumik na gadułę
Walka o kobietę Mała kanapeczka Niezłe łóżko

Nie wiem co 
mam na głowie

Jak to zrobili...?

Pogalopował aż się zapalił


