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Była bezrobotna chce wytoczyć sprawę Powiatowemu 
Urzędowi Pracy w Łęczycy. Czuje się oszukana i 
wmanipulowana w karne odsetki  - str. 6

Ujęto łodzianina, który napadł na 
bank w Parzęczewie 
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„Pięścią dostaję po głowie” 
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Zbliża się Dzień Zmarłych Jest rozprawa, jest depresja  
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Nożownik z Ozorkowa. 
30-letni Andrzej z nożem 
biegał po osiedlu. Był bardzo 
niebezpieczny. Nie po raz 
pierwszy wpadł w szał.  - str. 10

Dramatyczna skarga matki
W szkole bite jest moje dziecko! 

str. 5

W szpitalu 
oDmóWili mu WoDy
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Nagrody i kwiaty 
dla nauczycieli. 

Laba dla uczniów 

str. 4



2 14 PAŹDZIERNIKA 2013
Nowy 
Tygodnik 
Regionalny Kolejna rozprawa i Kolejne rozczarowanie

Uwaga! Dla naszych Czytelników mamy darmowe 
bilety do cyrku. Można je odebrać dziś w naszej 

redakcji (Łęczyca, ul. Kaliska 42), po godz. 10. 
Zapraszamy. 

CYRKOWE  SHOW
W ŁĘCZYCY

Cyrk Korona serdecznie zaprasza mieszkańców Łęczycy i okolic na nowe 
widowisko 2013 r.  pt.”Fabryka śmiechu”. Na arenie będzie można zobaczyć: 
występy finalistów popularnego telewizyjnego programu “Mam Talent”, 
laureatów Festiwali Sztuki Cyrkowej w Monte Carlo, Massy, Budapeszcie 
i Liege. W programie iluzja z udziałem białego tygrysa, ekwilibrystyka na 
wałkach, ring trapez, akrobacje w sieciach, magiczne transformacje. Bawić 
Was będzie bezkonkurencyjny Mr Chap i debiutujący Mr Hot-Dog.
Program prowadzi znany „człowiek wąż” - słynny ssnake.
Na arenie oprócz akrobatycznych pokazów będzie można zobaczyć 
ponad 60 zwierząt z różnych zakątków świata. Wystąpią : białe lwy, foki, 
dromadery, wielbłądy, zebry, lamy, konie, kuce, małpki  oraz zwierzęta z 
cyrkowej farmy.
Zapraszamy na fantastyczny spektakl Cyrku Korona w Łęczycy ul. Przyry-
nek -Targowisko 16 października (środa) GODZ.17:30

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o rezerwację
miejsc w loży lub zakup biletu on-line

www. cyrk – korona.com.pl 
Kasa cyrku czynna od godz.9:00

ZAPRASZAMY !
UWAGA !  W PRZYPADKU OBNIŻENIA TEMPERATURY

NAMIOT CYRKOWY DOBRZE OGRZEWANY!

W spółdzielni mieszkaniowej 
„Łęczycanka” sytuacja zmienia się 
jak w kalejdoskopie. Pod koniec 
ubiegłego tygodnia z członkostwa 
w radzie nadzorczej zrezygnowali 
wszyscy działacze, oprócz Krzysz-
tofa Urbańskiego i Waldemara 
Augustyniaka. 

Ci radni od samego początku 
utożsamiani są z grupą spółdziel-
ców, która domaga się radykalnych 
zmian. K. Urbański wraz z W. 
Augustyniakiem krytykowali rzą-
dy poprzednich władz – Romana 
Mioduchowskiego i Konstancji 

Chodorowskiej. Przyczynili się też 
skutecznie do zmian w spółdzielni, 
wyboru na prezesa kandydata, 
który miał ogromne wsparcie ludzi. 
Przypomnijmy, że był nim Jarosław 
Szymański. Później rada nadzorcza 
zlekceważyła jednak głos spółdziel-
ców i wybrała „swojego” prezesa, 
Janusza Muszyńskiego. Zmiany – 
zdaniem wielu nieprawne – zostały 
zgłoszone do Krajowego Związku 
Rewizyjnego Spółdzielni Mieszka-
niowych. 

- W tym tygodniu odbędą się 
walne zebrania. Moim zdaniem po-
winno być ich znacznie mniej, niż 
pierwotnie zakładano. Członkowie 
rady, którzy mieli zostać poddani 

weryfikacji sami zrezygnowali. 
Zostało tylko dwóch radnych. Dla-
tego, aby nie generować kosztów 
spółdzielcy podczas najbliższych 
walnych powinni też od razu 
zdecydować o składzie nowej rady 
nadzorczej – argumentuje Krzysz-
tof Urbański. - Ta cała sytuacja jest 
bardzo dziwna. Jeszcze kilkanaście 
dni temu nowy prezes twierdził, 
że my (K. Urbański i W. Augusty-
niak – przyp. aut.) nie jesteśmy już 
w radzie nadzorczej. Teraz zmie-
nił zdanie. Mam nadzieję, że po 
walnych w „Łęczycance” będzie 
już znacznie spokojniej a sytuacja 
bardziej klarowna.

(stop)

W radzie pozostali jedynie niepokorni 

ŁĘCZYCA

ŁĘCZYCA

Spółdzielcy mają już dość przepychanek na górze

Krystyna Lewandowska, która 
wytoczyła sprawę o pomówienie 
Konstancji Chodorowskiej, byłej 
wiceprezes Spółdzielni Mieszka-
niowej „Łęczycanka”, z gmachu 
sądu wychodziła mocno rozżalona. 
Liczyła, że w końcu sprawa szybko 
posunie się do przodu. Jednak po-
nownie oskarżona z powodu cho-
roby nie przyszła na rozprawę a sąd 

uznał, że miała do tego prawo. - To 
kpina – mówiła pani Krystyna, tuż 
po decyzji przewodniczącej składu 
sędziowskiego.

Schemat sprawy Konstancji Cho-
dorowskiej jest ostatnio bardzo prze-
widywalny. Co rozprawa, to zwolnie-
nie. W poniedziałek sędzia odczytała 
orzeczenie biegłej medycyny sądowej 
z którego wynika, że była wicesze-
fowa „Łęczycanki” ma nadciśnienie 
tętnicze i... afektywne zmiany nastro-
ju zagrażające bezpośrednio jej życiu. 

- Mój Boże, gdy to usłyszałam, to 
też skoczyło mi ciśnienie – mówi K. 
Lewandowska. - Za każdym razem, 
gdy idę do sądu mam nagłe zmiany 
nastroju. Najpierw jest nadzieja a 
później sędzia szybko sprowadza 
mnie na ziemię. Najbardziej bulwer-
sujące jest to, że ludzie codziennie 
widzą panią Chodorowską jak 
spaceruje lub jeździ autem po Łę-
czycy. Ja wszystko rozumiem. Raz 
można w ten sposób zignorować 
wymiar sprawiedliwości, ale żeby 
robić to za każdym razem, gdy 
jest dzień rozprawy. Poza tym nie 
rozumiem, dlaczego nasz sąd na 
to pozwala. 

Kolejne badanie lekarskie Konstan-
cji Chodorowskiej zostało wyznaczo-
ne za 3 miesiące. Sąd nie zgodził się 
na uzupełnienie opinii biegłej ws. 
choroby oskarżonej.

- Opinia ta jest jednoznaczna i 
konkretna – mówiła sędzia. 

Sprawa o zniesławienie ciągnie 
się już ponad rok. Krystyna Lewan-
dowska poczuła się urażona słowami 
byłej wiceprezes, która na walnym 
oskarżyła ją o sfałszowanie podpisów 
spółdzielców na liście o docieplenie 
bloku. 

- Domagam się jedynie przeprosin. 
Nikt podpisów nie fałszował. Trzeba 
brać odpowiedzialność za słowa a nie 

jak tchórz unikać rozpraw – słyszymy 
od K. Lewandowskiej.

Tekst i fot. (stop)

Sąd znów odroczył. Spółdzielcy 
nie kryją oburzenia

Państwo Lewandowscy czekają na rozprawę

Z sądu spółdzielcy wychodzili zniesmaczeni
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Antoni Kuczkowski twierdzi, 
że został brutalnie potraktowany 
przez jednego z ochroniarzy łódz-
kiej firmy 
o d p o -
w i e -
dzial-
n e j 
m . i n . 
za po-
b i e -
r a n i e 
opłat za 

wjazd autem na teren szpitala. 
Do konfliktu pomiędzy starszym 
mieszkańcem a ochroniarzem 
doszło w portierni, z której pan 
Antoni od dłuższego czasu brał 
wodę. Od ochroniarza usłyszał, 
że wody już nie może brać, bo 
taka jest decyzja wicedyrektora 
szpitala. Doszło do szarpaniny.

- Mieszkam w rozpadającym się 
domku, w którym nie ma wody. Dla-
tego już od dawna wodę pobierałem 
z portierni. Bardzo zaskoczyły mnie 
słowa ochroniarza. Nie ukrywam, że 
się zdenerwowałem. Zapytałem o 
dokument, który potwierdziłby de-

cyzję wicedyrektora Wodzińskiego. 
Ochroniarz odniósł się do mnie w 
sposób lekceważący. Chwycił mnie 
mocno za rękę i siłą wyprowadził z 
portierni – opisuje niedawne zdarze-
nie Antoni Kuczkowski. 

80-latek tuż po tym incydencie 
odczuł silny ból w barku. Zadzwo-
nił do lekarza, by umówić się na 
wizytę. 

- Akurat tak się złożyło, że był 
weekend i dlatego lekarz powie-
dział, abym wziął przeciwbólowe 
leki. W poniedziałek poszedłem 
do lekarza, który stwierdził, że 
mój bark został uszkodzony. Teraz 

przez minimum dwa tygodnie mu-
szę nosić rękę na temblaku. Sprawę 
zgłosiłem policji – słyszymy.

Dlaczego w szpitalu zapadła 
decyzja, aby zakazać A. Kucz-
kowskiemu pobierania wody z 
portierni?

- Przyszedł do mnie ochroniarz, 
który zapytał się, czy ma wydawać 
wodę panu Kuczkowskiemu. Po-
wiedziałem, że nie. Ale wówczas 
nie wiedziałem, że dyrektor szpi-
tala pozwolił na to, by ten miesz-
kaniec brał wodę. Dowiedziałem 
się, że płaci dobrowolne składki 
na rzecz szpitala. O rzekomym 
pobiciu go przez ochroniarza nie 

słyszałem – mówi Wojciech Wo-
dziński, zastępca dyrektora ds. 
administracyjno-eksploatacyjnych 
w łęczyckim szpitalu.  

W sprawie zajścia w szpitalnej 
portierni rozmawialiśmy z koor-
dynatorem firmy ochroniarskiej.

- Rozmawiałem już z ochroniarzem. 
Tłumaczy, że złapał jedynie z wyczu-
ciem za rękę pana Kuczkowskiego i 
wyprowadził z portierni. Poczekajmy 
na koniec policyjnego dochodzenia.

Ochroniarz przebywa na zwol-
nieniu chorobowym. Odmówił 
wypowiedzi. 

Tekst i fot. (stop)

W szpitalu odmówili mi wody. ochroniarz mnie poturbował...
ŁĘCZYCA

Antoni Kuczkowski twierdzi, że został poturbowany przez 
ochroniarza

Pan Antoni z zaświadczeniem 
lekarskim o uszkodzeniu barku

Ten ochroniarz zastępuje kolegę, który przez 80-latka jest 
oskarżany o pobicie
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W sklepie Top Secret w Łęczycy pojawiła się już nowa kolekcja jesień - zima przygotowana w oparciu o najgorętsze trendy 
sezonu. W kolekcjach bardziej formalnych jest linia „city”, linia „casual”  proponuje pikowania, skórzane wstawki, sportowe 
kurtki, elementy inspirowane wojskowym mundurem, srebrne dżinsy i spódnice, akcenty wyraźnych barw – czerwieni, 
bordo. Linia Fashion Collection uzupełnia bieżącą ofertę Top Secret o najgorętsze trendy sezonu. Troll i Drywash przy-
gotowały kolekcje komplementarne z ofertą Top Secret. Wszystkie marki  Redanu przygotowały również linie męskie.

Z początkiem listopada gotowa 
ma być nowa przychodnia zdro-
wia przy ul. Dąbskiej. 
W tej chwili pod cele 
przychodni adapto-
wany jest budynek po 
byłym markecie „Car-
refour”. Liczący około 
240 mkw. budynek po 
wymurowaniu ścian 
działowych zmienił 
się w kilkanaście po-
mieszczeń użytko-
wych: gabinety lekar-
skie z łazienkami, ła-
zienki dla pacjentów 
oraz pomieszczenia 
socjalne. Wykonana 
na szeroką skalę reno-
wacja obiektu objęła także wymianę 
terakoty na podłogach, montaż 
podwieszanych sufitów i oświetle-
nia, tynkowanie i malowanie ścian. 
Pomieszczenia wymagały również 
nowych instalacji: elektrycznej i CO. 

Prace wewnątrz obiektu „dopinane 
są na ostatni guzik”. Pomieszczenia 
są praktycznie gotowe i czekają na 
pełne wyposażenie. Część z nich, 
np. łazienki są już wyposażone w 

pełni.
Przypomnijmy, że 

rada gminy zerwa-
ła umowę najmu z 
Niepublicznym Za-
kładem Opieki Zdro-
wotnej – Gramed, 
który miał podpi-
saną umowę najmu 
budynku gminnego 
przy ul. Reymonta. Z 
chwilą wygaśnięcia 
okresu wypowiedze-
nia lokale na parte-
rze budynku zostały 
opuszczone. Pacjen-
ci od początku tego 

miesiąca, do czasu przeprowadzki, 
przyjmowani są na pierwszym 
piętrze, gdzie mieści się inna firma 
należąca do kierownika Gramed-u 
, dr Waldemara Antosika. 

Tekst i fot. (mar)

Pacjenci czekają na nową 
przychodnię

GRABÓW

Nowa przychodnia będzie przyjmować pacjentów z początkiem 
listopada

Na zdjęciu kierownik 
Gramedu, dr 

Waldemar Antosik

Kwiaty to wciąż najbardziej 
popularny sposób podzięko-
wań uczniów dla nauczycieli, 
którzy dziś obchodzą swoje 
święto. Niektórzy uczniowie 
nie idą jednak na łatwiznę. 
W ubiegłym tygodniu 
odwiedzali sklepy 
z prezentami w 
poszukiwa -
niu orygi-
n a l n e g o 
upomin-
k u  d l a 
ulubio -
n y c h 
pedago-
gów. 

 D o  
sklepu z 
up om i n -
k a m i  n a 
każdą okazję 
prz yc hod z i l i 
głównie uczniowie 
szkół podstawowych. 

- Powodzeniem cieszą się po-
dziękowania dla nauczycieli w 
formie dyplomu. Cena takiego 

upominku wynosi 12 złotych – 
mówi Maria Lipczyńska, sprze-
dawczyni z łęczyckiego sklepu z 
prezentami. - Niektóre upominki 
są przemyślane, bo uczniowie 
znają upodobania swoich na-
uczycieli. Dla pani nauczycielki, 
która lubi podróże uczeń szkoły 
podstawowej kupił drewnianego 

słonia. Dla innej pani pe-
dagog, zapalonej mi-

łośniczki konnej 
jazdy, uczen-

nica kupiła 
oczywiście 
f i g u r k ę 
konia. 

W 
sklepie 
z  p r e -
zentami 
d o b r z e 

s p r z e -
d a w a ł y 

się  też  w 
ub. tygodniu 

markowe pióra 
wieczne i długo-

pisy. 
- Tego typu prezenty kupo-

wane są z klasowych składek 
– słyszymy. - Średnio cena 

DLA BELFRA NIE TYLKO RÓŻA
ŁĘCZYCA markowego pióra nie przekracza 

100 złotych. To samo dotyczy dłu-
gopisu. Prezenty dla belfrów kupują 
przede wszystkim uczniowie szkół 
podstawowych. Starsi nastawiają się 
na kwiaty. 

To prawda. W kwiaciarniach w 
związku z Dniem Edukacji Narodowej 
wzmożony ruch.

- Jak co roku największym powo-
dzeniem cieszą się róże. Młodzież 
kupuje raczej pojedyncze kwiaty. 
Róża kosztuje u nas od 5 do 7 zło-
tych – mówi Jolanta Zdziarska. 
- Kiedyś w kwiaciarni sprzedawa-
liśmy w dniu nauczyciela więcej 

Maria Lipczyńska z 
podziękowaniami dla 
nauczyciela w formie dyplomu

bukietów. 
Licealistki, Adrianna Góra i 

Justyna Przybyłowicz, wystąpią 
w szkolnym przedstawieniu.

- W naszym liceum akademie w 
Dniu Edukacji Narodowej zawsze 
są bardzo uroczyste. W tym roku 
przygotowane zostało przedsta-
wienie w formie mini-teatrzyku 
w którym uczniowie dziękują 
za pracę nauczycielom – mówią 
dziewczyny. 

Dziś wyróżniający się nauczy-
ciele odbiorą także nagrody fi-
nansowe.

(stop)

Justyna Przybyłowicz i 
Adrianna Góra wystąpią 
w szkolnej akademii

reklama
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ŁĘCZYCA

reklama

Kamil jest uczniem IV kla-
sy Szkoły Podstawowej nr 3. 
Twierdzi, że bardzo często jest 
dręczony w szkole. Jego rodzice 
wielokrotnie o sprawie rozma-
wiali z dyrektorem i nauczycie-
lami. Bezskutecznie. Kilka dni 
temu Kamil ponownie przy-
szedł ze szkoły do domu z łzami 
w oczach i  guzami na głowie. 
Dowiedzieliśmy się, że oprócz 
Kamila obrywają również inne 
dzieci. Co dzieje się w „trójce”?. 

Matka Kamila postanowiła 
porozmawiać z dziennikarzem. 
O maltretowaniu jej syna poin-
formowała też policję. 

- Mój synek bity jest w szko-
le od k i lku miesięcy. Już w 
młodszej klasie zaczął się ten 
problem. Nie mogę dłużej cze-
kać i wierzyć w zapewnienia 
dyrektora, że sprawa zostanie 
załatwiona – mówi Bożena Raj. 
- Kamil czuje się coraz gorzej. 
Narzeka na ból głowy. Boję się 
o jego zdrowie. 

Kamil spokojnie, ale drżącym 
głosem, opowiadał o tym jak 
w szkole jest gnębiony. Przez 
kogo?

- Jest taki chłopak, który bije 
wszystkich. To Igor. W szkole 
wszyscy się go boją. Mnie z 
całej siły bije pięścią po głowie. 
Kiedyś na lekcji wf-u popchnął 
mnie a gdy upadłem, to zaczął 
kopać. Niedawno Igor uderzył 
w nos dziewczynkę. Nie wiem 
dlaczego tak robi. 

Rysza rd Zia rkowsk i ,  dy-
rektor „trójki”, tak tłumaczy 
zachowanie Igora...

- To trudny uczeń, który moim 
zdaniem jest czasami prowoko-
wany do takich agresywnych 
zachowań. Nie bagatelizujemy 
tego problemu. Podjąłem już kon-
kretne działania, które powinny 
sprawić, by nie dochodziło do 
takich sytuacji. Rozmawiałem 
z rodzicami Igora, pedagogami 
i samym Igorem. Pani Bożena 
powinna zrozumieć, że potrze-
bujemy trochę czasu. 

Bożena Raj jest zbulwersowa-
na słowami dyrektora.

- Trochę czasu? Przecież to 
już trwa bardzo długo. Poza 
tym wychodzi na to, że to mój 
syn i inni uczniowie prowokują 
Igora. To absurd. Po prostu całe 
grono pedagogiczne nie może 
sobie z tym poradzić. Jeżeli 
nic się nie zmieni, powiadomię 

kuratorium. Jak tak można? 
Żeby szkoła nie mogła upo-
rać się z jednym agresywnym 
chłopcem?

O sytuacji w szkole rozma-
wialiśmy również z jedną z 
nauczycielek. Włos jeży się na 
głowie, gdy słucha się o tym na 
co pozwalają sobie uczniowie 
podstawówki.

-  Nie tak dawno, podczas 
jednej z lekcji, odpalona została 
petarda. Uczniowie palą papie-
rosy. Na plast ikowym oknie 
wypalona została uśmiechnięta 
buzia. Często na szkolnych ko-
rytarzach dochodzi do bijatyk 
– słyszymy. 

Coraz częściej mówi się w 
szkołach o narastaniu proble-
mu agresji i przemocy wśród 
uczniów. Nie wiadomo, dla-
czego mamy do czynienia z 
tak znacznym wzrostem aktów 
przemocy. Jeszcze kilkanaście 
lat  temu n ie notowano t ylu 
przypadków agresji. W szko-
łach było o wiele bezpieczniej. 

(stop)

Chłopiec jest bity w szkole

W szkołach dzieci są coraz bardziej agresywne

Bożena Raj martwi się o Kamila, który często narzeka na ból 
głowy Co dzieje się w Szkole Podstawowej nr 3?
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Dla najmłodszych jest zjeżdżalnia “Słonik”.
Na basenie znajdują się kaskady wodne, gejzery i masaże. Prowadzone 
są również zajęcia sportowe pod okiem wykwalifikowanych 
trenerów. Zapraszamy też do siłowni i solarium.
Duże zniżki i promocje dla grup zorganizowanych.
Do dyspozycji gości jest także barek - kawiarnia z widokiem na halę 
basenową. 
Obiekt przystosowany jest do korzystania przez osoby 
niepełnosprawne. 
Wodnik: Ozorków, ul. Lotnicza 1a, e-mail: mkpwodnik@interia.pl
Telefon: 42  710 31 51

Miejska Kryta Pływalnia „Wodnik” zaprasza 

W naszej bogatej i atrakcyjnie cenowo ofercie proponujemy m.in.:
fitness, naukę pływania, masaż, jacuzzi, odnowę biologiczną, saunę fińską, parową, infrared, rehabilitację, zajęcia 

dla seniora i maluszków, aqua gimnastykę, pilates w wodzie, trening stacyjny.
Pływalnia składa się z basenu sportowego - długość 25 x 12,5 m , 6 torów pływackich, basenu rekreacyjnego, 

brodzika dla dzieci, zjeżdżalni i siłowni.

Rozpoczęte prace to najważ-
niejsza inwestycja ujęta w planie 
budżetu gminy na rok 2013. Swój 
nowy wygląd grabowska starówka 
osiągnie dzięki dofinansowaniu 
z programu Leader „odnowa i 
rozwój wsi”. Kwota dotacji to 500 
tyś. złotych. Plan przebudowy 
rynku obejmuje m.in. wymianę 
starej asfaltowej nawierzchni wokół 
pomnika T. Kościuszki oraz prze-
budowę chodników. W uzyskaniu 
piękniejszego wyglądu starówki 
pomogą planowane dodatki: nowe 
latarnie, ławeczki, fontanna oraz 
spora ilość zieleni.

Centralny plac Grabowa jest 
miejscem w którym odbywają się 
coroczne uroczystości i imprezy, 

dlatego zarówno władzą Grabowa 
jak i mieszkańcom zależy na wi-
zerunku tego miejsca. Najbliższą 
okazją do pochwalenia się będzie 
Święto Palanta, uroczystość w dzień 
po Wielkanocy, na którą corocznie 
przybywa liczne grono gości. 

Dotychczas w obrębie placu, 
oprócz remontowanego przystanku 
PKS,  znajdował się kiosk „RUCH-u” 
oraz stoiska handlowe. Skrajny 
obszar od strony banku zajmowa-
ła stacja paliw dużego koncernu 
naftowego. Mieszkańcy Grabowa 
i okolicznych miejscowości liczą , 
iż władze gminy znajdą rozsądne 
rozwiązanie w ponownej adaptacji 
tych miejsc.

Tekst i fot. (mar)

Ruszył remont w centrum 
Grabowa 

Pat r ycja K. (nazwisko do 
wiadomości redakcji – przyp. 
aut.) twierdzi, że została wpro-
wadzona w błąd przez dyrek-
cję Powiatowego Urzędu Pracy 
w w yniku którego st raci ła 
sporą sumę pieniędzy. Była 
bezrobot na zastanawia się 
nad skierowaniem przeciwko 
pośr ed n i a kow i  spraw y do 
sądu. W urzędzie twierdzą, że 
wszystko jest w porządku. 

-  O t r z y m a ł a m  z  u r z ę du 
wsparcie finansowe na zało-
żenie własnej działalności go-
spodarczej – mówi łęczycanka, 
która odwiedziła naszą redak-
cję. - Później okazało się, że w 
pośredniaku nie uznano moich 
dokumentów potwierdzających 
zakup wyposażenia do sklepu. 
Nie zostałam poinformowana 
w urzędzie, że będą honorowa-
ne jedynie faktury pierwotne. 
Przedstawiłam umowę kupna 
– sprzedaży i stosowne oświad-
czenie osoby od której kupiłam 
meble o sumie, która została 
przeze mnie wydana. Byłam 
pewna, że to wystarczy. Oka-

zało się jednak, że musiałam 
oddać 13 tysięcy złotych i teraz 
znów urząd żąda ode mnie od-
setek. Nie mam już tego sklepu 
na remont którego musiałam 
wyłożyć pieniądze z własnej 
kieszeni. Sporo straciłam i uwa-
żam, że zostałam przez urząd 
wprowadzona w błąd. 

Andrzej Jastrzębski, wice-
dyrektor PUP w Łęczycy, za-
pewnia, że nie doszło do żadnej 
pomyłki. 

- Ta pani miała zaakceptowa-
ny wniosek, że formą rozlicze-
nia za niektóre zakupione to-
wary będą faktury pierwotne a 
na inne umowy kupna – sprze-
daży. Dokładnie było wcześniej 
określone, które wyposażenie 
do jej sklepu ma być kupione na 
faktury a które na umowy. Była 
bezrobotna nie dopełniła tej 
umowy. Warto przy okazji do-
dać, że ludzie lekceważą zasady 
związane z danymi identyfi-
kacyjnymi towarów. Przecież 
nie może być tak, że w umowie 
kupna – sprzedaży wpisuje się 
jakąś sumę a następnie okazu-
je się, że ta osoba nie potrafi 
wykazać dokładnej wartości 
zakupionych przedmiotów. 

Czy była bezrobotna skieruje sprawę do sądu?
ŁĘCZYCA

Andrzej Jastrzębski, wicedyrektor 
urzędu pracy, mówi, że każdy ma prawo 

dochodzić sprawiedliwości w sądzie. 
Jednak jego zdaniem była bezrobotna nie 

ma racji

Jak się  dowiedziel iśmy w 
c iąg u k i lku ostat n ich lat  w 
urzędzie pracy nie było podob-
nych konfliktów. W tym roku 
łęczycki pośredniak udzielił 
bezrobotnym 29 dotacji na uru-
chomienie własnej działalności 
gospodarczej. 

Tekst i fot. (stop)
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Dyrektorzy, Nauczyciele, 
Pracownicy Szkół 

i Placówek Oświatowych
Gminy Miasto Ozorków

Szanowni Państwo!

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej 
proszę przyjąć serdeczne życzenia 

wielu sukcesów zawodowych, poczucia 
dumy i satysfakcji z wykonywanej 

pracy, zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i rodzinnym. 
Życzę Państwu wytrwałości w dążeniu do realizacji nowych wyzwań 
podnoszących jakość polskiej oświaty oraz wielu wyrazów życzliwości 

uczniów i ich rodziców.
Składam wszystkim pracownikom serdeczne podziękowania i wyrazy 
uznania za trud i zaangażowanie w kształtowanie wizerunku polskiej 
oświaty, za wytrwałość i konsekwencję w przekazywaniu uczniom 

wiedzy i pozytywnych wzorców społecznych, wpajanie poszanowania 
dla tradycji i kultury oraz za otwartość na zmiany zachodzące w procesie 

edukacji i wysiłek wkładany w codzienne obowiązki.
To Państwo realizujecie niezwykle trudne i odpowiedzialne zadanie 

wskazywania uczniom drogi do zdobywania wiedzy, rozwijania 
zainteresowań i uzdolnień, odkrywania prawdy i osiągania sukcesów. To 

dzięki Państwu młodzi ludzie są coraz lepiej wyposażeni w niezbędną 
wiedzę, umiejętności i kompetencje, aby mogli swobodnie podejmować 

wyzwania jakie niesie dzisiejszy świat.  

Jacek Socha, burmistrz Ozorkowa

Wielu mieszkańców nie rozumie 
czemu wójt postanowił utworzyć 
filię szkoły podstawowej, następnie 
wycofał się z tego a dziś twierdzi, 
że tak naprawdę to nic złego się nie 
stało. Chyba nie ma racji, bo była 
dyrektorka szkoły skierowała spra-
wę do sądu a niesmak po szkolnych 
zmianach pozostał. 

W miejscowości powstała Szkoła 
Podstawowa w Chociszewie, filia w 
Parzęczewie. Dlaczego? Zdaniem 

władz Parzęczewa zmiany podyk-
towane były względami oszczęd-
nościowymi. Uchwała, po licznych 
protestach, została jednak uchylona. 

Atmosfera wokół podstawówki 
nie jest najlepsza. Była dyrektor 
szkoły skierowała sprawę do sądu.

- Nie sądzi się z władzami. To 
szkoła została pozwana – tłumaczy 
Ryszard Nowakowski, wójt Parzę-
czewa. - Była pani dyrektor sama 
wystąpiła o przejście na emeryturę. 

W Parzęczewie niektórzy miesz-
kańcy mają zdanie, że wójt na sta-
nowisku dyrektorki podstawówki 
zatrudnił swoją znajomą, osobę 
– jak powiedzieli nam Czytelnicy 
– posłuszną władzy. Co na to wójt?

- Parzęczew jest mały. Jakby tak 
na to patrzeć, to mam tu samych 
znajomych – słyszymy. - Moim zda-
niem wokół szkoły podstawowej nie 
ma już nerwowej atmosfery. 

(stop)

Afera z podstawówką w tle
PARZĘCZEW

W Parzęczewie sprawa podstawówki jest szeroko komentowana

Wójt zapewnia, że nie ma sobie 
nic do zarzucenia

tRzĘsioNKa pRzy toRaCH
OZORKÓW

Lokatorzy domów położonych 
blisko torów tramwajowych od 
lat narzekają na pojazdy szyno-
we z powodu których jest głośno 
a mury budynków pękają. Jest 
szansa na to, że dzięki środkom 
unijnym wyremontowane zosta-
ną torowiska oraz wymieniony 
stary tabor. 

Z inicjatywy burmistrza Jacka 
Sochy samorządowcy z gmin, 
przez które przebiega najdłuższa 
w Polsce linia tramwajowa 46, 
zwrócili się z apelem do Witolda 
Stępnia, marszałka województwa 
łódzkiego, z apelem o zorganizo-
wanie spotkania w sprawie podję-
cia działań dotyczących pozyska-
nia funduszy na modernizację tej 
linii i dalsze jej funkcjonowanie. 

- Podejmujemy wszelkie możli-
we działania zmierzające do tego, 
żeby z wykorzystaniem funduszy 
unijnych przebudować i zmoder-
nizować linię 46. Przebudowa tej 
linii nie będzie możliwa bez wyko-
rzystania funduszy unijnych. Na 
chwilę obecną mogę powiedzieć, 
że modernizacja linii będzie ujęta 
w planach rozwoju Łódzkiego 
Obszaru Metropolitalnego. Ujęcie 
inwestycji w ŁOM stwarza ogrom-
ne możliwości na realizację tego 
zadania – mówi burmistrz Jacek 
Socha. – To inwestycja ważna dla 
rozwoju całego regionu, dlatego 
już dziś powinniśmy rozpocząć 
starania o pozyskanie środków na 
jej realizację.

Mieszkańcy mają nadzieję, że 

plany modernizacji linii 46 zostaną 
wcielone w życie. 

- Tramwaje jeżdżą po starych, 
powypaczanych torach i cały dom 
się trzęsie – skarży się mieszkająca 
w pobliżu torowiska Joanna Ko-
zakiewicz. 

- Hałas jest taki, że strach okno 
otworzyć. Boję się dziecko samo 
z domu wypuścić, bo tory pod 
samym nosem i żadnych barie-
rek ochronnych. Strasznie się tu 
mieszka – mówi mieszkanka ulicy 
Zgierskiej.

Właściciele domów położonych 
najbliżej szyn zmuszeni są na wła-
sną rękę remontować i wzmacniać 
budynki. 

- Nie było wyjścia. Trzeba było 
opasać dom metalowym prętem, 
bo już fundamenty pękały – na-
rzeka mieszkający w sąsiedztwie 

pętli tramwajowej Eugeniusz Szy-
mański. – Kiedyś wydzwaniałem 
do MPK, prosiłem żeby tramwaje 
wolniej jeździły, ale moje apele nie 
poskutkowały.

Zarzuty dotyczą także samych 
motorniczych. 

- Niektórzy jeżdżą spokojnie, ale 
inni pędzą nie patrząc w jakim 
stanie są tory - mówi mieszkanka 
ulicy Konstytucji 3 Maja. 

Z tymi uwagami nie zgadza 

się Mirosław Kozioł, motorniczy 
MPK. 

- Jeżdżę 25-30 km/h, zgodnie 
z rozkładem – zapewnia. – Zdaję 
sobie sprawę z kłopotów miesz-
kańców. Niektórzy jednak budują 
domy przy samej ulicy, kiedy ich 
działki mają jeszcze 40 metrów 
zapasu. 

Jak się dowiedzieliśmy decyzja 
ws. unijnego dofinansowania linii 
46 powinna być znana w czerwcu 
przyszłego roku. 

Tekst i fot. (mk)
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Oryginalne potrawy 
i porady kulinarne

Rozwiązanie krzyżówki z numeru 57: Nigdy nie mów nigdy.

UŚMIECHNIJ SIĘ
Mały Jasiu ma urodziny i wypatruje 
przez okno gości.  
Nagle mówi do mamy:  
- Mamo wujek i ciocia idą!  
- Nie mówi się wujek i ciocia tylko 
wujostwo.  
Wygląda dalej.  
- Mamo kuzyn i kuzynka idą!  
- Jasiu nie mówi się kuzyn i kuzynka tylko 
kuzynostwo.  
Patrzy dalej i zauważył babcie i dziadka i mówi do mamy:  
- Mamo dziadostwo idzie. 

***
Na dyskotece Jasio podchodzi do siedzącej przy stole dziew-
czynki i pyta:  
- Zatańczysz?  
- Tak, chętnie.  
- To dobrze, bo nie mam gdzie usiąść. 

***
Jasiu, kogo częściej słuchasz, mamy czy taty? - pyta nauczy-
cielka w szkole.  
- Mamy. 
- A dlaczego?  
- Bo mama więcej mówi!

***
Lekcja na temat własnej przyszłości. Nauczycielka pyta Jasia: 
- Jasiu, a ty kim byś chciał zostać jak dorośniesz? 
- Chcę zostać księdzem jak mój dziatek i tata. 

***
Są 90-te urodziny dziadka. Jasiu przychodzi do niego i mówi: 
- Dziadziuś, mam dwie wiadomości - dobrą i złą, którą wolisz 
najpierw? 
- Dobrą. 
- Na twoich urodzinach będą striptizerki! 
- Oooo, bardzo fajnie. A ta zła? 
- Będą w twoim wieku! 

***
Proszę pani ja się chyba w pani zakochałem - mówi dziesięcio-
letni Jaś do swojej nauczycielki. 
- Przykro mi chłopcze, ale ja nie lubię dzieci. 
- A kto tam lubi, będziemy uważali. 

***
Nauczycielka do Jasia: 
- Przyznaj się, ściągałeś od Małgosi! 
- Skąd pani to wie? 
- Bo obok ostatniego pytania ona napisała: „nie wiem”, a ty 
napisałeś: „ja też”. 

ZaLeWajKa 
Składniki: 
• 1/2 litra białego barszczu (albo barszczu 
w proszku) 
• 6  ziemniaków
• 1 kostka bulionu warzywnego
• 1/2 szklanki śmietany 18 proc. 
• 1 łyżeczka  majeranku
• listek laurowy 
• ziele angielskie 
• sól 
• pieprz 
Sposób przygotowania: Ziemniaki 
obierz, pokrój w kostkę. Zagotuj w 
garnku 2 litry wody z dodatkiem kilku 
ziaren ziela angielskiego, listka laurowego, 
odrobiny soli i pieprzu. Wrzuć ziemniaki, a gdy woda zacznie wrzeć, 
zmniejsz płomień, dodaj kostkę bulionu warzywnego (lub grzybo-
wego) i gotuj około 15 minut, aż ziemniaki będą miękkie. Wtedy wlej 
biały barszcz (barszcz w proszku rozprowadź niewielką ilością zimnej 
wody, stopniowo dolewaj gorącą zupę, a jak miseczka się zapełni, wlej 
zawartość do garnka z gotującą się zupą). Dodaj majeranek, dopraw 
do smaku solą i pieprzem (możesz dodać ząbek czosnku przeciśnięty 
przez praskę, czy skwarki boczku lub plasterki kiełbasy przesmażone 
na oleju z cebulą). Dopraw zupę śmietaną i rozlej do talerzy. 

KOTLeTy Z Ryżu i SeRa
Składniki
• 1 szklanka ryżu białego (po ugotowaniu klejący)

• 2 jaja
• 200 gram drobno startego twardego 
(niekoniecznie) sera żółtego
• 0,5 pęczka zieleniny (pietruszka, 
koperek)
• 50 gram wędzonej szynki 
• szczypta gałki muszkatołowej 
(opcjonalnie)
• sól, pieprz (może też być ziołowy)
• 2 łyżki kaszy manny (jeśli masa słabo się klei)
• bułka tarta do obtaczania (około 5 łyżek)
Przygotowanie
Ryż zalać 3 szklankami wody, osolić lekko, gotować na małym ogniu, 
dopóki woda całkiem się nie zredukuje, ryż ma być klejący i lekko rozgo-
towany (jeśli po wyparowaniu wody stwierdzimy, że ryż jeszcze nie jest 
gotowy, podlejmy go małą ilością gorącej wody i gotujmy dalej). Lekko 
go przestudzić, następnie dodać starty na drobnych oczkach ser, wbić 
roztrzepane widelcem jaja, wsypać zieleninę, dodać wędlinkę czy inne 
dodatki, doprawić solą, pieprzem, gałką muszkatołową, wymieszać 
dokładnie. jeśli masa słabo się klei, wsypać kaszę mannę i wymieszać. 
Kotleciki obtaczać w bułce tartej, smażyć na oleju. 

CiaSTO PiaNKOWe Z SOCZySTyM KiWi
Składniki
Składniki na biszkopt:
• jaka 6 szt. 
• drobny cukier 1 i 1/3 szklanki
• olej 10 łyżek
• woda 10 łyżek

• mąka pszenna 1 3/4 szklanki
• proszek do pieczenia 1 łyżeczka
Składniki na masę:
• masło 100 gram
• kisiel cytrynowy 2 opakowania
• galaretka agrestowa 1 opakowanie
Składniki na piankę:
• śmietana 30% 100 ml
• galaretka agrestowa 2 opakowania
• Dodatkowo dojrzałe kiwi 10-11 sztuk
Przygotowanie
Biszkopt: białka ubijamy na sztywną pianę, pod koniec ubijania 
dodajemy partiami cukier. Następnie dodajemy kolejno żółtka, ubijając do-
kładnie po każdym. Dodajemy ojej, wodę i miksujemy. Mąkę przesiewamy 
z proszkiem do pieczenia, dodajemy do masy i delikatnie mieszamy. Blachę 
o wymiarach 20x35cm wykładamy papierem do pieczenia i wylewamy 
przygotowaną masę. Pieczemy w temperaturze 175°C przez ok 30–35 
minut, do suchego patyczka, po tym czasie wyjmujemy i studzimy. Masa: 
kisiele gotujemy wg przepisu na opakowaniu lecz w 3 szklankach wody. Do 
gorącego gotowego kisielu wsypujemy galaretkę agrestową. Dokładnie 
mieszamy i studzimy. Masło ucieramy na puch, dodajemy po łyżce kisielu 
cały czas ucierając do dokładnego wymieszania masy. Pianka: galaretki 
agrestowe rozpuszczamy w dwóch szklankach wrzątku, mieszamy i 
studzimy. Śmietanę ubijamy na sztywno. Dodajemy do niej przestudzone 
lecz płynne galaretki i dokładnie mieszamy. Kiwi obieramy i kroimy w pla-
sterki. Zimny biszkopt przekrawamy na pół. jedną część smarujemy masą 
i układamy na niej plasterki kiwi. Przykrywamy drugą połową biszkoptu na 
którą wylewamy piankę z bitej śmietany. Całość dekorujemy plasterkami 
kiwi. Ciasto schładzamy w lodówce, najlepiej całą noc.
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Tegoroczne Okręgowe 
Obchody Dnia Świętego 

Huberta zbiegły się z 
90-leciem Polskiego 

Związku Łowieckiego. 
Łęczyckiego Hubertusa 

rozpoczęła msza św., 
następnie uczestnicy 

przemaszerowali na pl. 
Kościuszki. jak co roku 
odegrany został sygnał 
myśliwski „Powitanie”. 

Wśród licznych pokazów 
można było m.in. zobaczyć 

z bliska rasowe psy 
myśliwskie i ptaki łowcze. 
Kulminacją imprezy była 

konna gonitwa za lisem na 
polach tumskich.

Tekst i fot. (PK)

Hubertus w Łęczycy
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Na ul. Cichej w Ozorkowie, po-
dobnie jak na wielu innych nie-
utwardzonych i dziurawych ulicach, 
mieszkańcy czekają na wyrównanie 
traktów. W magistracie obiecują, że 
doraźny remont dróg już niedługo 
zostanie przeprowadzony. 

Niektórzy właściciele domków 
jednorodzinnych wzięli sprawy w 
swoje ręce. Korzystają z tego, że w 
pobliżu cmentarza usypana została 
górka piachu niezbędnego przy pro-
wadzonych w mieście remontach. 

- Postanowiłem, że wezmę trochę 
tego piachu i zasypię największe 
dziury na drodze przy wyjeździe z 
mojej posesji – słyszymy od jednego 
z mieszkańców. - Nierówności były 
już coraz większe, musiałem coś z 
tym zrobić. Zresztą inni mieszkańcy 
też sobie tak radzą. Obawiamy się 
tego, co będzie w okresie jesienno
-zimowym. Te drogi mogą zamienić 
się w nieprzejezdną, błotnistą breję. 

Jacek Socha, burmistrz Ozorko-
wa, uspokaja. 

- Całkowicie rozumiem irytację 
mieszkańców. W Ozorkowie mamy 
20 km nieutwardzonych dróg, w 

związku z tym w przyszłorocznym 
budżecie planujemy umieszczenie 
remontu wielu dróg gruntowych 
m.in. ulicy Cichej. Jednocześnie 
pragnę zapewnić, że na drogach 
gruntowych pracuje obecnie suk-

cesywnie równiarka. Obecny rok 
mija pod egidą inwestycji współfi-
nansowanych z UE, chciałbym, by 
rok 2014 był rokiem inwestycji na 
drogach gruntowych. 

(stop)

Na terenie cmentarza ewangelicko-augsburskiego w Ozorkowie rozpoczęła 
się przycinka ponad 200 drzew. Po raz pierwszy tego typu prace są tam prowa-
dzone. - Drzewa przez te kilkadziesiąt lat bardzo się rozrosły. Przycinka potrwa 
ok. dwóch miesięcy – mówi Bartłomiej Witasek, współwłaściciel firmy z Łodzi. 

(stop)

Do 30-letniego Andrzeja przy-
jechali wszyscy policjanci z miej-
scowego komisariatu. Aby go 
obezwładnić użyli siły i gazu 
paraliżującego. Nie było żartów. 
Agresywny lokator jednego z 
bloków przy ul. Staszica najpierw 
straszył nożem sąsiadów, następ-
nie matkę. Krzyczał, że pozarzyna 
wszystkich a później sam poder-
żnie sobie gardło. 

To popołudnie na pewno na 
długo pozostanie w pamięci miesz-
kańców osiedla. 

- Sąsiad już wcześniej wykazywał 
pewne zaburzenia emocjonalne, ale 
w tym dniu naprawdę mu odbiło 
– mówi jeden z lokatorów bloku. 
- Najprawdopodobniej wcześniej 
sobie wypił. Już z daleka było sły-
chać jego krzyki. Wygrażał nam 
wszystkim. Wiem, że później za-
mknął się w mieszkaniu. Nie chciał 

nawet wpuścić matki. Krzyczał, że 
się zabije. 

Przestraszona matka zadzwoniła 
na policję. Wzięła sobie do serca sło-
wa syna, który już kiedyś poważnie 

się okaleczył tasakiem. 
- Uciął sobie palca – mówi Wie-

sław Rzącki, komendant komisa-
riatu policji w Ozorkowie. - Dlatego, 
gdy dowiedziałem się do kogo jadą 
policjanci, wysłałem wszystkich 
funkcjonariuszy, którzy akurat 
byli w komisariacie. Na ul. Staszica 
pojechało 6 policjantów. Udało im 
się namówić agresora, by uchylił 
drzwi. Policjanci szybko obezwład-
nili lokatora, który wymachiwał 
nożem. 

Jak udało nam się ustalić, z powo-
du zaburzeń psychicznych 30-latek 
trafił do szpitala. 

- Mam nadzieję, że w tym szpi-
talu syn pobędzie jakiś czas. Liczę 
na to, że terapia będzie skuteczna i 
po jego powrocie nie będzie takich 
sytuacji. Kocham syna pomimo 
wszystko, bo wiem, że to co robi 
jest wynikiem choroby. Trudno jest 
mi o tym mówić, bo to jest przecież 
rodzinny dramat. 

Tekst i fot. (stop)

Do końca listopada potrwają pra-
ce związane z naprawą uszkodzo-
nego w trakcie niedawnego pożaru 
dachu kamienicy na pl. Jana Pawła 
II w Ozorkowie. 

- Remont pochłonie 20 tys. zło-
tych – informuje Izabela Dobrynin, 
rzeczniczka UM.

Mieszkańcy kamienicy wciąż 
wspominają noc z 11 na 12 sierpnia 
tego roku, kiedy na poddaszu ich 
domu pojawił się ogień.  Płomie-
nie błyskawicznie zaczęły trawić 
drewnianą konstrukcję dachu. 
Dwunastu strażaków przez trzy 
godziny walczyło z pożarem. Szyb-
ko ewakuowano lokatorów,  jednak 
dwie osoby z podejrzeniem zatrucia 
tlenkiem węgla zostały zabrane do 
szpitala. Tylko dzięki sprawnej akcji 
strażaków i mobilizacji mieszkań-

ców kamienicy udało się uniknąć 
ofiar. 

- Przypuszczalnie z powodu za-
prószenia ognia uszkodzeniu uległa 
konstrukcja i pokrycie części dachu 
budynku - ocenia st. kpt. Marian 
Kwaśniewski, dowódca JRG ozor-
kowskiej straży pożarnej. 

Mieszkańcy domu obarczają 
winą za pożar lokatorkę z poddasza.

- Sąsiadka z góry często orga-
nizowała zakrapiane alkoholem 
imprezy. Najprawdopodobniej 
podczas jednej z nich doszło do 
zaprószenia ognia – twierdzi Grze-
gorz Brodowicz, jeden z lokatorów 
kamienicy. – Od wybuchu pożaru 
nie widujemy tej imprezowiczki. 
Podobno przebywa na odwyku w 
jakimś zamkniętym ośrodku.

Tekst i fot. (mk)

Pogorzelcy doczekali się 
remontu 

Ponad 200 drzew do wycięcia

Czekają na lepsze drogi

Niektórzy mieszkańcy ul. Cichej, nie czekając na obiecaną przez 
magistrat modernizację, sami zasypują piaskiem największe 
dziury w drodze 

NOŻOWNIK ZE STASZICA
OZORKÓW

W tym bloku rozegrały się dramatyczne sceny

Matka 30-latka niechętnie mówiła o tym, co się wydarzyło
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OZORKÓW

OZORKÓW

ogłoszenie

Urząd Miejski w Ozorkowie 
oferuje do sprzedaży w 

bardzo atrakcyjnych cenach:
- lokale mieszkalne 

- niezabudowane działki gruntu
- nieruchomości zabudowane budynkami w  dobrym 

stanie technicznym
(po remontach).

Wszelkie informacje dotyczące sprzedawanych 
nieruchomości można uzyskać na stronie internetowej 
urzędu Miejskiego w Ozorkowie www.umozorkow.pl  

lub pod telefonem 42 710-31-22 .

Już ponad dwa i pół miliona 
złotych wynosi zadłużenie spół-
dzielców. Najwięksi dłużnicy nie 
płacą za czynsz od kilku lat i z tego 
powodu są winni Ozorkowskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej po kil-
kadziesiąt tysięcy złotych. Władze 
OSM twierdzą, że po rozmowach 
z dłużnikami i upomnieniach nie 
mają innego wyjścia jak skierować 
sprawę do sądu o eksmisję. 

- Jeszcze w tym roku odbędą się 
trzy eksmisje, na szczęście do lokali 
socjalnych – mówi Piotr Piętka, 
prezes spółdzielni. - Nie ukrywam, 
że zawsze jest mi ogromnie przykro 
w takich sytuacjach. Ale dłużnicy 
muszą mieć świadomość tego, że 
inni spółdzielcy muszą spłacać ich 
długi a przecież nie ma na to akcep-
tacji. Zawsze najpierw rozmawiamy 
z dłużnikami, proponujemy rozło-

żenie zaległości na raty. Gdy to nie 
skutkuje, kierujemy sprawę do sądu. 

Prezes OSM mówi, że za zaległo-
ści czynszowe można by docieplić 
10 bloków. Pomimo sporego długo 
niektórych lokatorów, w spółdzielni 
realizowane są ważne inwestycje.

- W naszych zasobach jest 
112 bloków, prawie 80 procent 
zostało już docieplonych. Suk-

cesywnie docieplamy kolejne 
budynki – słyszymy od szefa 
spółdzielni. - Od tego miesiąca 
spółdzielcy płacą o 6 procent 
mniej za ciepło, bo Ozorkowskie 
Przedsiębiorstwo Komunalne 
korzystnie zmieniło taryfę. To 
na pewno dobra informacja dla 
spółdzielców. 

(stop)

Wszystkie miejsca handlowe 
przed cmentarzem przy ul. Zgier-
skiej zostały już zarezerwowa-
ne. Sprzedawcy szykują się do 
Wszystkich Świętych. Zamawiają 
u dostawców kwiaty cięte i donicz-
kowe a także znicze. Teraz ceny, w 
porównaniu z rokiem ubiegłym, 

niewiele się różnią. Jednak można 
się spodziewać, że tuż przed świę-
tami będzie drożej. O ile?

-  Raczej nie będzie drastycznych 
podwyżek. Myślę, że w Dniu 
Zmarłych ceny kwia-
tów, zarówno 
tych donicz-
k o w y c h  
jak i  cię-
t y c h , 

mogą być wyższe o 1-2 złote – 
mówi Julita Bida, sprzedawczyni 
z przycmentarnej kwiaciarni.

Klienci – jak usłyszeliśmy od 
sprzedawców – pytają już o kwiaty 
na 1 listopada. Jak co roku nie-
zmiennie ogromnym powodze-
niem cieszą się chryzantemy. Bar-
dzo wielu mieszkańców wybiera 
kwiaty pod kolor pomnika.

- Podczas ubiegłorocznego Święta 
Zmarłych sprzedaliśmy najwięcej 
drobnych doniczkowych chry-
zantem w kolorze fioletowym. 
Cena średniej doniczki z kwiatami 
wynosiła 13 złotych. Kwiaty cięte, 

najczęściej róże, sprzedawaliśmy 
od 5 do 7 złotych – mówi Emilia 
Suligowska z kolejnej kwiaciarni 
przy ul. Zgierskiej. 

Handlowcy, po rozmowach z 
klientami, twierdzą, że w tym roku 
modny będzie herbaciany kolor 
kwiatów. Niektórzy ozorkowianie 
pytają również o kwiaty sztuczne.

- Takie kwiaty nieraz naprawdę 
trudno jest odróżnić od kwiatów 
żywych – słyszymy od pani Danuty, 
którą spotkaliśmy w kwiaciarni. 
- Myślę, że kupię na grób kilka 
sztucznych dużych chryzantem. 

Przed cmentarzem rozmawiali-

śmy też ze sprzedawcą lampek. Naj-
tańsze są wkłady, najdroższe znicze 
wykonane z tłuczonego szkła. 

- Wkłady kosztują od 1,20 zł, śred-
niej wielkości lampki można kupić 
za 2-3 złote. Natomiast duże znicze 
kosztują od 40 do 70 złotych. Myślę, 
że takie ceny powinny być także na 
Wszystkich Świętych. 

Ozorkowianie myślą już nie tylko 
o kwiatach i zniczach, ale również o 
porządkach na grobach. Niektórzy 
sami myją pomniki, inni zlecają 
takie prace - koszt to średnio 30-50 
złotych. 

Tekst i fot. (stop)

Lokatorzy nie mają pieniędzy. Rośnie 
liczba dłużników

Święto Zmarłych za pasem

Cena zniczy nie powinna wzrosnąć w Święto Zmarłych – mówi sprzedawca

Julita Bida pokazuje jakie kwiaty są najpopularniejsze na 
pomniki

Emilia Suligowska jest 

pewna, że kwiatów 

nie zabraknie
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Na ulicy Kolejowej urządza się 
nielegalne wyścigi samochodowe. 
Mówią o tym okoliczni mieszkań-
cy, którzy obserwują jeszcze jedno 
bardzo niepokojące zjawisko. Przy 
dworcu młodzież się narkotyzu-
je. O sprawie wie policja, która 
zapowiada wzmożone patrole tej 
okolicy. 

Przydworcowy teren, to zapo-
mniane miejsce – słyszymy od ozor-
kowian. Dworzec od lat popada w 
ruinę i nikogo już to nie dziwi. Ale, 
żeby okolica stała się ulubionym 
miejscem spotkań narkomanów? 
Na to już zgody nie ma. Komendant 
miejscowej policji zamierza walczyć 
ze zjawiskiem.

- Przyznaję, że docierają do mnie 
sygnały o tym, iż przy dworcu 

młodzież bierze dopalacze. Niestety 
po okresie względnego spokoju, 
ponownie słyszymy o tych nie-
bezpiecznych używkach – mówi 
komendant Wiesław Rzącki. - Po-
stanowiłem, że teren będzie objęty 
wzmożonymi patrolami. 

Szef ozorkowskiej policji dowie-
dział się od nas o nielegalnych 
wyścigach samochodowych.

- Nie trafiały do mnie wcześniej 
informacje o wyścigach – słyszy-
my. - Oczywiście funkcjonariusze 
zwrócą uwagę i na ten proceder. 

Jerzy Kapela, właściciel domu 
przy dworcu, od miesięcy obserwu-
je wieczorne wyścigi na Kolejowej.

- Ostatnio wyścigów jest ich 
trochę mniej. Na pewno młodzież 
przestraszyła się policyjnych patroli. 
Dobrze, że wreszcie policja zajęła 
się tym terenem – mówi pan Jerzy. 

(stop)

tutaj młodzież 
się narkotyzuje 
i urządza wyścigi

OZORKÓW

Samochody startują sprzed dworca

Dworcową ruinę upodobali sobie narkomani

Jerzy Kapela mówi o wyścigach na ul. Kolejowej



1314 PAŹDZIERNIKA 2013
Nowy 
Tygodnik 
RegionalnySprawca napadu zatrzymany

ŚWINICE WARCKIE

OZORKÓW
W Miejskim Ośrodku Kultury 

odbyła się debata o bezpieczeń-
stwie, która niestety nie napawa 
optymizmem. Odnotowano wzrost 
wskaźnika przestępczości.  Najwię-
cej interwencji dotyczy kradzieży 
oraz nietrzeźwych kierowców. 
Niepokojąco wzrosła również liczba 
spraw związanych z przemocą w 
rodzinie.

Ozorkowianie twierdzą, że nie-
bezpiecznie jest nawet przy jednej z 
głównych ulic, Wyszyńskiego.  

- Tam największa hołota pije po 
bramach i w nocy grasuje – narzeka 
Ryszard Wojtczak.

Potwierdzają to policyjne staty-
styki. Sprawdza się więc powiedze-
nie, że najciemniej pod latarnią, bo 

właśnie przy tej ulicy zlokalizowa-
ny jest komisariat policji.

- Pod samym nosem wandale im 
kosze powyrywali i żaden policjant 
nic nie zauważył – mówi miesz-
kanka ulicy Bema. – Nie spacerują 
po ulicach tylko jeżdżą i paliwo 
wypalają, ale jak coś się dzieje to się 
nie zatrzymują.

Wiesław Rzącki, komendant 
ozorkowskiej policjanci przyznaje, 
że piesze patrole poprawiłyby bez-
pieczeństwo w mieście, niestety do 
tego brakuje załogi. Rozwiązaniem 
mogą być dodatkowe służby, które 
policjanci mogliby sprawować w 
czasie wolnym. Podobny system 
od trzech lat sprawdza się w Alek-
sandrowie Łódzkim. Przeznaczenie 
środków na ten cel w przyszło-
rocznym budżecie zadeklarował 
obecny na spotkaniu burmistrz 

Jacek Socha.
Podczas debaty ozorkowianie 

narzekali na nieskuteczność policyj-
nych interwencji, czas reakcji oraz 
zachowanie samych funkcjonariu-
szy. Jak tłumaczy Piotr Nejman, 
komendant powiatowy policji w 
Zgierzu, wśród policjantów są 
osoby młode, którym być może 
brakuje jeszcze nieco doświadcze-
nia. - Zachęcam więc do zgłaszania 
wszelkich uwag i zapewniam, że 
zostaną przeanalizowane – mówił.

Zmartwieniem mieszkańców 
jest również handel narkotykami, 
który jak twierdzą kwitnie przed 
ozorkowskimi szkołami.  Funkcjo-
nariusze obiecali szczególnie uważ-
nie przyjrzeć się sprawie z pomocą 
zgierskich „kryminalnych”. 

Tekst i fot. (mk)

Łęczyccy policji zatrzymali 34 – 
latka podejrzewanego o usiłowanie 
zabójstwa 74 – letniego ojca. Kilka 
dni temu sprawca znalazł się na 
wolności. Mieszkańcy są zbulwer-
sowani.

- To nie do pomyślenia. Przecież 
ten człowiek jest niebezpieczny 
– skarży się jedna z mieszkanek 
Świnic.

Przypomnijmy, że 6 października 
dyżurny łęczyckiej komendy ode-
brał zgłoszenie o próbie zabójstwa. 
Na miejsce natychmiast skiero-
wał mundurowych i jednocześnie 
wezwał pogotowie ratunkowe. 
Funkcjonariusze pod wskazanym 
adresem zastali 74 – letniego ranne-
go mężczyznę. Okazało się, że około 
godziny 13.00 do mieszkania, w któ-
rym przebywał 74 – latek przyszedł 
syn. 34-latek był agresywny i ata-
kował ojca grożąc mu jednocześnie 
pozbawieniem życia. W pewnym 
momencie napastnik chwycił za 

nóż, przytrzymał swoją ofiarę i za-
dał ranę ciętą szyi. 74 – latek zdołał 
uciec swojemu oprawcy i z pomocą 
sąsiadów powiadomić o zdarzeniu 
policję. Stróże prawa zatrzymali po-
dejrzewanego. Był nietrzeźwy. Miał 
w organizmie 3,8 promila alkoholu. 
Noc spędził w policyjnym areszcie. 
Usłyszał już zarzut usiłowania 
zabójstwa za co grozi mu kara od 8 
do 25 lat pozbawienia wolności albo 
dożywocie w więzieniu. Funkcjo-
nariusze wystąpili do prokuratury, 
aby ta zawnioskowała do sądu o 
tymczasowy areszt dla 34 – letniego 
oprawcy. 

Niestety sprawca wrócił do domu. 
Dostał zakaz zbliżania się i kon-
taktowania z ojcem. Problem w 
tym, że mężczyźni mieszkają 
w jednym budynku. Ojciec nie 
wie, gdzie ma szukać pomocy. 
Prokuratura zapewnia, że jeśli męż-
czyzna nie będzie stosował się do 
zakazu i pokrzywdzony zgłosi, że 
dostaje groźby, a syn jest agresywny, 
zostanie zastosowana surowsza 
kara wobec mężczyzny. 

Najpierw zatrzymali, 
później wypuścili

Kulturalnie o bezpieczeństwie

Łodzianin chciał spłacić kredyt. Dlatego napadł na bank
Policjanci z Wydziału Krymi-

nalnego łódzkiej komendy woje-
wódzkiej wspólnie ze zgierskimi 
funkcjonariuszami zatrzymali 
sprawcę napadu na placówkę ban-
kową w Parzęczewie. 38-letniemu 
mężczyźnie grozi kara do 12 lat 
pozbawienia wolności. 

Do napadu na placówkę ban-

kową w Parzęczewie przy ul. Łę-
czyckiej doszło 24 września o godz. 
12.25. Wówczas do obiektu wszedł 
mężczyzna w okularach przeciw-
słonecznych i grożąc przedmiotem 
przypominającym broń palną, 
zażądał od pracownicy wydania 
pieniędzy. Przestraszona kobieta 
w obawie o swoje bezpieczeństwo, 
wykonała polecenie. Mężczyzna 
po zapakowaniu gotówki do worka 
wybiegł z placówki i uciekł. 

Policjanci tuż po zgłoszeniu zor-
ganizowali blokady na wszystkich 
możliwych drogach, którymi mógł 
oddalić się sprawca. W poszukiwa-
nia zostało zaangażowanych wielu 
funkcjonariuszy, którzy sprawdza-
li każdy trop i każdą informację. 
Zgierscy śledczy zabezpieczali 
ślady, analizowali nagrania moni-
toringu i przesłuchiwali świadków. 
Do akcji poszukiwawczej zostali 
również zaangażowani policjanci 
z Wydziału Kryminalnego Ko-
mendy Wojewódzkiej Policji w 
Łodzi, którzy w oparciu o szczegó-
łową analizę zebranych w sprawie 
materiałów, jak również dobre 
rozpoznanie środowisk przestęp-
czych, wytypowali sprawcę tego 
zdarzenia.

Rankiem, 9 października, funk-
cjonariusze weszli do jednego 
z mieszkań w centrum Łodzi 
i zatrzymali podejrzewanego 
mężczyznę. Zupełnie zaskoczony 
wizytą policjantów nie stawiał 
oporu. Podczas przeszukania 
stróże prawa znaleźli przedmioty, 
którymi prawdopodobnie mężczy-
zna posługiwał się podczas napadu 
- m. in. pistolet, okulary prze-
ciwsłoneczne, charakterystyczną 

sportową bluzę i spodnie, worek, 
do którego 38-latek wkładał zra-
bowaną gotówkę. Funkcjonariusze 
zabezpieczyli również samochód, 
którym sprawca przemieszczał się 
do miejsca rabunku. 

Zatrzymany mężczyzna to 
38-letni łodzianin. Nie był wcze-
śniej notowany. Swoje postępo-
wanie tłumaczył trudną sytuacją 
finansową. 10 października w 

Prokuraturze Rejonowej w Zgierzu 
usłyszał zarzut rozboju za co ko-
deks karny przewiduje karę nawet 
do 12 lat pozbawienia wolności. Po-
licjanci nie wykluczają, że na kon-
cie zatrzymanego są inne podobne 
zdarzenia, z terenu województwa 
łódzkiego. Prawdopodobnie w 
najbliższych dniach zostaną mu 
przedstawione kolejne zarzuty.

Tekst i fot. KWP w Łodzi

Na bank w Parzęczewie napadł 38-letni mieszkaniec Łodzi

Taką bronią rabuś zastraszył kasjerkę

PARZĘCZEW



14 14 PAŹDZIERNIKA 2013
Nowy 
Tygodnik 
Regionalny

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 

Sprzedam nową łuskarkę do bobu 
tel. 669-840-370

Podejmę się pracy: opiekunki 
dziecka, sprzątaczki lub 
ekspedientki. Wykształcenie 
policealne, Łęczyca ul. 
Dominikańska 10/63 tel. 693-116-
697

Sprzedam bagażnik samochodowy 
regulowany w wszystkie strony 
Dwa razy w użyciu. Trochę 
zniszczony przekładaniem z 
miejsca na miejsce Kompletny tel. 
790 812 796

Sprzedam piękna suknie ślubną 
z koronki w kolorze ecru. Treny 
długości około 1 metra, piękny 
głęboki dekolt z tyłu, wykończony 
tak jakby różyczkami, można ją 
przepasać szerokim pasem. Model 
2010 atrakcyjna cena!! suknia 
po praniu w pralni chemicznej w 
salonie sukien ślubnych – w stanie 
idealnym. Welon z koronki dodany 
do sukni tez z koronki gratis 
Rozmiar 40 wzrost 173 + 5 cm 
but producent agnes Kolor ecru, 
piękna koronka, tren + welon gratis 
tel. 607 703 516

Mam na sprzedanie nową, (nie 
zakładaną )osłonę revo carbon 
minarelli aC.. Osłona wentylatora 
wlotu powietrza (prawa strona)
renomowanej firmy Revo w wersji 
Camouflage. Wysokiej jakości 
zamiennik oryginalnej osłony 
wentylatora. Wykonana z dobrego 
tworzywa. Doskonały dodatek 
tuningu optycznego. Tel. 663 132 
577 

Sprzedam kurtkę polarową ( w 
typie bejsbolówki), na wzrost od 
170-176cm. Kurtka nie noszona, z 
limitowanej kolekcji! Tel. 731 210 
949

Sprzedam szczeniaki owczarka 
niemieckiego z doskonałym 
pochodzeniem, po szczepieniach z 
dobrym charakterem tel. 697 780 
082

Posiadam na sprzedanie 
doinwestowanego Peugeota 
406 kombi 1.8 benzyna 
110km. Przebieg: 151369 km. 

Wyposażenie: aBS, immobiliser, 
2xpoduszka powietrzna, 
wspomaganie kierownicy, relingi 
wraz z bagażnikiem dachowym, 
sterowanie radiem z kierownicy, 
oryginalne radio, elektryczne 
szyby, centralny zamek z kluczyka, 
klimatyzacja-sprawna, dwie pary 
kluczyków..  auto w dobrym stanie 
technicznym jak i wizualnym. 
W aucie został wymieniony 
rozrząd, amortyzatory, tłumnik 
środkowy i końcowy,  zostały 
założone nowe bębny wraz ze 
szczękami na tyle, z przodu 
zostały wymienione na nowe 
tarcze i klocki, zostało założone 
nowe sprzęgło wraz z dociskiem 
i łożyskiem firmy LuK’a. Również 
wymienione zostały dwie 
końcówki drążków kierowniczych 
(lewa i prawa strona), dwa 
stworznie (lewa i prawa strona), 
dwa łączniki stabilizatora(prawa i 
lewa strona), wykonania zbieżność 
kół oraz napełniona i odgrzybiona 
klimatyzacja. Tel. 502 326 413

Sprzedam zestaw kina domowego 
ONKyO, aV ReCeiVeR TX- SR 506 
– pilot, DV PLayeR DV- SP 406 – 
pilot tel. 609 990 145

Sprzedam paliki do drzew 3-3.5 m 
używane około 600 sztuk tel. 600 
430 319

Mam do zaoferowania duży dywan 
o wymiarach 300x400cm. Bardzo 
ładny, wzór dywanu klasyczny. 
Bardzo dobry stan. Dywan nie 
posiada żadnych przetarć, dziur, 
czy przepaleń tel. 696-413-256 

 Sprzedam TOKaRNiĘ Parametry 
tokarnia TR-42 ROK 1965 waga 
3000kg brak obsługi gwintów 
,długość toczenia od uchwytu do 
kiełka około 80 centymetrów 
skrzynia po remoncie kapitalnym, 
silnik 7,5 KW, lewe i prawe obroty 
od 28 do max 1400obr/min , 
dwa kiełki, komplet wkładek, 
wiertła, pompa do chłodziwa, 5l 
koncentratu chłodzącego, tokarnia 
sprawna na chodzie mało używana. 
stan oceniam na dobry tel. 661 
228 427

Sprzedam mp3 +głośnik stan bdb,  
wszystko sprawne tel. 725-729-205

Przedstawiciel handlowy
Wykształcenie techniczne, umiejęt-

ność sprzedaży, rysunek techniczny, j. 
niemiecki/rosyjski – stopień komunika-

tywny
BAMEX Sp.z.o.o.

Ul. Rychtelskiego 7
99-300 Kutno

tel.: (24) 355 18 70 

Specjalista ds. handlu i marketingu
Wykształcenie wyższe, prawo jazdy kat. 
B, język angielski lub włoski, doświad-
czenie w dziale sprzedaży/marketingu, 

zdolności interpersonalne
IMP COMFORT Sp. z o.o.

ul. Inżynierska 15-17
58-100 Świdnica
tel. 24 721 97 00 
Praca w Łęczycy

Przedstawiciel ds. odszkodowań
Wykształcenie średnie, zdolności sprze-
dażowe, prawo jazdy kat. B, doświad-

czenie zaw. min. 5 lat.
Pielesiek Centrum Odszkodowań

ul. Dr. Jana Michejdy 18
43-400 Cieszyn

e-mail: pieles@o2.pl lub biuro@pielesik.
pl

Praca na terenie woj. Łódzkiego
Elektryk samochodowy

Wykształcenie średnie techniczne, mile 
widziane uprawnienia do eksploatacji 
urządzeń, instalacji i sieci elektrycz-

nych, mile widziane doświadczenie min 
2 lata w branży samochodowej

GRUAU POLSKA Sp. z o.o.
Daszyna 29a

99-107 Daszyna
e-mail: gruau@gruau.pl

Monter
GRUAU POLSKA Sp. z o.o.

Daszyna 29a
99-107 Daszyna

e-mail: gruau@gruau.pl

Opiekun klienta
Wykształcenie średnie/zawodowe

Gros Kapitał Sp. o. o.
ul. Wojska Polskiego 5A

62-031 Luboń
tel. 509 454 801

Miejsce wykonywania pracy: Łęczyca

Specjalista ds. promocji projektu
Wykształcenie średnie, komunika-

tywność, prawo jazdy kat. B, własny 
samochód

Centrum Ekonomii Obywatelskiej w 
Chojnicach

ul. Nad dworcem 10/2
89-620 Chojnice
tel. 662 097 569

Praca na terenie powiatu łęczyckiego.

Przedstawiciel finansowy
Wykształcenie min. zawodowe, ko-

munikatywność, gotowość do pracy z 
ludźmi

Provident Polska S.A.
Ul. Polna 11

00-633 Warszawa
tel: 608 660 425 

e-mail: marcin.szymański@provident.pl
Praca na terenie Łęczycy i Piątku.

Pakowacz
Zdolności manualne
Biznes Partner S.A.
Ul. Narutowicza 7/9

90-117 Łódź
tel. 509 402 382 

Sprzedawca
Wykształcenie średnie lub zawodowe, 

chęć do pracy
P. P. H. U. „TOMIKO” Sklep Wielobranżo-

wy Tomasz Bartczak
ul. Kaliska 29

99-100 Łęczyca
tel.: 603 089 441

Szwaczka
Umiejętność szycia na stębnówce, bądź 
owerlok. Pracodawca zapewnia możli-

wość przyuczenia się 
PPHU „OLA FASHION”

Łęka 15B
99-120 Piątek

tel.: 602 584 564

Mechanik pojazdów 
samochodowych

Wykształcenie zawodowe, prawo jazdy 
kat. B, rok praktyki w zawodzie

MARQS Usługi Autokarowe
Marek Flejszman

Topola Królewska 22
99-100 Łęczyca
tel.: 663 735 708

Kierowca autobusu
Wykształcenie średnie, prawo jazdy kat. 
D, kurs na przewóz osób, rok praktyki w 

zawodzie
MARQS Usługi Autokarowe

Marek Flejszman
Topola Królewska 22

99-100 Łęczyca
tel.: 663 735 708

Sprzątacz pojazdów
Wykształcenie zawodowe, dokładność, 

solidność
MARQS Usługi Autokarowe

Marek Flejszman
Topola Królewska 22

99-100 Łęczyca
tel.: 663 735 708

Piekarz
Wykształcenie zawodowe kierunkowe, 

rok doświadczenia zawodowego
Piekarnia-Gastronomia

Daszyna 38
99-107 Daszyna
tel.: 792 101 771

Operator maszyn
Mile widziane doświadczenie w pracy 

na podobnym stanowisku
BORGA Sp. z o. o.

Góra św. Małgorzaty 92
99-122 Góra św. Małgorzaty

Dokumenty aplikacyjne (CV i list 
motywacyjny) należy wysyłać poczta 
elektroniczną na adres: rekrutacja@

borga.pl 

Spawacz MIG/MAG
Mile widziane doświadczenie w pracy 

na podobnym stanowisku
BORGA Sp. z o. o.

Góra św. Małgorzaty 92
99-122 Góra św. Małgorzaty

Dokumenty aplikacyjne (CV i list 
motywacyjny) należy wysyłać poczta 
elektroniczną na adres: rekrutacja@

borga.pl

Magazynier
Mile widziane doświadczenie w pracy 

na podobnym stanowisku
BORGA Sp. z o. o.

Góra św. Małgorzaty 92
99-122 Góra św. Małgorzaty

Dokumenty aplikacyjne (CV i list 
motywacyjny) należy wysyłać poczta 

elektroniczną na adres: rekrutacja@
borga.pl

Załadunkowy
Mile widziane doświadczenie w pracy 

na podobnym stanowisku
BORGA Sp. z o. o.

Góra św. Małgorzaty 92
99-122 Góra św. Małgorzaty

Dokumenty aplikacyjne (CV i list moty-
wacyjny) należy wysyłać poczta elektro-

niczną na adres: rekrutacja@borga.pl

Ślusarz-monter
Mile widziane doświadczenie w pracy 

na podobnym stanowisku
BORGA Sp. z o. o.

Góra św. Małgorzaty 92
99-122 Góra św. Małgorzaty

Dokumenty aplikacyjne (CV i list moty-
wacyjny) należy wysyłać poczta elektro-

niczną na adres: rekrutacja@borga.pl

Kontroler jakości
Wykształcenie średnie, mile widziane 

doświadczenie zawodowe
Schraner Polska Sp. z o. o.

Ul. Lotnicza 21G
99-100 Łęczyca

tel.: (24) 721 02 27

Elektryk
Wykształcenie średnie techniczne, 
uprawnienia elektryczne do 15 kV, 

uprawnienia do eksploatacji urządzeń 
instalacji, sieci gazowych, kotłów wod-
nych, mile widziane doświadczenie na 

podobnym stanowisku
Schraner Polska Sp. z o. o.

Ul. Lotnicza 21G
99-100 Łęczyca

tel.: (24) 721 02 27

Oferty pracy dla osób z orzecze-
niem o niepełnosprawności:

Monter powierzchni zmywalnych
Wykształcenie min. podstawowe, orze-

czenie o niepełnosprawności
Informacja pokój nr 1. lub 2. 

Sprzątaczka
Wykształcenie podstawowe, umiejęt-

ność sprzątania
ANTEMA Sp. z o. o.

ul. Al. Jana Pawła II 8a
58-506 Jelenia Góra

tel.: 607 207 117
Praca w Urzędach Pocztowych w: Gra-
bowie, Daszynie, Witoni oraz Górze św. 

Małgorzaty.

Oferty pracy-zamknięte:
Kierowca kat. C-magazynier

Prawo jazdy kat. C, uprawnienia do 
przewozu rzeczy

Informacja pokój nr 1. lub 2. 

Sprzedawca
Wykształcenie średnie lub zawodowe 
(preferowane handlowe), umiejętność 
obsługi kasy fiskalnej, mile widzia-

na praktyka lub staż w zawodzie 
Informacja pokój nr 1. lub 2.

Oferty staży:
Sprzedawca

Wykształcenie zasadnicze zawodowe, 
umiejętność obsługi kasy fiskalnej, mile 

widziane prawo jazdy kat. B
Informacja pokój nr 1. lub 2.

Pracownik administracyjny
Wykształcenie wyższe ekonomiczne lub 
średnie ekonomiczne(rozpoczęte studia) 

Informacja pokój nr 1. lub 2. 



1514 PAŹDZIERNIKA 2013
Nowy 
Tygodnik 
Regionalny

Wydawca: StartPress Media, 99-100 Łęczyca ul. Kaliska 42 • Redaktor naczelny: Piotr Stoliński • tel. 24 253-59-67, www.
reporter-ntr.pl • e-mail: biuro@reporter-ntr.pl • DTP - Radosław Szczepański • Druk: Polskapresse Sp. z o.o. Oddział Poligrafia 
Drukarnia Łódź

Sport

W Szkole Podstawowej w Świnicach 
Warckich odbyły się Mistrzostwa 
Powiatu w sztafetowych biegach 
przełajowych. 

W kategorii Szkół Podstawowych 
wystąpiło 5 zespołów, z Góry Św. 
Małgorzaty, Sług, Wilczkowic, Świnic 
i Grabowa. Szkoła w Sługach wystar-
towała w kategorii chłopców. 

Zespoły miały do pokonania bieg na 
dystansie  9 x 800 metrów, przekazując 
w strefach zmian pałeczkę. Teren po 
którym biegli zawodnicy był trudny, 
gdyż musieli biec po naturalnym pod-
łożu, między drzewami i piaszczysty-
mi pagórkami. 

Od początku biegu aż do szóstej 
zmiany reprezentacja Sług zajmowała 
1 miejsce, tuż za plecami biegła Szkoła 
z Góry Św. Małgorzaty i Grabowa, 
niestety po siódmym okrążeniu stracili 
prowadzenie, a nawet spadli na trzecie 
miejsce. Na przedostatnim okrążeniu 
Sługi zdołały wyprzedzić Grabów i 
zmniejszyć dystans do prowadzącej 
Góry Św. Małgorzaty. Wszystko mia-
ło się rozstrzygnąć na 9 zmianie. W 
czołówce zrobiło się ciasno, trzy dru-
żyny walczyły o najwyższy stopień na 
podium. Jako pierwszy pojawił się na 
mecie zawodnik z Góry, który wyprze-
dził o 20 metrów biegacza ze Sług, ten 

W IV turnieju orlika o puchar 
premiera na szczeblu wojewódz-
kim, który odbył się w Łodzi, 
dziewczęta z Piask w finale zdo-
były (po wcześniejszych elimi-
nacjach w Świnicach Warckich, 
Zgierzu i Łodzi) I miejsce i tym 
samych zakwalifikowały się do 
rozgrywek ogólnopolskich. Po-
dobny sukces odniosły w turnieju 
im. Marka Wielgusa, który odby-
wał się wiosną. 

Sukces 
dziewcząt 

z Piask

Wicemistrzowie ze Szkoły Podstawowej w Sługach

Ręce same składały się do oklasków.

Dwucyfrowe zwycięstwo Górnika
W VII kolejce łódzkiej klasy A 

grupy II Górnik 1956 Łęczyca po-
dejmował beniaminka ligi drużynę 
Sokoła Popów. Łęczycanie rozgro-
mili przyjezdnych 10-1 (5-0).

Od początku spotkania było widać, 
że piłkarze Górnika bardzo chcieli 
się zrehabilitować za porażkę w No-
wosolnej. Już w 3 minucie spotkania 
po prostopadłym podaniu Dawida 
Michałowskiego do Bogdana Paca-
łowskiego, ten ostatni przy pomocy 
jednego z obrońców Sokoła zdobywa 
pierwszego gola. Kilka minut póź-
niej drużyna gości przeprowadziła 
kontratak, który mógł się skończyć 
zdobyciem wyrównującego gola. Z 
linii bramkowej Adrian Jarczyński 
wybija jednak piłkę na aut. Kolej-

na bramka padła w 13 minucie 
spotkania. Po dośrodkowaniu w 
prawej stronie boiska przez Dawida 
Łuczaka, Rafał Żemigała popisał się 
celnym strzałem głową. Dwie kolejne 
bramki piłkarze Górnika zdobyli 
po prawie identycznych sytuacjach. 
W 24 i 27 minucie Adam Kowalski 
wykłada piłkę na czyste pozycje, 
gdzie bramki strzelili kolejno Paweł 
Pałczyński i Bogdan Pacałowski. W 
34 minucie swojego drugiego gola, 
strzałem z pola karnego zdobył Rafał 
Żemigała. Dominacja Górników 
nie podlegała żadnej dyskusji. Przy 
tak wysokim prowadzeniu, jeszcze 
w trakcie pierwszej polowy, trener 
Dariusz Karasiński zdecydował 
się na zmiany. Uskarżający się na 

drobny uraz Marcin Maśliński został 
zmieniony przez Michała Ferszta, a 
Bogdan Pacałowski przez Wojciecha 
Kubiaka. Jak się później okazało oby-
dwaj wprowadzeni gracze zaliczyli 
po dwa trafienia.

Druga odsłona meczu to jeszcze 
większa przewaga gospodarzy. Gra 
praktycznie przebiegała na połowie 
piłkarzy Sokoła. Tuż po wznowieniu 
spotkania bramkę zdobył strzałem 
głową Wojciech Kubiak po podaniu 
Artura Pielesiaka. W 54 minucie 
precyzyjnym strzałem z pola karne-
go gola  zdobywa Michał Sobczak. 
Festiwal strzelecki trwał w najlep-
sze. Kolejne bramki były autorstwa 
Michała Ferszta 57 i 89 minucie, a 
w 75 swojego drugiego gola zdobył 
Wojciech Kubiak.

Mimo, że zespół Sokoła przegry-

wał bardzo wysoko, to ambitni pił-
karze z Popowa dążyli do zdobycia 
honorowego gola. Ta sztuka udała 
się w 64 minucie. Po dośrodkowaniu 
z rzutu wolnego gola strzałem głową 
zdobył Miron Klepczyński. Za niesa-
mowity wyczyn w 73 minucie należy 
pochwalić bramkarza gości Tomasza 
Drużka. Po indywidualnej akcji strzał 
Wojciecha Kubiaka, dobitkę Pawła 
Pałczyńskiego      i kolejny strzał 
pierwszego broni bramkarz gości.

Wynik oraz gra zespołu Górnika 
napawa optymizmem. W kolejnym 
spotkaniu przy ulicy Kaliskiej doj-
dzie do meczu derbowego z zespo-
łem Kotana Ozorków. Ozorkowianie 
mecz VII kolejki rozegrali               z 
Amii Nowosolna wygrywając 2-0.                    

GÓRNIK 1956 ŁĘCZYCA-SOKÓŁ 
POPÓW 10-1 (5-0)

1-0     3’ Pacałowski
2-0  13’ R.Żemigała
3-0  24’ Pałczyński 
4-0  27’ Pacałowski
5-0  34’ R.Żemigała 
6-0  48’ Kubiak 
7-0  54’ M.Sobczak
8-0  57’ Ferszt
8-1  64’ Klepczyński 
9-1  75’ Kubiak
10-1  90’ Ferszt

GÓRNIK 1956 ŁĘCZYCA:
A.Żemigała – M.Sobczak, Maśliń-

ski (Ferszt), Jarczyński, Kowalski 
(Pielesiak), Łuczak (Góra), R.Żemi-
gała, Michałowski, Lewandowski, 
Pałczyński, Pacałowski (Kubiak)

Rezerwowi: A.Żemigała, Ferszt, 
Lewandowski

tekst i fot. Paulina Kuzera

z kolei nad trzecim z Grabowa miał 15 
metrów przewagi i dobiegł jako drugi 
na metę. 

Różnice odległościowe jak na tak 
długim dystansie biegowym nie były 
wielkie, co świadczy o dobrym pozio-
mie i kondycji młodych sportowców w 
powiecie łęczyckim. 

Końcowa klasyfikacja Mistrzostw  
Powiatu w sztafetowych biegach 
przełajowych:
1 miejsce – Szkoła Podstawowa w Gó-
rze Św. Małgorzaty

2 miejsce – Szkoła Podstawowa w 
Sługach
3 miejsce – Szkoła Podstawowa w 
Grabowie
4 miejsce – Szkoła Podstawowa w 
Wilczkowicach
5 miejsce – Szkoła Podstawowa w Świ-
nicach Warckich

Dwa pierwsze zespoły uzyskały 
awans i będą reprezentować powiat 
łęczycki na szczeblu rejonowym, który 
odbędzie się 21 października w Alek-
sandrowie Łódzkim. 

Tekst i fot. Marcin Skonieczny
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