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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.

reklama

Zapraszamy do nowo otwartego sklepu
ul. Kaliska 3, Łęczyca

Po przeszło dwóch latach ocze-
kiwań w łęczyckim szpitalu panie 
będą mogły przeprowadzić badania 
mammograficzne. Badania piersi, 
które ruszą od listopada, mają od-
bywać się dwa razy w tygodniu: w 
środy i piątki. W tych dniach ma być 
wykonywanych po 5 badań. 

- W miarę możliwości będziemy 
się starać tą ilość zwiększyć – za-
pewnia Andrzej Pietruszka, dy-
rektor ZOZ w Łęczycy. – Na badania 
będą kierowane pacjentki z poradni 
onkologicznej, ginekologicznej i 
położniczo – ginekologicznej. 

Tym razem problemem nie był 
sprzęt, który zakupiono za prawie 
200 tys. zł, ale brak specjalisty- 
radiologa. Długo szukano odpo-
wiedniego kandydata. Zarówno 
dyrektor szpitala jak i kierownik 
radiologii Dariusz Buliński chwalą 
nowego pracownika z Łodzi. 

- Jestem bardzo zadowolony z 
takiego wyboru, ponieważ nowy ra-

diolog ma wieloletnie doświadczenie 
w pracy, ocenia kilkadziesiąt badań 
mammograficznych rocznie – mówi 
kierownik radiologii. – Po zmianach 
wprowadzonych przez Ministerstwo 
Zdrowia i NFZ podczas badania mu-
szą być obecni dwaj radiolodzy, któ-
rzy robią niezależne od siebie opisy i 
nawzajem kontrolują wyniki swoich 
badań. Zmiany takie wprowadzono 
w celu uniknięcia błędnych diagnoz. 
W przyszłości chcemy wykonywać 
też operacje raka sutka, ale na to 
potrzeba kontraktu z NFZ.

(berk)

Do naszej redakcji przyszedł 
Zdzisław G., który dziwi się, czemu 
straż miejska nie wlepia mandatów 
za zanieczyszczanie miasta. - Na 
drzewach, parkanach i słupach 
wiszą strzępy ogłoszeń, drobnych 
anonsów i plakatów reklamowych 
- mówi pan Zdzisław. – Na tych 
ogłoszeniach znajdują się numery 
telefonów, wystarczy zadzwonić i 
ukarać tych ludzi.  

- Sprawa nie jest taka prosta, po-
nieważ dzwoniąc pod wskazany 
numer, osoba może wyprzeć się, że 
cokolwiek rozwieszała. Aby kogoś 

ukarać musielibyśmy złapać go na 
gorącym uczynku – odpowiada  
Tomasz Olczyk, komendant SM. 
– Ogólnie jest przyjęte, że jakiekol-
wiek komunikaty powinny być 
umieszczane na słupach ogłosze-
niowych. Wieszanie ich na słupach 
energetycznych wymaga zgody 
właściciela, w naszym mieście firmy 
Energa. Podobnie jest z ogłoszenia-
mi znajdującymi się na witrynach 
sklepowych czy parkanach, które 
są prywatne i odpowiadają za nie 
właściciele posesji.

(berk)

Mammografia w łęczyckim szpitalu

Czytelnik apeluje do strażników

Połowa z zaplanowanych sześciu 
zebrań nadzwyczajnych walnych 
za nami. Mało brakowało a do 
zebrań w ogóle by nie doszło, a to 
za sprawą serii niespodziewanych 
rezygnacji członków Rady Nad-
zorczej. 30 września swoją rezy-
gnację złożyła Alina Karlikowska, 
9 października – Karol Zieliński, 
pozostałe osoby dołączyły do nich 
11 października. W radzie pozostali 
Waldemar Augustyniak i Krzysz-
tof Urbański, których status pozo-
staje wciąż niewyjaśniony. 

- Mamy sytuację kuriozalną, po-
nieważ nie wiemy czy pan Muszyń-
ski jest prezesem czy też nie jest. Do 
dnia dzisiejszego pan Muszyński 
nie uznawał nas za członków RN, 
dzisiaj najwyraźniej zdanie zmienił 
– przedstawił na pierwszym cząst-
kowym paradoks sytuacji Krzysztof 
Urbański. - Kuriozum polega na 
tym, że tych radnych, którzy wybrali 
zarząd nie ma, a to na ich weryfikacji 
najbardziej zależało ludziom. 

Głosowaniu poddali się więc 

panowie: Augustyniak i Urbański. 
Na pierwszym zebraniu za ich po-
zostaniem w radzie opowiedziało się 
45 osób z 50 zebranych, na kolejnych 
odpowiednio: 15 i 24 z 27. Póki co 
panowie pozostają w radzie i jeśli 
sytuacja się nie zmieni następnym 
krokiem będą wybory uzupełniające. 
Natomiast jeśli zostaną odwołani 
trzeba będzie zwołać nowe wybory 
do RN.

Przebieg każdego cząstkowego 
wygląda podobnie. Mieszkańcy 
zbulwersowani sytuacją, domagają 
się wyjaśnień. Spółdzielcy zadają 
masę pytań, na które zarząd i rada 
odpowiadają bardziej lub mniej 
szczegółowo. Poruszane są sprawy 
aktualne, takie jak zasadność wybo-
ru prezesa, jak i starsze, dotyczące 
np. kotłowni. 

W pierwszym środowym spo-
tkaniu uczestniczył Jan Sułkowski, 
prezes zarządu Krajowego Związku 
Rewizyjnego Spółdzielni Mieszka-
niowych RP, który wyjaśniał od stro-
ny prawnej nurtujące spółdzielców 
zagadnienia i pilnował, aby obrady 
przebiegały zgodnie z planowanym 
porządkiem. Ostatecznie spółdzielcy 

złożyli trzy wnioski formalne: o zwo-
łanie w ciągu czterech tygodni trzech 
cząstkowych walnych zgromadzeń 
w celu powołania członków do rady, 
o odwołanie zarządu i utrzymanie 
spółdzielczej kotłowni.

Na kolejnych cząstkowych zebra-
niach (poniedziałek, wtorek i środa) 
pozostali mieszkańcy będą mogli 
zagłosować na radnych, a następnie 
uczestniczyć w dyskusjach dotyczą-
cych nurtujących ich problemów. 
W dzisiejszym spotkaniu ma wziąć 
udział Marek Stasiak, prezes PEC-u 
w Łęczycy. 

Tekst i fot. (berk)

spółdzielcy wzięli sprawy w swoje ręce
ŁĘCZYCA
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ŁĘCZYCA
Do naszej redakcji zadzwoni-

li mieszkańcy z ul. Dworcowej, 
którzy twierdzą, że jeden z lo-
katorów bloku na osiedlu 
zaczepia dzieci. - Moja 
córeczka przerażo-
na przybiegła do 
domu. Powiedziała 
mi, że jakiś pan za-
praszał ją do siebie 
a gdy odmówiła 
postraszył ją no-
żem – mówi Li-
dia Grzelak. 

Naj b a rd z ie j 
bulwersujące 
jest to, że nasi 
r o z m ó w c y 
wiedzą k im 
jest mężczy-
z n a  p o de j -
rzany o lu-
bieżne czyny. 
Rozmawial i 

już o nim z policją. Do tej pory 
– jak twierdzą mieszkańcy – po-
licja nic w tej sprawie nie robi. 

- Po tym, jak moja Ada z pła-
czem mówiła o zboczeńcu, po-
szłam na pol ic ję.  Zgłosi łam 
zdarzenie, mówiłam, że na osie-
dlu mieszka zboczeniec, który 

zaczepia małe dzieci. Myśla-
łam, że będę musiała złożyć 
formalne pismo, że ktoś mnie 
w tej sprawie przesłucha. 
Nic z tych rzeczy. Policjant 
poinformował mnie, żebym 
wróciła do domu i czekała na 

telefon. Faktycznie, później 
zadzwonił do mnie poli-
cjant, który powiedział 
jedynie, abym... bardziej 

pilnowała dziecka. Do 
dziś nie mogę dojść do 
siebie po tej rozmowie. 
Jestem zaszokowana 
podejściem funkcjona-

riusza – mówi L. Grze-
lak. - Czy polic janci 
mają zamiar zająć się 
sprawą dopiero wów-

czas, jak stanie się nie-
szczęście?

Rodzice twierdzą, że 
mężczyzna jest coraz bar-

dziej natarczywy. Przybywa 
dzieci, które boją się 38-latka. 
- Zaczepił mnie na ulicy i po-

wiedział, żebym przyszła do nie-
go na kawę – wspomina 12-letnia 
Ada. - Mówił, żebym się nie bała. 
Dodał, że mnie nie zgwałci tak, 
jak wcześniej jakiegoś chłopca. 

Matka Ady jest przerażona.
- Ze słów córki wynika, że ten 

zboczeniec zgwałcił już chłopca. 
To straszne. Ten mężczyzna jest 
bardzo niebezpieczny.

Kolejna dziewczynka opowia-
da, jak mężczyzna zaczaił się na 
nią w krzakach.

- Też zapraszał mnie do siebie. 
Gdy nie chciałam pójść, wycią-
gnął nóż, który miał schowany w  
rękawie – mówi 10-letnia Oliwka. 
- Pobiegłam do domu. 

Mężczyzna jest dobrze zna-

ny  n a  o s ie d lu.  Po d  kon ie c 
ubiegłego roku strzelał z wia-
t rówk i  do  pol ic ja ntów.  Od 
dawna leczy się psychiatrycz-
nie. Próbowaliśmy z nim po-
rozmawiać. Nikt nie otworzył 
nam jednak drzwi. Sąsiedzi z 
którymi rozmawialiśmy twier-
dzą, że nie zauważyli niczego 
podejrzanego w zachowaniu 
Waldemara S. (nazwisko do 
wiadomości redakcji). 

O komentarz poprosiliśmy 
policję. Kilkakrotnie dzwoni-
liśmy do Agnieszki Ciniewicz, 
rzecznik łęczyckiej policji. Pani 
rzecznik nie odbierała telefonu. 
Do tej pory czekamy również na 
odpowiedź na naszego mejla w 
którym zapytaliśmy o 38-latka 
i policjanta, który miał matce 
Ady radzić, aby lepiej pilnowała 
córeczki. 

(stop)

38-latek namawia dzieci do seksu

Lidia Grzelak z córeczką, która była zaczepiana przez zboczeńca.
„Zapraszał mnie na kawę. Mówił, że mnie nie zgwałci, tak jak 
wcześniej jakiegoś chłopca” - słyszymy od 12-letniej Ady

38-latek pod koniec ub. roku 
trafił już za kratki

10-letnia 
dziewczynka 
jest przerażona. 
„Gdy nie 
chciałam z nim 
pójść, straszył 
mnie nożem”

reklama
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Duży zawód przeżyła młoda para 
z Anglii, która przy okazji pobytu w 
kraju chciała odwiedzić restaurację 
„Prochownia”. Lokal jest już od 
dawna zamknięty. Nie wiadomo 
kiedy przy zamku będzie można 
znów się posilić i miło spędzić czas. 

- Łęczyca to moje rodzinne miasto 
– mówi Ewa Łukaszewska. - Chcia-
łam z chłopakiem w „Prochowni” 
powspominać stare czasy. W Polsce 
nie byliśmy od dwóch lat. 

- Szkoda – dodaje Mateusz Ol-
szewski. - Ewa zachwalała to miej-
sce. Klimat jest tu super na oryginal-
ną restaurację. Mam nadzieję, że jak 
ponownie przyjedziemy z Anglii w 
tym miejscu będzie już działał lokal. 

Andrzej Borucki, dyrektor łę-
czyckiego muzeum, przyznaje, że 
chciałby, aby pomieszczenia starej 
prochowni znów tętniły życiem.

- Najlepiej, jakby powstała nowa 
restauracja. Rozmawiam w tej spra-
wie z potencjalnymi inwestorami. 
Jak na razie kończy się niestety tylko 
na rozmowach - mówi dyrektor 
Borucki. - W niektórych rozmowach 
uczestniczył też burmistrz, któremu 

również zależy na tym, aby muzeal-
ny obiekt zarabiał na siebie.

Dyrektor muzeum dodaje, że re-
mont w starej prochowni objąć musi 
m.in. odnowienie ścian i podłogi. 
Czynsz z wynajmu tego zabytko-
wego, oryginalnego pomieszczenia 
wyniósłby dla potencjalnego dzier-
żawcy ok. tysiąc złotych na miesiąc. 

- Prochownia nie stoi jednak pu-
sta – słyszymy od A. Boruckiego. 
- Organizujemy w niej warsztaty 

dla dzieci i wykłady muzealne. 
Muszę przyznać, że poważnie 
zastanawiam się nad tym, abyśmy 
to my, czyli muzeum stworzyli w 
prochowni restaurację. Kto wie, 
może właśnie tak będzie...

Młodzież ma nadzieję, że w 
niedługim czasie przy zamku 
powstanie nowa restauracja. Tym 
bardziej, że w Łęczycy zbyt wielu 
atrakcji nie ma. 

tekst i fot. (stop)

Arkadiusz Malinowski złożył do-
niesienie na łamanie praw pracow-
niczych do Państwowej Inspekcji 
Pracy. - Moja siostra z pośredniaka 
została skierowana do Gminne-
go Ośrodka Pomocy Społecznej 
– słyszymy od naszego Czytel-
nika. - Kierowniczka GOPS nie 
poinformowała siostry o wymiarze 
przysługującego urlopu wypoczyn-
kowego. Pracodawca przyznał jej 
5-dniowy urlop a powinien dać 
7-dniowy. Złożyłem skargę do PIP. 
Przyznano mi rację. Następnie w tej 
sprawie napisałem do wójta Witoni. 
Prosiłem, aby przeprowadził dyscy-
plinującą rozmowę z kierowniczką 
GOPS. Wójt mnie zlekceważył. 
Teraz nie odbiera telefonów. Roz-
mawiam jedynie z jego sekretarką, 
która ciągle tylko powtarza, że wójt 
w tej sprawie już nic nie zrobi. 

Pan Arkadiusz na potwierdzenie 
swoich słów zadzwonił z redakcji 
do sekretarki wójta. Usłyszał, że 
sprawa jest już zamknięta. 

- Nie dla mnie. Tu nie chodzi o 
karę finansową, ale o zasady. Wójt 

nie powinien lekceważyć miesz-
kańców a w GOPS powinien być 
kierownik, który zna przepisy – 
dodaje A. Malinowski.

Do sprawy jeszcze powrócimy.
Tekst i fot. (stop)

Walczy w imieniu siostry
WITONIA

ŁĘCZYCA

Arkadiusz Malinowski 
z redakcji zadzwonił do 
sekretariatu wójta

Prochownia wciąż zamknięta

Czy przy zamku powstanie nowa restauracja?

Dyrektor Andrzej Borucki w rozmowie z młodymi ludźmi

Ścieki od lat lecą do koryta rzeki
ŁĘCZYCA

Trudno jest zrozumieć dlaczego 
do tej pory nie rozwiązano pro-
blemu ścieków wypływających z 
ceramicznej rury wprost do stare-
go koryta Bzury znajdującego się 
w miejskim parku. 

Niedawno rozmawialiśmy z 
mieszkańcami, którzy narzekali 
na fetor w parku.

- Ta brunatna ciecz, która 
spływa wprost do rowu 
strasznie śmierdzi. 
Wydaję mi się, że 
są to zwyczajne 
ścieki kanali-
zacyjne. Nie 
do wiary, że 
dochodzi do 
takich sytu-
acji. Środo-
wisko jest 
zatruwane, 
bo ścieki sta-
rym korytem 
s p ł y w a j ą  d o 
rzeki Bzury. Poza 
tym w pobliżu jest 
plac zabaw dla dzieci. Z 
powodu tego fetoru nie da się 
nawet posiedzieć na ławce w 
słoneczne dni – mówi Henryk 
Kamiński, jeden z mieszkańców 
Łęczycy, którego spotkaliśmy w 
parku. 

W sprawie ścieków zadzwoni-
liśmy do komendanta miejscowej 
straży miejskiej. 

- Wiem, że ścieki lecą do tego 
rowu w parku – odparł Tomasz 
Olczyk. - To skomplikowana spra-
wa. Problem z tymi ściekami jest 
już od lat. Z tego co mi wiadomo, 
ścieki lecą najprawdopodobniej z 

pobliskiej ka-
mienicy.

O d w i e -
dziliśmy ten 
b u d y n e k . 
Zresztą o to, 

czy domy są 
podłączone do 

miejskiej kana-
lizacji, pytaliśmy 

wielu lokatorów. Każ-
dy zapewniał o tym, że 

budynki przy krajowej „jedynce” 
są już skanalizowane.

W urzędzie miasta też wiedzą o 
nielegalnych ściekach.

- Nie wiadomo, kto odprowadza 
te nieczystości – mówi Tomasz 
Kwiatkowski z ochrony środowi-
ska łęczyckiego magistratu. - Naj-
bliżej położone budynki są ska-
nalizowane. Najwidoczniej ścieki 
lecą z jakiegoś starego miejskiego 
przelewu kanalizacyjnego. Od-
pływ często czopujemy, ale nagro-
madzone nieczystości wypychają 
piankę. Tak szczerze, to nie wiem 

Z tej rury do koryta rzeki wpływają ścieki 

Zanieczyszczone stare 

koryto rzeki Bzury
co z tym fantem zro-
bić. Moglibyśmy za-
cementować tą rurę, 
ale obawiam się, że 
ścieki i tak rozsadzą 
odpływ w innym 
miejscu. 

Urzędnik doda-
je, że ścieki lecą w 
różnych odstępach 
czasowych. Nie-
kiedy są dłuższe 
przerwy. To jed-
nak marne pocie-
szenie. Widać, że 
dopóki w urzędzie poważnie 
nie pomyślą o problemie, nadal 
mieszkańcy będą musieli wąchać 

smrody 
w miejskim parku. 

(stop)

Mieszkańcy skarżą się 
na fetor 
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Emocje w Jankowie są ogrom-
ne. W ubiegłym tygodniu zde-
nerwowani mieszkańcy zażą-
dali przyjazdu wójta Andrzeja 
Wdowiaka, by na własne oczy 
zobaczył jak uciążliwy jest 
remont drogi. Gospodarze nie 
mają możliwości dojazdu do 
własnych domów. Plany nie 
przewidują na tym odcinku 
zjazdów. Dlatego mieszkańcy 
grożą blokadą drogi, jeśli za-
rząd dróg wojewódzkich nie 
zmieni projektu. 

Kilkanaście osób na remonto-
wanej drodze dało kilka dni temu 
upust swoim emocjom. Remont 
wojewódzkiego traktu spędza lu-
dziom sen z oczu. Jadąc od strony 
Łęczycy w kierunku Poddębic 
zlikwidowano w Jankowie lewo-
skręty. Gospodarze, aby dojechać 
do swoich domów, muszą nadra-
biać wiele kilometrów. Plany, co 
najgorsze, nie przewidują na tym 
odcinku możliwości skrętu. 

- Jak można rozpoczynać tak 
poważną inwestycję, bez wcze-
śniejszych konsultacji z okolicz-
nymi mieszkańcami – denerwuje 
się sołtys Zenobia Graczyk. - Dla 
kogo robią tą drogę? Chyba tylko 
dla kierowców, bo o ludziach, 

którzy tutaj mieszkają kompletnie 
zapomniano. 

Mieszkańcy wsi zaprosili wójta 
gminy Łęczyca, Andrzeja Wdo-
wiaka. 

- Obiecuję, że w sprawie tego 
nieprzemyślanego remontu napi-
szę do zarządu dróg wojewódz-
kich – usłyszeli od wójta ludzie. 

Czy wójt Wdowiak widział 
wcześniej plany remontu drogi 
703?

- Nie widziałem tych doku-
mentów – usłyszeliśmy. - Jestem 
zaskoczony, że mieszkańcy nie 
będą mieli możliwości zjazdu do 
własnych domów. 

Halina Chabielska jest jedną 
z mieszkanek, która narzeka na 
remont drogi.

- Rozmawialiśmy z kierowni-
kiem robót. Pytaliśmy czy zjazdy 
będą zrobione po zakończeniu 
prac. Usłyszeliśmy, że nie. Po-
dobno, z przyczyn związanych 
z bezpieczeństwem projektant 
nie zrobił zjazdów. Ale nie może 
być tak, że wracając z Łęczycy 
będziemy musieli w Jankowie 
jechać ponad 10 kilometrów dalej, 
aby zawrócić na inny pas i dopiero 
wówczas mieć możliwość skrętu 
do własnego domu. - Dodatkowym problemem 

jest brak możliwości zjazdu dla 
karetek pogotowia, czy też straży 
pożarnej. Przecież w sytuacji za-
grożenia życia lub pożaru, liczy 
się każda sekunda – argumentuje 
Sławomir Walczak. 

Co na to Marcin Stępień, kie-
rownik robót?

- Prace realizowane są zgodnie 
z projektem. Niestety w ozna-
kowaniu poziomym na drodze 
uwzględniono linie ciągłe, bez 
możliwości skrętów. Zjazdy w nie-
których miejscach uniemożliwia-
łyby również wysokie krawężniki. 
Nie wiem co powiedzieć. Być może 
jest jeszcze możliwość zmian.

W Jankowie planują blokadę 
drogi.

- Jeśli nie zmienią planów i nie 
zrobią zjazdów, to zablokujemy dro-
gę wojewódzką – mówi Jerzy Pająk. 

Mieszkańcy powiedzieli nam, 
że na odpowiedź ws. zmian w 

projekcie czekają maksimum 2 
tygodnie. Przy braku pozytyw-
nej odpowiedzi z zarządu dróg 

wojewódzkich na pewno spełnią 
swoje obietnice.

Tekst i fot. (stop)

Pod Łęczycą szykują się do blokady

Wójt Andrzej Wdowiak obiecuje, że zajmie się sprawą. Porozmawiam o remoncie w zarządzie dróg 
wojewódzkich – mówi.

Marcin Stępień, kierownik robót, zwiesił głowę. W rozmowie z 
mieszkańcami nie miał zbyt dużo do powiedzenia

Halina Chabielska pokazuje, że z drogi nie będzie mogła zjechać 
do domu



6 21 PAŹDZIERNIKA 2013
Nowy 
Tygodnik 
Regionalny radny OstrO zainterweniOwał

Urząd Miejski w Ozorkowie w miesiącu 
listopadzie br. organizuje przetargi na sprzedaż:

-  dwóch nieruchomości 
niezabudowanych przy ul. Konstytucji 3 
Maja 10 i Konstytucji 3 Maja 6, 8, 10
 ( przy przychodni „Medyk”) - przetargi 
odbędą się 8 listopada;
- nieruchomości  zabudowanej przy ul. 
Nowe Miasto 14 ( na zdjęciu ) - przetarg 
odbędzie się 15 listopada;
- nieruchomości zabudowanej przy 
ul. Konstytucji 3 Maja 86 – przetarg 
odbędzie się 20 listopada;
- lokali mieszkalnych położonych 
przy ul. Kościelnej 3 /8, ul. Sucharskiego 10/14 – przetargi odbędą się 29 
listopada; 
-  lokalu mieszkalnego przy ul. Sucharskiego 10/17 – przetarg odbędzie się 22 listopada.

Chętnych prosimy o kontakt z Wydziałem Gospodarowania Majątkiem Komunalnym Urzędu 
Miejskiego w Ozorkowie tel.  42 710-31-21,  www.umozorkow.pl

Blisko 300 mieszkańców otrzy-
mało paczki żywnościowe przy-
gotowane przez stowarzyszenie 
„Pomocna dłoń”. Z takiej pomocy 
korzystają przede wszystkim sa-
motne matki i wielodzietne rodziny. 

Osoby potrzebujące otrzymują 
zaświadczenie z MOPS oraz Powia-
towego Urzędu Pracy i na tej pod-
stawie mogą liczyć na comiesięczną 
paczkę żywnościową. Dodatkowo 
w ramach tych działań stowarzy-
szenie organizuje zbiórkę odzieży. 

- W paczkach znajdują się pod-

stawowe artykuły żywnościowe, 
takie jak: mleko, płatki, pulpety, 
mielonka, makaron, cukier, mąka, 
ser żółty. Burmistrz Jacek Socha 
dokłada wszelkich starań, aby akcja 
pomocy dla najbardziej potrzebują-
cych mieszkańców Ozorkowa miała 
miejsce również w przyszłym roku. 
Działania te są wyjściem naprze-
ciw problemom najbiedniejszych 
mieszkańców – informuje Dominik 
Gabrysiak, koordynator akcji. 

Ponownie paczki będą wydawane 
22 listopada w godzinach 11-14 w 
budynku MOPS przy ul. Stypuł-
kowskiego 1. 

tekst i fot. (bad)

Pomocna dłoń dla najuboższych

OZORKÓW

ogłoszenie

Lokatorzy nabici w kuchenkę
ŁĘCZYCA

W piątek na osiedlu Zachod-
nia zawrzało. Na jaw wyszło, 
że starsi mieszkańcy ulegli 
namowom pracowników fir-
my G. (nazwa do wiadomości 
red.) i zakupili nowe kuchenki, 
które rzekomo miały podlegać 
wymianie, ponieważ były nie-
sprawne i niedostosowane do 
wymiany gazu na ziemny. 

Powiadomiony o sprawie 
przez mieszkańców radny Ze-
non Koperkiewicz szybko za-
reagował i alarmował sąsiadów 
o niebezpieczeństwie. Sytuacja 
zaogniła się gdy doszło do 
bezpośredniego starcia z pra-
cownikiem zakładu handlowo–
usługowego. Radny wraz z są-
siadem zablokował próbującego 
odjechać handlowca. Wezwano 
policję, która niebawem zjawiła 
się na miejscu. W międzycza-
sie doszło do ostrej wymiany 
zdań i szarpaniny, padło kilka 
niewybrednych słów. Przybyli 
na miejsce funkc jonariusze 
ograniczyli się do wysłuchania 
obu stron i poinformowania o 
możliwości rozwiązania sprawy 
na drodze cywilnej. Pracownicy 
firmy posiadali pozwolenia na 
handel sprzętem agd. Z punktu 
prawnego znamion oszustwa 
nie było.

- Jako przedstawiciel wspólno-
ty i radny zobowiązany jestem 
do opieki nad mieszkańcami. 
Ten pan świadomie wprowa-
dza ludzi w błąd. Powołuje się 
na administrację i przekonuje 
ludzi, że działa na jej zlecenie, 
co jest nieprawdą. Nie przewi-

dujemy żadnej wymiany gazu 
na ziemny, więc kuchnie nie 
muszą być wymieniane z tego 
tytułu – informuje i przestrzega 
radny Zenon Koperkiewicz. 
– Ci ludzie są doskonale zorien-
towani w działaniach marke-
tingowych i przeszkoleni, robią 
pranie mózgu mieszkańcom i 
jak widać skutecznie namawia-
ją do wymiany. Ich ofiarami 
padają głównie osoby starsze, 
którym wiedzą co powiedzieć. 
Zmuszane są podstępem do 
podpisywania umów dla nich 
niekorzystnych. To jest wykro-
czenie. 

Na wymianę, a raczej zakup 
kuchenki, zgodziła się pani Józefa 
Witkowska, którą poinformo-
wano, że stary sprzęt nie spełnia 
wymogów i grozi wybuchem. 
Pomimo wątpliwości dała się na-
mówić na podpisanie umowy.

- Zadawałam pytania i otrzy-
mywałam sensowne odpowiedzi, 
więc zgodziłam się – mówi pani Jó-
zefa. - Byłam też święcie przekona-
na, że przybyły pan ma zezwolenie 
od wspólnoty. Oczywiste dla mnie 
było, że jeśli wchodzą na nasz teren 
to są gdzieś zameldowani. 

W opowieściach osób, któ-
re dały namówić się na zakup 
pojawia się pewien schemat: 
wybierani są starsi mieszkańcy, 
podczas namów przedstawiane 
są nazwiska sąsiadów, którzy 
podpisali już umowy, a w nowo 
zawieranych brakuje informacji 
o liczbie rat, w których mają być 
spłacane urządzenia. Pracownicy 
szybko montują nowe kuchnie i 
zabierają stare. Cena dostarczone-
go sprzętu jest mocno zawyżona, 
bo sięga ponad 1,5 tys. zł. 

- Cały czas przestrzegam przed 
wpuszczaniem obcych osób do 
domu, zwłaszcza jeśli powołują 
się na działalność wspólnoty. 
Wszystkie sprawy omawiamy na 
posiedzeniach i mieszkańcy infor-
mowani są o wszelkich zmianach 
– ostrzega radny Koperkiewicz. 

„Nabić w kuchenkę” nie udało 
się pani Stefanii Ustimow, która 
z pomocą sąsiada pozbyła się 
„natręta”.

- Zapytano mnie od ilu lat mam 
kuchnie i powiadomiono, że jest 
już stara i trzeba ją wymienić i 
oni od tego są. Niedawno kuchnia 
była sprawdzana i nie było z nią 
problemów. Pan nie przedstawił 
się, nie wiem z jaką firmą miałam 
do czynienia. Powiedziano mi, 
że nie będę za to nic płaciła. Nie 
chciałam się zgodzić, bo dobrze 
nie wiedziałam o co chodzi. W 
międzyczasie odwiedził mnie 
sąsiad, który przysłuchiwał się 
rozmowie. W momencie kiedy 
ten pan powiedział, że muszę 
tylko podpisać dokument, sąsiad 
się zdenerwował i wyrzucił czło-
wieka za drzwi. Podejrzane dla 
mnie było, że od razu zażądano 
ode mnie podpisu, nie udzielając 
wyjaśnień. 

Pani Stefanii, dzięki interwencji 
sąsiada udało się uniknąć „nie-
zbędnej wymiany”. Ci, którzy 
chcieliby odstąpić od umowy 
mogą tego dokonać, wysyłając 
wypowiedzenie od niej wraz z 
żądaniem zwrotu zabranej kuchni 
listem poleconym na adres podany 
w dokumencie. O pomoc w sfor-
mułowaniu takiego pisma można 
zwrócić się do powiatowego rzecz-
nika praw konsumenta.

Tekst i fot. (berk)
Radny Zenon Koperkiewicz stanął w obronie oszukiwanych, 
jego zdaniem, lokatorów
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ŚWINICE WARCKIE
Do rozpoczęcia budowy elektrowni 

wodnej na rzece Ner w miejscowości 
Zimne w Gminie Świnice Warckie 
jeszcze daleko. Pomimo tego sprawa 
już budzi wiele kontrowersji. Rolnicy 
obawiają się, że spiętrzona woda będzie 
zalewała grunty rolne, które i tak są te-
renem „zagrożonym” podtopieniami. 

Obawy swe wyrazili mieszkańcy 
wsi Parski i Podłęże w piśmie skiero-
wanym do Wojewódzkiego Zarządu 
Melioracji i Urządzeń Wodnych o roz-
wiązanie umowy o dzierżawę terenu 
inwestycyjnego. Podpisało się pod nią 
ok. 70 zaniepokojonych rolników.

- Gmina nie jest stroną postępowania 
w tej sprawie, ale jesteśmy na bieżąco 
informowani – mówi Krzysztof Próch-
niewicz, wójt gminy Świnice Warckie. 
- Czy inwestycja będzie korzystna 
trudno się na tym etapie jednoznacznie 
wypowiedzieć. Na razie to są same 
zamysły i wstępne ustalenia.

Na ostatniej sesji Rady Gminy, 
która była zarazem pierwszym 
formalnym spotkaniem informa-

cyjnym, radni żywo debatowali nad 
pomysłem budowy elektrowni. Od-
wiedzili teren ewentualnej budowy 
i podzielili się swoimi uwagami z 
zaproszoną przedstawicielką in-
westora panią Bożeną Juszkiewicz. 
Wskazali m.in. na zły stan kana-
łów melioracyjnych oraz wałów 
przeciwpowodziowych. Pojawił 
się także problem odszkodowań w 
razie zalania terenów.

Przedstawicielka inwestora uspo-
kajała, że etap przedinwestycyjny jest 
długi, znacznie dłuższy niż sama bu-
dowa. Inwestor chcący budować elek-
trownię musi otrzymać poza decyzją o 
środowiskowych uwarunkowaniach 
przedsięwzięcia jeszcze cztery inne 
decyzje administracyjne tzn. warunki 
przyłączenia linii energetycznej w 
zakładzie energetycznym, warunki 
zabudowy w urzędzie gminy, pozwo-
lenie wodno-prawne i pozwolenie na 
budowę w starostwie powiatowym. 
Zanim więc dojdzie do rozpoczęcia 
budowy elektrowni minie dużo czasu.

- Złożyłam raport oddziaływania na 
środowisko, który wymagany jest w 
przypadku inwestycji zlokalizowanych 

na terenach chronionych przyrodniczo. 
Zakres raportu także określony jest 
ustawowo. Obecnie trwa opracowy-
wanie uzupełnień do raportu zgodnie z 
wytycznymi Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska. Opracowanie 
uzupełnienia będzie gotowe na ko-
niec tego roku. Jednym z elementów 
tego opracowania jest ocena wpływu 
piętrzenia wody na jazie na tereny 
przyległe. Prowadzone są pomiary i 
obliczenia przez specjalistów, które są 
sprawdzane przez praktyczne obser-
wacje podczas zakończonego właśnie 
próbnego piętrzenia. Gromadzę in-
formacje nie tylko od specjalistów ale 

także z dotychczasowych opracowań 
i map, z urzędów i z rozmów z miesz-
kańcami, którzy mówią o przeszłych 
zagrożeniach i swoich obawach – mówi 
B. Juszkiewicz. - Decyzję o tak szczegó-
łowej analizie podjęłam po obejrzeniu 
w terenie w czerwcu tego roku skut-
ków wystąpienia wysokich stanów 
wód w rzece Ner. Naocznie pokazało 
mi to jakie mogą wystąpić zagrożenia. 
Sołtys wsi Parski Tomasz Kawczyński 
poświęcił wówczas dużo czasu na 
oprowadzenie mnie po terenie i udzielił 
wielu informacji. Naniosłam sobie na 
roboczej mapie miejsca podtopionych 
gruntów i  zrobiłam dokumentację 

fotograficzną. Wyszłam z inicjatywą 
ścisłej, roboczej współpracy ze spół-
kami wodnymi w gminach Świnice 
Warckie oraz Łęczyca.

W celu rozwiania wątpliwości 
zainteresowanych i wpływu inwe-
stycji na pola zostają zorganizowane 
spotkania, w których mają wziąć 
udział przedstawiciele Wojewódz-
kiego Zarządu Melioracji i Urządzeń 
Wodnych, Spółek Wodnych, Komisji 
Rolnictwa, inwestor oraz mieszkańcy 
i władze gminne. Pierwsze spotkania 
mają odbyć się w Świnicach Warckich 
i Leźnicy Małej. 

(berk)

Planowana elektrownia budzi emocje

Na Bzurze wybudowana ma zostać wodna elektrownia. Plany 
wzbudzają duże kontrowersje

ogłoszenie

Ozorkowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o. o.
OGŁASZA

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ N/W 
ŚRODKÓW TRWAŁYCH

Lp. Nazwa środka trwałego Ilość szt. Cena wywoław-
cza brutto w  zł.

1. Samochód ciężarowy Jelcz  JPH (śmieciarka)  rok produkcji 1984, Nr 
rejestracyjny LFB 5210 ,   nr inw. 00744 1  4.100   

2. Samochód ciężarowy Jelcz P 325 (wywrotka) rok produkcji 1985, Nr 
rejestracyjny LDB 655S ,    nr inw. 00752 1  4.100

3. Koparka kołowa „Waryński” K-607  ,  rok produkcji 1987 ,  nr inw. 01306 1  10.000

Przetarg odbędzie się 30.10.2013 r. o godzinie 1100 w siedzibie O.P.K. Sp. z o.o. w Ozorkowie, ul. Żwirki 30 sala 
Nr 217, I piętro.  Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata w kasie O.P.K. wadium w wysokości 10% ceny wywo-
ławczej  do godziny 1030  30.10.2013 r.

Środki trwałe wymienione w poz. 1 i 2 można obejrzeć w O.P.K. Sp. z o.o. przy ul. Żwirki 30 w Ozorkowie w dni robocze  
w godzinach 730 - 1430 . Środki trwałe wymienione w poz. 3 i 4 można obejrzeć po uzgodnieniu telefonicznym, gdyż 
znajdują się na wysypisku odpadów w Modlnej .

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za braki i wady ukryte w/w środków trwałych.
Informacji w sprawie przetargu udziela Kierownik Zakładu Transportu i Oczyszczania Miasta  pod nr tel. 42 

270-04-07 lub 662 006 940 .   O.P.K. Sp. z o.o. zastrzega sobie  możliwość odstąpienia od przetargu bez podania 
przyczyny.

czy to koniec problemów z halą sportową?
DASZYNA

Niedawno ukończona hala 
sportowa przy Centrum Sporto-
wo- Rehabilitacyjnym w Daszy-
nie oprócz satysfakcji i chluby 
przysporzyła władzy gminy 
również problemów.

Pierwszym zaistniałym był 
problem natury technicznej. 
W obiekcie wykryto wadliwą 
konstrukcję elementów dachu, a 
dokładniej „nieszczelność mem-
bran osłonowych na zgrzewach 
elementów”, czego skutkiem 
był wyciek wody opadowej do 
wnętrza budynku. Problem po 
raz pierwszy pojawił się w maju. 
Wykonawca budowy został for-
malnie poinformowany i za-
deklarował usunięcie usterki 
w formie reklamacji. Ponowne 
zalanie było w październiku. 

- Sytuacja została opanowana, 
a usterki ostatecznie usunięte. Po 

kolejnym pojawieniu się problemu 
zdecydowano o gruntownych 
oględzinach dachu i usunięciu 
wszelkich możliwych wad – mówi 
Zbigniew Wojtera, wójt Daszyny.

Z początkiem roku szkolnego 
pojawił się kolejny problem. 

Gminie grozi do kilkudziesięciu 
tysięcy złotych  kary po doniesie-
niu do Powiatowego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego o użyt-
kowaniu obiektu bez odpowied-
niego zezwolenia, czyli odbioru 
budynku. 

- Czekamy na szybkie i osta-
teczne wyjaśnienie tego niepo-
rozumienia, a sytuacja w któ-
rej szkoła miałaby korzystać z 
obiektu nie miała miejsca. Dzieci 
mogły ewentualnie przebywać 
w tzw. przejściu – łączniku hali 
z innym budynkiem – tłumaczy 
Z. Wojtera.

    Jak informuje wójt, urząd 
gminy dotychczas nie występował 
do powiatowego inspektoratu o 
uzyskanie odbioru budynku.

- W obecnej chwili staramy się 
o pozyskanie środków na rozpo-
częcie ostatniego już etapu prac. 
Środki te przeznaczone zostaną 
na doposażenie samej hali oraz 
uporządkowanie terenu wokół 

obiektu. W tej sytuacji staranie 
się o uzyskanie pozwolenia w 
formie odbioru technicznego w 
obecnym stanie rzeczy jest przed-
wczesne – słyszymy od wójta.

    Mieszkańcy gminy, w szcze-
gólności ci najmłodsi, czekają na 
otwarcie hali. 

Tekst i fot. (mar)
Zbigniew Wojtera zapewnia, 
że dzieci nie korzystały z hali 
gimnastycznej
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Oryginalne potrawy 
i porady kulinarne

Rozwiązanie krzyżówki z numeru 58: U skąpego zawsze po obiedzie.

UŚMIECHNIJ SIĘ
Przychodzi policjant do sklepu papier-
niczego.  
- Poproszę długopis.  
- Jaki?  
- Nooo... Taki do wypisywania 
mandatów! 

***
W środku nocy patrol policji zatrzymu-
je prostytutkę. Po spisaniu personaliów 
policjant pyta ją o zawód.  
- A tak chodzę... od latarni do latarni.  
- Policjant do kolegi: Wacek pisz - pogotowie energetyczne. 

***
Sprzedawca poleca policjantowi kupno maszyn-
ki do golenia:  
- Niech pan kupi ten model. Wypróbowało go już tysiące 
klientów z całego świata!  
- Nie, dziękuję. Wolałbym raczej coś nie używanego... 

***
Policjant wraca późnym wieczorem do domu i mówi 
żonie:  
- Napadła na mnie banda chuliganów. Otoczyli mnie, 
zabrali portfel, zegarek...  
- Nie miałeś ze sobą pistoletu? - dopytuje żona.  
- Oczywiście, że miałem, ale dobrze go ukryłem! 

***
Policjant wybrał się z kolegą do teatru. Kolega, przegląda-
jąc program, zauważa: 
- Wiesz, drugi akt tej sztuki rozgrywa się po pięciu 
latach... 
- Ale bilety zachowują ważność? 

***
Policjant w księgarni: 
- Proszę o coś głęboko intelektualnego, pobudzającego do 
myślenia. 
- Może Kafkę? 
- Dziękuję, już piłem.  

***
Policjant skarży się koledze: 
- Wiesz, moja żona zupełnie mnie nie rozumie. A twoja? 
- Nie wiem. Nie rozmawiam z nią o tobie. 

KReM Z bROKUŁóW
Składniki
• 500 g brokułów 
• 1 cebula 
• 2 kostki rosołowe 
• 60 g płatków migdałowych 
• Oliwa z oliwek 
• Rama Cremefine 
• Pieprz 
• grzanki lub ptysie 
Przygotowanie
Kostki rosołowe rozpuszczamy w litrze wrzątku. Pokrojoną cebulę zeszklić 
na oliwie. W tym czasie umyte łodygi brokułów kroimy w kostkę i dodajemy 
do cebuli. Smażyć przez około 10 minut, po czym dodać 30 g płatków mi-
gdałowych. Podsmażamy do momentu, aż migdały się zarumienią (około 
3 minut), cały czas mieszając. Podsmażoną cebulę z migdałami i łodygami 
brokuła wrzucamy do ugotowanego rosołu. Gotujemy niecałe 10 minut. Po 
tym czasie wrzucamy pokrojone różyczki brokułów i gotować przez kolejne 
10 minut. W razie potrzeby doprawić solą i pieprzem. Po lekkim ostygnięciu 
zmiksować zupę. Dodać śmietanę. Po wlaniu na talerz udekorować pozo-
stałymi płatkami migdałowymi oraz ptysiami/grzankami.

RISOTTO Z PIeCZaRKaMI I bOCZKIeM
 Składniki
• 2 saszetki ryżu do risotto 
• 1 cebula 
• 1 ząbek czosnku 
• 20 dkg. przerośniętego boczku 

• 20 dkg. pieczarek 
• 1l wywaru z warzyw 
• ok.100ml białego wina 
• 1 łyżka posiekanej natki pietruszki 
• 2 łyżki masła 
• mały kubeczek śmietany 18% 
• ser żółty może być parmezan do 
posypania dania 
• sól i pieprz do smaku 
Przygotowanie:
 Na dużej patelni roztopić łyżkę masła, wrzucić pokrojoną w piórka cebulę 
i zeszklić, a następnie dodać pokrojony w kostkę boczek. Przykryć i dusić 
ok.5 minut. Do stopionego boczku wsypać ryż i na małym ogniu smażyć 
ciągle mieszając, aż nabierze szklistego koloru. Po trochu dolewać gorące 
wino i bulion ciągle mieszając, aż ryż pochłonie całą ciecz. Pieczarki pokroić 
w paski i podsmażyć na łyżce masła. Dodać do nich zmiażdżony czosnek 
i natkę pietruszki, a na koniec dodać pieprz i sól. Gotowe pieczarki dodać 
do gotującego się ryżu i dusić dalej ok.5 minut. Wszystko zalać śmietaną i 
dokładnie wymieszać. Doprawić solą i pieprzem Risotto nałożyć na talerze 
i obficie posypać startym na drobnej tarce serem żółtym.

TaRTa Z GRUSZKaMI I ZaleWą
Składniki
ciasto: 
• 250 gram mąki pszennej 
• 90 gram cukru 
• 1 jajo + 1 dodatkowe żółtko 
• 1 łyżka cukru z wanilią lub wanilinowego 

• 100 gram masła 
• płaska łyżeczka proszku do pieczenia 
• nadzienie: około 600 - 700 gram 
gruszek  
zalewa: 
• pół szklanki słodkiej śmietanki ( 18%) 
• 3 jaja 
• ziarenka z połowy laski wanilii lub parę 
kropel aromatu waniliowego 
• 2 łyżki cukru 
• 1,5 garści płatków migdałowych 
• 0,5 słoiczka konfitury morelowej lub brzoskwiniowej
Przygotowanie:
Z mąki, jaja, żółtka, cukrów, proszku do pieczenia, masła 
zagnieść sprawnie kruche ciasto, włożyć je do lodówki na 60 mi-
nut. Gruszki obrać, pokroić na połówki, ponacinać grzbiety. 
Jaja zmiksować z cukrem, połączyć ze śmietanką i ziarenkami wanilii, wy-
mieszać. Schłodzonym ciastem wylepić natłuszczoną formę do tarty ( 26 
cm), nakłuwać widelcem i zapiec około 10 minut w temperaturze 200 stopni. 
Ciasto wyjąć, ale nie wyłączać piekarnika. Ciasto po wyjęciu posmarować 
konfiturą morelową, od razu poukładać gruszki, szybko zalać zalewą, 
posypać płatkami migdałowymi, wstawić do nagrzanego piekarnika i piec 
około 25 minut w temp. 200 stopni.

PORaDY NaSZYCH CZYTelNICZeK
* Dodając do ucieranego masła lekko tężejącą galaretkę, uzy-
skasz kolorowy krem do tortów
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Jeden z największych cyrków w Polsce odwiedził Łęczycę. Można było podziwiać 

sztukę cyrkową na najwyższym poziomie. W widowisku „Fabryka Śmiechu” 

wystąpili utalentowani artyści z wielu krajów oraz gwiazdy telewizyjnego 

programu TVN „Mam Talent”. Jak na prawdziwy cyrk przystało, nie zabrakło 

atrakcji dla miłośników zwierząt. Największą frajdą dla dzieci była możliwość 

przejażdżki na wielbłądach i kucykach. Chętni robili pamiątkowe zdjęcia z 

małym, białym lwiątkiem i mogli pogłaskać zwierzątka w cyrkowym zoo – klatki 

z dorosłymi lwami raczej omijane były z daleka.
Tekst i fot. (just)

FABRYKA ŚMIECHU 
W CYRKU KORONA

FOtOrepOrtaŻ
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Znany w mieście przedsiębiorca 
z Jemenu Toni Kamal dość często 
przyjeżdża doglądać budowy kolej-
nego w Ozorkowie marketu. Firma 
Toni Spedition jest inwestorem ozor-
kowskiego Rossmanna. Mieszkańcy 
i robotnicy powiedzieli nam, że 
biznesmen jest zawsze w towarzy-
stwie kilku kobiet. Panie zwracają 
uwagę oryginalną urodą i chustami 
na głowie (wymóg religijny). Toni 
Kamal w Ozorkowie posiada też 
firmę transportową, inwestuje rów-
nież w innych miastach w regionie. 
Rossmann gotowy ma być jeszcze 
w tym roku. 

Tekst i fot. (stop)

Kazimierz Szymaś, z którym 
rozmawialiśmy na korytarzu Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Społecznej, 
twierdzi, że zasiłki wypłacane są 
nieterminowo. 

- Nie wykupiłem przez to leków 
– słyszymy od podopiecznego 
MOPS. - Kiedyś zasiłki wypłacane 
były na początku miesiąca i co 
najważniejsze w terminie. Teraz 
do kasy po pieniądze idzie się 
pod koniec miesiąca. Bywa, że na 
przyznany zasiłek trzeba czekać 
ponad tydzień. 

Słowami pana Kazimierza jest 
zaskoczona Magdalena Wąsiołek, 
dyrektor MOPS w Ozorkowie. 

- Zasiłki wypłacane są według 
ustalonego harmonogramu – mówi 
szefowa ośrodka. - Pieniądze pod-
opieczni otrzymują w różnych 
terminach, ale nie zdarza się, aby 
czekali na zasiłek ponad tydzień. 

Opóźnienia w wypłatach są co 
najwyżej 1, 2-dniowe. 

(stop)

Wiele osób kierowanych przez 
miasto na roboty interwencyj-
ne spłaca w ten sposób swoje 
czynszowe zadłużenie. Jesień 
sprawiła, że ogrom pracy jest 
teraz ze sprzątaniem liści, które 
zalegają na chodnikach i miejskich 
skwerach. 

- Niektórzy z nas spłacili już za-
dłużenie lokatorskie – mówi Dorota 
Matusiak. - Wcześniej w trakcie 
takich prac interwencyjnych myli-

śmy przystanki, kosiliśmy trawniki.
- A teraz zbieramy liście – dodaje 

Agnieszka Małachowska. - W 
ciągu jednego dnia liście trafiają do 
kilkudziesięciu worków. 

- Pomagam paniom, bo to wcale 
nie jest lekka robota – mówi Zyg-
munt Płuciennik. - Otrzymujemy 
6 złotych na godzinę. W Ozorkowie 
przy podobnych pracach jest za-
trudnionych około 20 osób. 

(stop)

Podopieczny skarży się na 
MOPS

OZORKÓW

Mam chore serce i nie mogłem 
wykupić leków. Czekałem na 
zasiłek – twierdzi Kazimierz 
Szymaś

Interwencyjne zbieranie liści

Inwestor przyjechał z damską obstawą

Toni Kamal w towarzystwie pań przyjechał zobaczyć postępy w 
budowie Rossmanna 

W Ozorkowie budowany jest 
kolejny market

Pracownicy interwencyjni zbierają jesienne liście

Wjechał wprost 
pod jadący pociąg!

Pomimo apeli o zachowanie ostrożności przy przejeździe przez 
tory nadal na rogatkach dochodzi niestety do wypadków

GM. OZORKÓW
W Solcy Małej 28-latek wje-

chał na niestrzeżonych ozna-
kowanych rogatkach wprost 
pod pociąg osobowy. 

Volkswagen przekoziołkował 
kilka razy. Z zakleszczone-
go auta kierowcę wyciągnęli 
świadkowie wypadku. 

Kierowca z poważnymi ura-
zami głowy został przewie-
ziony do szpitala w Zgierzu. 
Okazało się, że 28-latek, który 
sam jechał autem, n ie miał 
prawa jazdy. 

-  Tr ud no na ten moment 
ustalić powody tego wypadku. 
Być może samochód odmówił 
posłuszeństwa i zgasł akurat 
na torach. Mogło być również 
tak, że kierowca zagapił się i 

nie zauważył nadjeżdżającego 
pociągu. A może, tak jak nie-
stety często bywa, próbował 
przejechać tory tuż przed ja-
dącym pociągiem. Naprawdę 
miał ogromne szczęście,  że 
żyje – mówi starszy kapitan 
Jarosław Jaczyński, zastępca 
dowódcy JRG w Ozorkowie. 

Na miejsce przyjechało pięć 
zastępów straży pożarnej. 

Policja ustaliła, że kierowca 
vol k swagen a i  m a sz y n i st a 
pociągu byl i  t rzeźwi.  Ruch 
pociągów został przywrócony 
na tym odcinku po blisko 3 
godzinach. 

(stop)

Volkswagen uderzony przez pociąg przekoziołkował kilka razy. 
To cud, że kierowca przeżył 
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OZORKÓW

Blisko 200 osób świętowało ob-
chody Dnia Seniora podczas uro-
czystego spotkania, które 16 paź-
dziernika w Miejskim Ośrodku Kul-
tury zorganizował Polski Związek 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów 
w Ozorkowie.

Po odśpiewaniu hymnu seniora 
przewodniczący ozorkowskiego 
PZERiI Józef Sobczak przywitał 
gości, wśród których znaleźli się: 
burmistrz Jacek Socha, przewod-
niczący Rady Miejskiej Roman 
Kłopocki, wiceprzewodniczący 
Zarządu Oddziału Okręgowego 

PZERiI w Łodzi, Janusz Sowiak, 
naczelnik Wydziału Kultury i Pro-
mocji Urzędu Miejskiego Lidia Elert 
i  dyrektor MOK Ewa Kruszyńska. 

Józef Sobczak podziękował bur-
mistrzowi za wspieranie seniorów, 
m.in. poprzez pomoc miasta w 
organizacji uroczystych spotkań 
ozorkowskiego oddziału związku. 
Burmistrz złożył życzenia zdrowia 
i pogody ducha. 

Po życzeniach był słodki poczę-
stunek. Wystąpiła kapela Ozorko-
wianie.

Tekst i fot. UM

Po zakończeniu remontu pl. Jana 
Pawła II system monitoringu w 
mieście zostanie rozszerzony o dwie 
kamery. Obecnie kamer jest 9. W 
tym roku udało się dzięki monito-
ringowi zidentyfikować sprawców 
dewastacji w centrum miasta.

- Rozbudowujemy sieć monito-
ringu, głównie w rejonie moder-
nizowanego placu oraz na terenie 
targowiska – mówi Jacek So-
cha, burmistrz Ozorkowa. - Będę 
chciał, żeby monitorowane były 
wszystkie wiaty przystankowe. Z 

monitoringu korzystać będzie na 
bieżąco policja, która otrzyma od 
nas stosowny sprzęt wraz z opro-
gramowaniem, który pozwoli na 
bieżące śledzenie tego, co dzieje 
się w mieście. 

(stop)

Ustawa „przedszkole za złotów-
kę” sprawiła wiele problemów 
miejscowym władzom. Samorząd 
nie był przygotowany na wydanie 
na dodatkowe zajęcia w przed-
szkolach pieniędzy. Dlatego to ro-
dzice finansują maluchom naukę 
języka angielskiego, gimnastyki 
korekcyjnej czy też rytmiki. Py-
tanie tylko, czy w ten sposób nie 
są łamane przepisy. Kto, w razie 
kontroli, będzie tłumaczył się za 
takie rozwiązania?

Na pewno nie można odmówić 
władzom dobrych chęci. Bur-
mistrz spotykał się z dyrekcją 
ozorkowskich przedszkoli oraz 
rodzicami. Trudno było jednak 
wypracować wspólne stanowisko, 
które dodatkowo byłoby zgodne 
z ministerialną ustawą. Tym 
bardziej, że w kasie miasta na do-
datkowe zajęcia w przedszkolach 
zabrakło po prostu pieniędzy.

- W naszej placówce rozmowy 
o tym w jaki sposób wybrnąć z 
trudnej sytuacji trwały przez cały 
wrzesień. W końcu doszliśmy do 
wniosku, że ulegniemy namowom 

większości rodziców, którzy posta-
nowili, że ze swojej kieszeni płacić 
będą za dodatkowe zajęcia – mówi 
Małgorzata Dośpiał, dyrektor PM 
nr 5. - To była dla nas trudna decy-
zja, bo zdajemy sobie sprawę z tego, 
że w razie kontroli z ministerstwa 
przedszkole może mieć problem. 

W podobnym tonie wypowiada-
ją się inni dyrektorzy przedszkoli 
w Ozorkowie. 

- Tak naprawdę, to samorząd 
został postawiony pod ścianą. 
Uchwalono ustawę, ale nikt w 
Sejmie nie pomyślał o tym w jakiej 
sytuacji finansowej są poszczegól-
ne gminy w Polsce. W Ozorko-
wie padły duże zakłady, miasto 
jest biedne. Nie chcę oczywiście 
tłumaczyć burmistrza, ale wska-
zać na istotę problemu – mówi 
Małgorzata Rajska, dyrektorka 
przedszkola nr 3.

Zarówno w „trójce”, jak i „piąt-
ce” jest 6 grup przedszkolnych. 
Rodzice maluchów ustalili, że 
mogą wydać na miesiąc na po-
szczególne zajęcia dodatkowe od 
15 do 20 złotych na dziecko. Co 
jednak, gdy w rodzinie i takie wy-
datki stanowią spore obciążenie 
domowego budżetu?

W pozostałych przedszkolach 
usłyszeliśmy, że prowadzący zaję-
cia dodatkowe zgodzili się na dar-
mową naukę najuboższych dzieci. 

- Nowe zasady odpłatności za 
przedszkola, które wprowadził 
rząd spowodowały w Ozorkowie 
ogromne zamieszanie – przyznaje 
burmistrz Jacek Socha. - Zajęcia 
muszą być prowadzone przez firmy 
zewnętrzne, bo nie mogą tego robić 
nauczyciele. Wyraźnie podkreślam, 
że takie rozwiązanie wymusiła na 
nas nie do końca przemyślana re-
forma zasad finansowania pobytu 
dzieci w przedszkolach. Rozwiąza-
nie jest zgodne z prawem. Forma 
prowadzenia zajęć, zaproponowana 
po spotkaniu z dyrektorami placó-
wek jest odpowiedzią na ograni-

czenia wynikające z ustawy. Tak 
jak do tej pory - od woli rodziców 
zależy czy dziecko będzie uczest-
niczyć w zajęciach dodatkowych.  
Trwają prace nad budżetem na 
rok 2014. Przedszkola to jeden z 
moich priorytetów, więc budżet 
na ten cel zostanie zaplanowany 
w wymaganej wysokości. Zapew-
nienie zajęć dodatkowych w tym 
roku wymagało zabezpieczenia 
w budżecie dodatkowych 150 000 
zł - środki zostały zabezpieczone.  
Jaka jest opinia MEN? W związku 
z różnymi interpretacjami tzw. 
ustawy przedszkolnej, dotyczącymi 
finansowania przez rodziców zajęć 

dodatkowych Ministerstwo Eduka-
cji Narodowej informuje, że zgodnie 
z art. 14 ust. 8 ustawy o systemie 
oświaty, publiczne przedszkole 
nie może pobierać od rodziców 
opłat innych, niż ustalone przez 
radę gminy zgodnie z zasadami 
określonymi w ustawie o systemie 
oświaty, czyli nie więcej niż 1 zł 
za godzinę.

Rodzice w całej Polsce zbie-
rają podpisy pod petycją, która 
ma zmienić nowe regulacje. Na 
łamach „Reportera” będziemy 
informować o każdej zmianie w 
ministerialnej ustawie.

Tekst i fot. (stop) 

Więcej kamer w OzorkowieSeniorzy odśpiewali hymn

Przedszkola na bakier z prawem?

Małgorzata Dośpiał, dyrektor „piątki”, nie ukrywa, że rozmowy o 
finansowaniu zajęć dodatkowych były trudne

Agnieszka Stręk i Patryk Pacholczyk wyrazili zgodę na to, że 
z własnej kieszeni wyjmą pieniądze dla dzieci na dodatkowe 
zajęcia w przedszkolu
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Podpalali altanki, kradli i de-
wastowali. Policja ujęła grupkę 
wyrostków specjalizujących się 
w okradaniu ogródków działko-
wych.

- Dobrze, że ich złapali. Spokoju 
nie było na działkach. Do mojego 
ogródka złodzieje dostali się po 
przecięciu siatki. Skradli z altanki 
narzędzia. Sąsiadowi wymontowali 

furtkę, którą na pewno spieniężyli 
w punkcie skupu złomu – mówi 
Jan Pawłowski (na zdjęciu), jeden z 
działkowców.

Wiesław Rzącki, komendant 
ozorkowskiej policji, powiedział 
nam, że sprawą działkowych chuli-
ganów zajmuje się wydział rodzin-
ny i nieletnich sądu w Zgierzu. 

(stop)

Mieszkańcy narzekają na głów-
ne skrzyżowanie. Twierdzą, że 
kierowcy nie zważają na znaki. 
Dodatkowym problemem jest układ 
dróg z łukami przez które nie widać 
nadjeżdżających samochodów.

- Tak jest na przykład z ul. 
Ozorkowską. Auta wyłaniają się 
zza łuku, gdy już praktycznie 
wjeżdżają na skrzyżowanie – 
mówi pani Wanda. - Wiele razy 
na skrzyżowaniu dochodziło do 
wypadków.

- To prawda – potwierdza sprze-
dawczyni z pobliskiego sklepu. 
- Prawie codziennie słyszę pisk 
opon.

Wójt Ryszard Nowakowski 
twierdzi, że skrzyżowanie i tak jest 
bezpieczniejsze, niż jeszcze kilka 
miesięcy temu. 

- Pojawiły się lustra i znaki, które 
zostały zamontowane na wysię-
gnikach nad ulicami – słyszymy. 
- Sygnalizacja świetlna, to wciąż 
zbyt kosztowna inwestycja. 

(stop)

Działkowcy odetchnęli z ulgą Niebezpieczne skrzyżowanie

PARZĘCZEW

OZORKÓW
Po raz pierwszy od kilkunastu 

lat Ozorkowskie Przedsiębiorstwo 
Komunalne nie będzie odpo-
wiadać za zimowe utrzymanie 
dróg powiatowych przebiega-
jących przez miasto. Decyzja w 
tej sprawie zapadła niedawno w 
starostwie. Wybrano firmę z Alek-
sandrowa. Czy nowy podmiot da 
sobie radę? 

Ważne jest to, że powiatowe trak-
ty są głównymi ulicami w mieście. 
Wśród nich można wymienić m.in. 
ul. Aleksandrowską, Maszkowską, 
Zgierską, Wyszyńskiego, Starzyń-
skiego, Listopadową. W OPK wybór 
nowej, zewnętrznej firmy, został 
przyjęty z dużym zaskoczeniem. 

- Powiem tak, nie wymienia się tego 
co dobre – mówi Grzegorz Stasiak, 
prezes Ozorkowskiego Przedsiębior-
stwa Komunalnego. - W przedsiębior-
stwie wypracowaliśmy dokładny plan 

związany z zimowym utrzymaniem 
dróg. Obawiam się, że zmiany mogą 
być niekorzystne dla naszego miasta. 
My jesteśmy przecież na miejscu. Szyb-
ko moglibyśmy zareagować. 

Mieszkańcy Ozorkowa mogą 
zmiany odczuć zimą bardzo nega-
tywnie – przekonują w komunalce.  
- Naszym zdaniem firma z Alek-

sandrowa, która wygrała przetarg, 
będzie miała ogromny problem z 
odśnieżaniem dróg powiatowych 
w mieście – słyszymy od szefa OPK. 
- Szkoda, że taka decyzja zapadła. 
Już teraz jesteśmy doskonale przy-
gotowani do zimy. I na pewno, jak co 
roku, profesjonalnie wypełnilibyśmy 
powierzone przez powiat zadania. 

Ozorkowskie Przedsiębiorstwo 
Komunalne dysponuje 5 pługami, 
2 piaskarko-solarkami, ciągnikiem 
z pługiem, kilkoma samochoda-
mi ciężarowymi dostosowanymi 
do zimowego utrzymania dróg. 
OPK nadal odśnieżać będzie drogi 
miejskie. 

Tekst i fot. (stop)

w oPk nie kryją emocji. Nie zmienia się 
tego, co dobre – mówią w komunalce

W OPK przekonują, że już teraz sprzęt jest w pełni przygotowany do zimy
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Zapraszamy do wzięcia udziału 
w konkursie plastycznym organi-
zowanym przez Komendę Woje-
wódzką Policji w Łodzi o nazwie 
„Policja w oczach dziecka”. Jeśli 
jesteś uczniem szkoły podstawowej 
województwa łódzkiego, lubisz 
zajęcia plastyczne i wiesz na czym 
polega praca policjanta to jest kon-
kurs właśnie dla ciebie! Wybierz 
jeden z poniższych tematów:

- Policjanci na stoku narciarskim,
- Dzień Policjanta,
- Wakacje z Policją,
- Nowy rok szkolny z Policją, 
- Bezpieczna droga do szkoły,
- Policja na wodzie, lub inny o 

tematyce związanej z pracą policji

a następnie weź kredki, farby, czy 
cokolwiek innego co przyjdzie ci do 
głowy i do dzieła! Na Twoje prace cze-
kamy do 31 października 2013 roku w 
Wydziale Komunikacji Społecznej Ko-
mendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. 
A może jesteś rodzicem uzdolnio-
nego plastycznie ucznia zafascyno-
wanego pracą policjanta? Przekaż 
tą informację swojemu dziecku, 
może to właśnie ono zwycięży i 
wygra wspaniałą nagrodę rzeczową.  
Szczegółowe informacje oraz regula-
min konkursu znajdziecie na stronie:

http://komisarz-blysk.pl/images/
stories/PAB2013/regulamin_kon-
kursu_plastycznego_2013.pdf

12 października kilka minut po 
godzinie 9.00 dyżurny Komendy Po-
wiatowej Policji w Zgierzu otrzymał 
niecodzienny telefon. Zadzwonił do 
niego jeden z mieszkańców Łodzi 
przekazując, iż znajduje się w lesie 
w okolicy miejscowości Emilia i 
potrzebuje pomocy ponieważ źle 
się poczuł. 52-latek poinformował, 
iż leży na ziemi i nie może się pod-
nieść. Jak stwierdził miał już wcze-
śniej problemy zdrowotne. 

Zdając sobie sprawę, iż życie 
dzwoniącego może być zagrożone 
dyżurny natychmiast podjął de-
cyzję o skierowaniu do wskazanej 
miejscowości kilku radiowozów. 
Kiedy funkcjonariusze przecze-
sywali okolicę, dyżurny cały czas 
podtrzymywał rozmowę z 52-lat-
kiem, by ustalić jak najwięcej szcze-
gółów dotyczących jego położenia. 
Mężczyzna twierdził, iż widzi las 
i słyszy samochody poruszające 
się autostradą A2, opisał również 
budynek który dostrzegł w oddali. 
Znając przyległy autostradzie teren 
dyżurny skierował jeden z radiowo-
zów na drogę techniczną i nakazał 

włączenie sygnałów świetlnych 
i dźwiękowych. Poinformował o 
tym zaleceniu pokrzywdzonego i 
poprosił, by ten powiedział gdy tylko 
usłyszy syreny. Niestety w tym sa-
mym momencie kontakt telefoniczny 
z mężczyzną się urwał. Policjanci nie 
poddali się jednak. Po wejściu w głąb 

lasu zauważyli leżącego w zaroślach 
mężczyznę, którego natychmiast 
przekazali w ręce pogotowia ratun-
kowego. Dzięki szybkiej reakcji i 
dużemu zaangażowaniu policjantów 
mężczyzna z podejrzeniem zawału 
serca trafił do szpitala.

KPP w Zgierzu

Policjanci z Komendy Powiatowej 
w Łęczycy po pościgu zatrzymali 29 
– latka, który powybijał szyby w sa-
mochodzie. Po zgłoszeniu o wybiciu 
szyb w samochodzie mundurowi 
zostali skierowani do Witoni. Po 
szybkiej weryfikacji faktów i usta-
leniu rysopisu sprawcy policjanci 
ruszyli w pościg za wandalem. Po 
chwili zatrzymali 29 – latka podej-
rzewanego o uszkodzenie mienia. 
Okazało się, że mężczyzna będąc 

pod wpływem alkoholu, badanie 
wykazało w jego organizmie 1,8 
promila, wybił szyby w samocho-
dzie. Wartość strat wyceniono na 
2 tysiące złotych. Wandal, po wy-
trzeźwieniu usłyszał zarzut uszko-
dzenia mienia. Jako recydywiście 
grozi mu wyższy wymiar kary niż 
przewidziane za to przestępstwo 5 
lat pozbawienia wolności. 

KPP w Łęczycy

Na obiekcie Miejskiego Ośrod-
ka Sportu i Rekreacji w Zgierzu 
przy ul. Wschodniej 2 odbyły 
się VIII  Powiatowe Zawody 
Sportowo - Pożarnicze Ochotni-
czych Straży Pożarnych Powiatu 
Zgierskiego.

Zawody zostały rozegrane w 
trzech grupach dla drużyn wyło-
nionych w eliminacjach miejsko 
– gminnych t.j.:

W grupie A (męskie drużyny 
pożarnicze)

- OSP Aleksandrów Łódzki, OSP 
Ozorków, OSP Głowno, OSP Popów, 
OSP Solca Wielka, OSP Grotniki – 

Ustronie, OSP Opole, OSP Koźle, 
OSP Nakielnica.

W grupie C (żeńskie drużyny 
pożarnicze)

- OSP Bełdów, OSP Lipka, OSP 
Opole, OSP Popów.

W grupie MDP (młodzieżowe 
drużyny pożarnicze)

- OSP Lipka, OSP Lubianków, 
OSP Grotniki - Ustronie.

Ogółem wystartowało w zawo-
dach 16 drużyn: 9 – męskich, 4 – 
żeńskie oraz 3 – młodzieżowe.

Atrakcją zawodów był pokaz 
umiejętności strażackich - dzieci w 
wieku 7-9 lat z OSP Stryków.

Strażacy z powiatu 
rywalizowali 

Policjanci gonili pijanego 
wandala

Policja w oczach dziecka 

Nietypowa akcja policji

Łączone patrole straży 
miejskiej i policji 

W przyszłym roku na terenie 
powiatu łęczyckiego zobaczymy 
więcej patroli w ramach służb 
ponadnormatywnych.

Komendant Powiatowy Policji w 
Łęczycy insp. Paweł Karolak zwró-
cił się do samorządu lokalnego z 
prośbą o wsparcie finansowe dla 
służb ponadnormatywnych. Ko-
mendant korzystając z prawa jakie 
stawia przed nim zapis w Ustawie 
o Policji co roku zwraca się do 
lokalnych włodarzy o pomoc fi-
nansowa lub materialną niezbęd-
ną dla realizacji zaplanowanych 
inicjatyw. W 2012 roku samorządy 
wsparły nas finansując służby 
ponadnormatywne. W bieżącym 
roku starostwo, urząd miasta oraz 

gminy partycypowały w kosztach 
zakupu oznakowanego samocho-
du służbowego. Na przyszły rok 
komendant zaplanował wrócić 
do realizacji służb ponadnor-
matywnych. Pomysł spotkał się 
z aprobatą Burmistrza oraz Wój-
tów wszystkich gmin. W przy-
padku pozytywnych uchwał 
poszczególnych rad miast i gmin 
w 2014 roku na terenie powiatu 
łęczyckiego zobaczymy więcej 
patroli. W ramach dodatkowych 
patroli policjanci w czasie wol-
nym od służby będą podejmować 
czynności mające na celu przeciw-
działanie przestępczości i popeł-
nianiu wykroczeń oraz poprawę 
porządku publicznego poprzez 

eliminowanie zachowań nieakcep-
towanych społecznie. Do głównych 
zadań policjantów pełniących służ-
bę w ramach porozumienia należeć 
będzie między innymi: 

• kontrola miejsc grupowania 
się osób naruszających ład i po-
rządek publiczny,

• pozyskiwanie informacji o 
zjawiskach patologicznych,

• zabezpieczenie imprez i fe-
stynów,

• kontrola miejsc sprzedaży i 
spożywania alkoholu, co ma na 
celu ujawnienie osób naruszają-
cych przepisy ustawy o wychowa-
niu w trzeźwości i przeciwdziała-
nie alkoholizmowi.

Info: KPP w Łęczycy 
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OGŁOSZENIA DROBNE

OgłOszenia

Kupon na bezpłatne ogłoszenie
Treść ogłoszenia:

 

Telefon:

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszenia
Ogłoszenie bezpłatne powinno zawierać maksymalnie 10 słów

Oryginalny kupon należy dostarczyć do biura redakcji 
w Łęczycy, ul. Kaliska 42



POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁĘCZYCY
ul. Sienkiewicza 31;99-100 Łęczyca ,tel.(0-24) 721-29-14, fax 721-32-78 

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

Mam na sprzedaż umywalkę nabla-
tową 50 Cersanit IBIZA+ bateria+ 
syfon . Umywalka używana ale 
nie posiada żadnych pęknięć ani 
rys. szerokość: 50cm, głębokość: 
47 cm, wysokość: 12 cm. Tel. 501 
970 633 

 Mam na sprzedanie sprawny silnik 
1,8 V8 Renault Laguna na części. 
Tel.794 751 421
 
Sprzedam  przyczepę do prze-
wozu zwierząt itp. tel .601-369-
452 

Sprzedam beczkę ocynkowaną, 
pojemność 600l, do wody,szam-
ba itp. Okolice Góry św Małgo-
rzaty. Tel. 783 692 801 

Mam do sprzedania igłę do zała-
dunku balotów , bel okrągłych,o 
długości 3,5m podnosi na wy-
sokość 4 bel. Więcej informacji 
pod nr tel. 724 166 016 

Mam do sprzedania samochód 
ciężarowy na bliźniaku renault 
mascot, masa całkowita 3,5t 
, stan bardzo dobry izoterma 
agregat chłodniczy, winda tel. 
697 067 093 

Sprzedam samochód marki 
Opel Vectra B 1.6 16V 74kw 
z instalacją gazową firmy brc 
posiada klimatyzację poduszki 
powietrzne el. lusterka el szy-
by kierownice wielofunkcyjną 
technicznie bardzo sprawny 
zadbane wnętrze opony w bdb 
stanie ważny przegląd oraz 
ubezpieczenie uszkodzony jest 
silnik przebieg ok.160tys km tel. 
880 623 894 

Sprzedam gazowy podgrze-
wacz wody Termet typ G-19-02 
w pełni sprawny tel. 782-737-703

Sprzedam ławę szklaną wenge 
Wymiary dł - 110 cm, szer - 68 
cm, wys - 44 cm ława w bardzo 
dobrym stanie kolor wenge 
odbiór osobisty tel. 697 055 011 

Sprzedam ślubny garnitur zna-
nej marki Lavard raz założony 
i świeżo odebrany z pralni. 
Dobry materiał,  jest nie gnio-
tący. Rozmiar 176/108/94. tel. 
664-467-294 

Sprzedam dom o pow mieszkal-
nej 75mkw w Żelaznej Starej (po-
wiat łęczycki) na działce 2150 m2. 
Na działce znajdują się również 
stodoła z oborą , które można 
przeznaczyć na garaż. Dom wy-
budowany z cegły. Strop betono-
wy , izolacja na fundamencie !!! 
Trzy pokoje, duża kuchnia , 
przedpokój, strych ( do zagospo-
darowania na kolejne dwa po-
mieszczenia). W domu ściany do 
odświeżenia, podłogi drewniane. 
Trzy okna PCV ,pozostałe dwa 
drewniane. Ogrzewanie- piece 
węglowe ,woda z sieci . DOM 
DO ZAMIESZKANIA. W okolicy 
zabudowa mieszkaniowa oraz te-
reny upraw rolnych, bardzo cicho i 
spokojnie !!! Działka jest ogrodzo-
na. 14 km do Łęczycy,11,7 km do 
Krośniewic. Tel. 426 809 054 

Mam do zaoferowania oryginal-
ne narty zjazdowe DYNAMIC. 
Stan bardzo dobry.  Posiadam 
również buty do tych nart. Moż-
liwa również zamiana na coś 
ciekawego. Tel.661 099 511 

Sprzedam ekspres do kawy 
przelewowy na filtry papierowe. 
Ekspres jest sprawny i w bardzo 
dobrym stanie. Tel. 667 366 159 

Mam do sprzedania sony erics-
son TXT Pro, telefon jest używany 
przez dziewczynę nie posiada 
żadnych śladów otarć lub znisz-
czeń, był zakupiony w salonie 
Play lecz nie posiada sim locka. 
Telefon ma jeszcze gwarancje na 
rok czasu oraz posiada wszystkie 
dokumenty zakupu a także pudeł-
ko wraz z ładowarką kablem USB 
i słuchawkami. Tel.726 394 043 

Sprzedam huśtawkę rozkładaną 
dziecięcą, bardzo funkcjonalna i 
stabilna. Po złożeniu zajmuje bar-
dzo mało miejsca. tel.782 153 244 

Mam do sprzedania super damkę 
Konsul. W rowerze wymieniłem 
nowe opony oraz dętki wraz z sio-
dełkiem wygodnym, zapraszam 
do oglądania tel.721 155 534 

Sprzedam nowy nie używany 
rozdzielacz DO OGRZEWANIA 
PODŁOGOWEGO typu kan- 
sprzedaje z powodu zmiany 
koncepcji ogrzewania mam 
również do sprzedania dwa 
rozdzielacze do grzejników 5- i 
8 sekcji z zaworkami tel.880 
172 007 

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.

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

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, 

komunikatywność, 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

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

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 
motywacyjny) należy wysyłać poczta 
elektroniczną 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 
motywacyjny) należy wysyłać poczta 
elektroniczną 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

Operator młota hydraulicznego
Wykształcenie min. zawodowe, 
preferowane techniczne, znajo-

mość obsługi maszyn produkcyj-
nych, mile widziane doświadczenie 

zawodowe w obsłudze młotów 
hydraulicznych, umiejętność 

czytania rysunku technicznego, 
sumienność, dokładność
Schraner Polska Sp. z o. o.

Ul. Lotnicza 21G
99-100 Łęczyca

tel.: (24) 721 02 27

Operator koparko-ładowarki
Uprawnienia do obsługi koparko-łado-

warki, prawo jazdy kat. C
Wa-Trans Wacławski Wiesław

Ul. Kutnowska 82
99-120 Piątek

tel.: 601 075 778

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: 

Grabowie, 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 widziana 

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
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Drukarnia Łódź

Za nami ósma edycja Belferiady, 
czyli Turnieju Piłki Siatkowej Samo-
rządowców Powiatu Łęczyckiego. W 
meczu wzięły udział drużyny samo-
rządowców i nauczycieli łęczyckiego 
starostwa i magistratu. Po raz kolejny 
organizatorami potyczek sportowych 
były dwie łęczyckie szkoły: Zespół 
Placówek Edukacyjno – Wychowaw-
czych  i Gimnazjum im. Jana Pawła II .  
Mecz odbył się w hali sportowej przy 
gimnazjum.

Zawody sportowe rozpoczęli: An-
drzej Olszewski -burmistrz Miasta 
Łęczyca, 

Ireneusz Barański-sekretarz po-
wiatu łęczyckiego, Wanda Lepczak 
–dyrektor Gimnazjum Jana Pawła II 
i Jerzy Szymczak – dyrektor ZPE-W.

Grającym na hali kibicowali: Woj-
ciech Czaplij – zastępca burmistrza, 
Renata Brygier- sekretarz Miasta 
Łęczyca, Teresa Kawczyńska – kie-
rownik Referatu Oświaty, Kultury 
i Sportu, Andrzej Owczarek- koor-

dynator ds. Sportu Starostwa Po-
wiatowego w Łęczycy, dyrektorzy 
szkół i przedszkoli prowadzonych  
przez Miasto Łęczyca, nauczyciele 
i uczniowie. Turniejowi sędziował 
Zbigniew Kocoń – nauczyciel wf-u 
w gimnazjum.  Poziom zawodów 
był bardzo wysoki ,

a rywalizacja w grupach zacięta. 
Zawodnicy w przemyślany sposób 
opracowywali plan strategii. Turniej 
był formą połączenia zabawy z ry-
walizacją, dlatego drużyny dawały 
z siebie wszystko. 

Belferiadę 2013 zwyciężyła dru-
żyna urzędu miasta, pokonując za-
wodników starostwa powiatowego 
wynikiem 3:1. Zwycięzcy otrzymali 
puchar przechodni, a wszyscy 
zawodnicy pamiątkowe dyplomy.

Po zawodach na uczestników impre-
zy czekał poczęstunek przygotowany  
przez nauczycielki z ZPE-W w Łę-
czycy.

Tekst i fot. (just)

Turniej Piłki Nożnej o Puchar 
Burmistrza Miasta Ozorkowa, 
rozeg rany z okaz ji  90 -lec ia 
Szkoły Podstawowej nr 4, zain-
augurował jednocześnie sporto-
we zmagania na nowym boisku 
sportowym przy SP4.

W Turnieju, rozegranym 17 
października, uczestniczyły 
drużyny z czterech szkół pod-
stawowych: Szkoły Podstawo-
wej nr 4, Szkoły Podstawowej 
nr 5 oraz ze szkół w Modlnej i 
Solcy Wielkiej. 

Najlepsi okazali się zawod-
nicy z Modlnej, drugie miejsce 
zajął zespół gospodarzy, trze-
cie – drużyna z SP 5, czwarte 
- zawodnicy ze szkoły w Solcy 
Wielkiej.

Trzem pierwszym drużynom 
burmistrz Jacek Socha wręczył 
puchary, a sześciu najlepszym 
zawodnikom Turnieju – drobne 
upominki. Zespoły otrzymały 
także piłki ufundowane przez 
Urząd Miejski i radnych: Ry-
szarda Kałużnego i Dariusza 
Plaskotę. 

Według młodych piłkarzy i 
trenerów na nowym boisku grało 
się bardzo dobrze. Przypomnij-
my; na początku października 
zakończyły się prace związane z 
jego budową. W ramach inwesty-
cji powstało boisko sportowe do 
gry w piłkę nożną o wymiarach 
30 m x 43 m o powierzchni 1290 
m2 (pole do gry 24 m x 40 m), 
nawierzchnia syntetyczna typu 
„sztuczna trawa”, bramki alum-
iniowe o wymiarach 5 m x 2 m. 

Wykonano także odwodnienie 
pod płytą boiska poprzez insta-
lację systemu drenażu. 

Boisko oddzielono od sąsia-
dującego terenu za pomocą 
piłkochwytów czyli specjalnego 
ogrodzenia z siatki, by unie-
możliwić wypadanie piłki poza 
teren do gry.

Budowa boiska przy Szkole 
Podstawowej nr 4 to druga in-
westycja związana z programem 
budowy boisk przy miejskich 
szkołach w Ozorkowie: dwóch 
podstawówkach i Gimnazjum 
nr 1. W ubiegłym roku zbudo-
wano boisko przy Gimnazjum, 
natomiast w 2014 r. powstanie 
boisko przy Szkole Podstawowej 
nr 5. Środki na ten cel pochodzą 
z tzw. „kapslowego”.

Tekst i fot. UM

Samorządowy turniej piłki 
siatkowej

Pierwsze mecze na nowym boisku

To był mecz walki. Bez happy endu dla Górnika
W VIII kolejce łódzkiej klasy 

A grupy II Górnik 1956 Łęczyca 
podejmował drużynę Kotana 
Ozorków. Łęczycanie niestety 
przegrali 3-4 (1-2).

Derby regionu dostarczyły ki-
bicom wielu emocji, choć samo 
spotkanie nie należało do porywa-
jących widowisk. Już przed pierw-
szym gwizdkiem było wiadomo, 
że będzie to mecz walki. Górnik 
zajmował w tabeli IV miejsce, a 
Kotan II. 

Mecz rozpoczął się od gry w 
środkowej części boiska, a obie 
drużyny sporadycznie dochodzi-

ły do sytuacji strzeleckich. W 21 
minucie spotkania na indywidu-
alną akcję zdecydował się Dawid 
Michałowski, został sfaulowany 
w polu karnym, za który sędzia 
meczu podyktował jedenastkę. 
Pewnym egzekutorem okazał się 
Paweł Pałczyński. Wydawałoby 
się, że łęczycanie pójdą za ciosem. 
Stało się inaczej. W 31 minucie po 
błędzie Marcina Maślińskiego, 
sytuację wykorzystał Przemysław 
Kołodziejczyk doprowadzając do 
remisu. Osiem minut później, ko-
lejny błąd łęczyckich defensorów, 
po którym technicznym strzałem 
Michał Żurek zdobywa drugą 
bramkę dla Kotana. Pierwsza 
odsłona meczu kończy się prowa-
dzeniem przyjezdnych.

Początek drugiej połowy na-
leżał do zespołu Górnika. W 
51 minucie spotkania z prawej 
strony boiska dośrodkował Bog-
dan Pacałowski i Paweł Pałczyń-
ski strzałem pod poprzeczkę 
doprowadził do remisu. Do 
przełomowej sytuacji meczu 
doszło w 54 minucie spotkania. 
Po kontrataku jeden z piłkarzy 
Kotana zostaje sfaulowany przez 

Marcina Maślińskiego w polu 
karnym. Decyzja sędziego mogła 
być tylko jedna. Rzut karny dla 
piłkarzy z Ozorkowa wykorzy-
stał Marcin Żurek, a Marcin Ma-
śliński otrzymał za to zagranie 
czerwoną kartkę i musiał opuścić 
plac gry. Zrobiło się 3-2 dla Kota-
na i Górnicy grali w dziesiątkę.  
Po podwójnej „stracie” to czar-
no-zieloni wzięli się do roboty. 
Swoje okazje na doprowadzenie 
do kolejnego remisu miał Paweł 
Pałczyński. Ale albo strzał był 
niecelny, albo na posterunku był 
bramkarz gości. Mimo przewagi 
Górnika kolejnego gola w 78 
minucie zdobyli ozorkowianie. 
Strzelcem bramki był Radosław 
Bryzek. Wydawałoby się, że jest 
już po meczu. Ale nic mylnego. 
Po stracie czwartej bramki, mimo 
gry w dziesięciu, to Górnicy osią-
gnęli dużą przewagę. Po podaniu 
Pawła Pałczyńskiego na pole 
karne, na uderzenie zdecydował 
się Rafał Żemigała. Po jego strzale 
piłka odbija się od poprzeczki i 
całym obwodem przechodzi linię 
bramkową. Jest 3-4 dla Kotana             
i sędzia dolicza cztery minuty. 

Napór gospodarzy nie przyniósł 
jednak efektu w postaci gola. 
Mecz kończy się zwycięstwem 
drużyny z Ozorkowa.                        

GÓRNIK 1956 ŁĘCZYCA - KO-
TAN OZORKÓW  (3-4)

1-0  21’ Pałczyński (karny)
1-1  31’ Kołodziejczyk
1-2  39’ Żurek 
2-2  51’ Pałczyński
2-3  55’ Żurek (karny) 

2-4  78’ Bryzek 
3-4  88’ R.Żemigała

GÓRNIK 1956 ŁĘCZYCA:
A.Żemigała – M.Sobczak, R.

Żemigała, Jarczyński, Pielesiak 
(Ferszt), Łuczak (Kubiak), Micha-
łowski (Góra), Maśliński, Lewan-
dowski, Pałczyński, Pacałowski

Rezerwowi: A.Żemigała, B.Sob-
czak, Mikołajczyk

Tekst i fot. Paulina Kuzera
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