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Przed nami dzień zadumy  Szkodliwa woda w Ozorkowie?

str. 7 str. 10

Duchy istnieją – twierdzą nasi rozmówcy. Pani 
Małgorzata prawie rok mieszkała ze zjawą w 
mieszkaniu przy ul. Konopnickiej w Łęczycy - str.4

Zatrzymani fałszywi monterzy kuchenek str. 13
94

O tym mówi się w Ozorkowie. 
W miejskim parku zgwałcona 
została 20-latka. To prawda, 
czy plotka – zastanawiają się 
mieszkańcy - str.11

Na WaliszeWie 
Wystrzelił gejzer gazu

str. 2

str. 9

złota polska jesień. 
Fotoreportaż 

Makabra! Kopały człowieka w głowę

Dwie młode dziewczyny 
skatowały przechodnia

Mężczyzna jest w stanie krytycznym

Włos jeży się na głowie. 

Nastolatki bestialsko pobiły 

38-letniego mieszkańca Łęczycy.
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Chwila nieuwagi kierowcy 
vw polo, który uderzył w tył re-
nault megane, zakończyła się dla 
74-letniej pasażerki volkswagena 
wizytą w szpitalu. Do wypadku 
doszło na skrzyżowaniu ulic Sien-
kiewicza i Belwederskiej.

- W polo doszło do rozszczel-
nienia miski olejowej, w wyniku 
czego droga została zalana olejem. 
Naszym zadaniem była neutrali-
zacja tej substancji – mówi mł. asp. 
Zdzisław Cichański. 

- Kierowca volkswagena nie 
zachował bezpiecznej odległości 
i został ukarany mandatem za 
spowodowanie kolizji – mówi 
Dariusz Kupisz z KPP Łęczyca. 

W ciągu kilku godzin strażacy 
usunęli uszkodzone pojazdy. Kie-
rowcy byli trzeźwi. 

(berk)

Po raz trzeci były zakład karny 
w Łęczycy zostaje wystawiony na 
sprzedaż. Cena wywoławcza po-
zostaje niezmienna i wynosi 1 220 
000 zł. Chętni mogą się zgłaszać do 
17 grudnia.

- Są już pierwsze osoby zaintere-
sowane zakupem – zdradza Janusz 
Jankowski z wydziału promocji 
starostwa powiatowego. - Sierp-
niowa akcja zwiedzania więzienia 

cieszyła się dużym powodzeniem 
także wśród potencjalnych in-
westorów. Zainteresowani mogą 
dokonać oględzin nieruchomości, 
kontaktując się z nami i ustalając 
dogodny termin. Pod młotek ma 
pójść były zakład karny (dawny 
klasztor Ojców Dominikanów) 
wraz z przylegającymi budynkami: 
kuchnią, kotłownią, wartownią i 
strażnicą a także sąsiadującym od 
północy terenem niezabudowanym.

(berk)

ŁĘCZYCAŁĘCZYCA

Do trzech razy sztuka?Zawinił kierowca, ucierpiała pasażerka

osiedle mogło wylecieć w powietrze
ŁĘCZYCA

Głośny syk a następnie chmu-
ra gazu, to efekt nieumiejętnej 
pracy operatora koparki, który 
w czwartek w południe wyrwał 
główny zawór w gazociągu prze-
biegającym w ul. Staromiejskiej 
na osiedlu Waliszew. W każdym 
momencie mogło dojść do wybu-
chu. Blisko znajduje się stacja 
trafo i ruchliwa trasa krajowa nr 
1. Lokatorzy w popłochu musieli 
opuszczać swoje domy. Z minuty 
na minutę rosło napięcie. 

- Nie pamiętam, kiedy ostat-
nio aż tak się bałam – przyznaje 
Zofia Koperska, lokatorka domu 
położonego najbliżej uszkodzonej 
sieci gazowej. - Gdy na zewnątrz 
usłyszałam ten potworny szum 
wydobywającego się gazu, to 
trzymałam tylko kciuki, aby jak 
najszybciej przyjechali z gazowni. 

- Naprawdę wyglądało to bardzo 
groźnie. Z tej uszkodzonej rury gaz 
wydobywał się z ogromną siłą – 
dodaje Maciej Koperski, właściciel 
ewakuowanej posesji. 

Starszy kapitan Ireneusz Szlau-
derbach, z miejscowej jednostki 

strażackiej, przyznaje, że akcja 
została przeprowadzona sprawnie 
i fachowo. 

- Przy stacji transformatorowej 
robił się tunel i tworzył wysokie 
stężenie gazu, dlatego pracownicy 
zakładu energetycznego odcięli 
napięcie, aby gdzieś w strefie nie 
nastąpił przeskok iskry i samoza-
płon – mówi strażak. - Na bieżąco 
monitorowaliśmy stężenie gazu 
oraz jego przemieszczanie. Sy-
tuacja na pewno byłaby jeszcze 
poważniejsza, gdyby wiatr wiał w 
przeciwną stronę i kierował gaz na 
osiedle, szkołę i krajową jedynkę. 
Wówczas trzeba byłoby wstrzymać 
ruch na drodze.

Na miejsce, oprócz straży po-
żarnej, przyjechali też szybko 
policjanci, pracownicy zakładu 
energetycznego i gazowego.  Policja 
przebadała na stan trzeźwości ro-
botników remontujących ulicę Sta-
romiejską. Wszyscy byli trzeźwi. 

Po przybyciu pracowników tech-
nicznych strażacy zeszli na drugi 
plan, umożliwiając technikom jak 
najszybszą naprawę uszkodzenia. 
Zakręcono zawór i wymieniono 
rurę. W ciągu kilku godzin wszyst-
ko wróciło do normy. 

Mieszkańcy Waliszewa nie 
mają szczęścia do inwestycji. 
Latem walczyli z przedłużającą 
się przebudową kanalizacji sa-
nitarnej na ulicy Słowackiego, 
obecnie czekają na ukończenie 
remontu ulicy Staromiejskiej. 
W tym przypadku opieszałość 
w układaniu betonowej kostki 
brukowej okazała się przydatna, 
ponieważ jej brak ułatwił straża-
kom i pracownikom  pogotowia 
technicznego naprawę gazociągu. 
Przypomnijmy jednak, że ekipa z 
Poddębic już teraz ma poważne 
opóźnienia w remoncie ul. Staro-
miejskiej. Z tego powodu zapłaci 
miastu duże kary.

Tekst i fot. (berk)
Strażacy zabezpieczyli teren Gazownicy fachowo uporali się z uszkodzeniem

Zofia Koperska z 
niecierpliwością czekała na 
przyjazd ekipy z gazowni
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ŁĘCZYCA

reklama

Na ulicy Poznańskiej dwie 
dziewczyny w wieku 17 i 18 lat 
napadły na przechodnia. Przewró-
ciły go i zaczęły kopać po całym 
ciele, w tym po głowie. Mężczyzna 
walczy o życie w szpitalu. Choć 
od tego makabrycznego napadu 
upłynęło już kilka dni, 38-latek do 
dziś nie odzyskał przytomności. 
Jego stan jest krytyczny. 

Późnym wieczorem w centrum 
miasta nastolatki zaatakowały 
przechodnia. Świadkami tego zda-
rzenia byli inni mieszkańcy oraz 
lokatorzy pobliskich kamienic. Nikt 
nie pomógł. Dziewczyny spokojnie 
wróciły do swoich domów. 

- Zadzwonił do mnie znajomy, 
który powiedział mi o moim bra-
cie. Usłyszałem, że został pobity i 
nieprzytomny leży na Poznańskiej. 
Zaraz poszedłem na miejsce. Widok 
był okropny. Brat miał spuchnię-
tą całą głowę, był zakrwawiony. 
Szybko zadzwoniłem po karetkę 
– wspomina Eugeniusz Kowalski. 

Pogotowie zabrało łęczycanina do 
łódzkiego szpitala im. M. Kopernika. 

Trafił na OIOM. Jak się dowiedzie-
liśmy ma uszkodzoną podstawę 
czaszki. Nie ma z nim kontaktu.

- Na nic nie reaguje. Rozmawia-
łem z lekarzami, którzy powiedzieli 
mi, że brat jest w stanie krytycznym 
– słyszymy.

- To nie był środek nocy. W cen-
trum miasta dziewczyny atakują 
człowieka i nikt nic nie robi. Gdzie 
jest policja? 

Kim są agresorki? Są znane w 
Łęczycy. Jedna ma na imię Sandra, 
druga dziewczyna to Aleksandra. 
Na swoim koncie mają już pobicia 
i kradzieże. 

- Zostały przesłuchane przez 
policję i wypuszczone na wolność 
– słyszymy od załamanego pana 
Eugeniusza. - Dlaczego nastolatki 
nie zostały w areszcie? Chodzą po 
mieście i śmieją się z naszej policji i 
lokalnych władz. Łęczyca to miasto 
bezprawia. Mówi się o dodatko-
wych patrolach i o tym, jak świetnie 
z łobuzami radzi sobie policja. Przy-
padek mojego brata najwyraźniej 
pokazuje jak jest naprawdę. 

Niestety w całej Polsce obserwuje 
się wzrost zachowań przestępczych 
wśród dziewczyn. Niekiedy tzw. 

„słaba płeć” jest jeszcze bardziej 
zajadła i bezlitosna od chłopców. 
Agresja przestała być wyłącznie 
cechą mężczyzn. Zdaniem psy-
chologów granica między zacho-
waniem kobiet a mężczyzn zaciera 
się. Agresja u kobiet jest 
niebezpieczna. Spe-
cjaliści twierdzą, 
że u dziewcząt 
poziom upo-
ru i konse-
kwencji w 
biciu jest 
znacznie 
w y ż s z y 
niż u męż-
czyzn.

O zda-
rzenie za-
p y t a l i ś my 
Ag nieszkę 
Ciniewicz, 
rzecznicz-
kę łęczyc-
kiej policji. 
C z e k a my  n a 
odpowiedź na naszego mejla. O 
przebiegu tej sprawy będziemy 
informować. 

(stop)

Nastolatki kopały przechodnia w głowę. 
Mężczyzna nie odzyskał przytomności

Pan Ryszard w szpitalu walczy o życie

Nastoletnie dziewczyny są coraz bardziej agresywne
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grażyna prasnowska
nie miałam żadnych 
doświadczeń z duchami. 
moja mama mówiła, że po 
śmierci mnie odwiedzi, 
ale mnie nie odwiedziła. 
Życie po śmierci jest 
moim zdaniem jedną 
wielką niewiadomą. 
mimo to wierzę w życie 
pozagrobowe. 

Dzisiaj pani Małgorzata M. 
(nazwisko do wiadomości red.) z 
dużym poczuciem humoru wspo-
mina swoją „przygodę z duchami”. 
Do śmiechu jednak jej nie było, 
gdy wprowadziła się do mieszka-
nia przy ulicy Konopnickiej. Nowe 
gniazdko zostało zakupione od 
miłej staruszki, która po stracie 
męża postanowiła się 
wyprowadzić. 

- Horror przeżywa-
łam przez cały rok 
– mówi pani Mał-
gorzata. – Przepro-
wadziliśmy się do 
nowego miejsca, ni-
kogo nie znałam. Na 
remont jeszcze nie było 
nas stać, więc nie-
które trzaski 
m o g ł a m 
s o b i e 
wytłu-
m a -

czyć starym mieszkaniem, ale 
sygnały były zbyt wyraźne, aby 
się oszukiwać. Mieliśmy w domu 
ducha! 

Niesamowite zdarzenia, o któ-
rych opowiada pani Małgorzata 
wywołują gęsią skórkę. Skrzypie-
nie, miauczenie, odgłos kroków, 
cienie na ścianach to nie jedyne 
„strachy”, z którymi przyszło się jej 
zmierzyć.

-  Bałam się zostawać sama w 
domu – opowiada. – Najgorszy był 

odgłos płaczu dziecka. Początko-
wo myślałam, że sąsiedzi zza 
ściany mają dzieci, ale okazało 

się, że nie. Zaczęłam więc 
rozpytywać o poprzednich 
lokatorów. Przypomniało mi 
się, że staruszka informowała 

nas, że w mieszkaniu zmarł jej 
mąż i prosiła o zapalenie 

czasem na jego 
grobie znicza. 

Niestety nie 
w i e d z i a -

łam, gdzie 
się znaj-

du j e  i 
t e g o 

n i e 

uczyniłam. Jeden z sąsiadów, przy-
puszczam, że dla żartu, postraszył 
mnie, że blok stoi na starym górni-
czym cmentarzysku. Dolał oliwy 
do ognia.

Z opowieści wynika, że duch 
stawał się coraz bardziej dokuczli-
wy. Nie poprzestał na „szuraniu”, 
ale zrzucał drobne przedmioty na 
podłogę, a nawet szarpał drzwiami. 
Pani Małgorzata postanowiła skoń-
czyć ten koszmar raz na zawsze. 

- Zaczęłam rozpytywać rodzinę 
i znajomych, co się robi w takich 
wypadkach. Podpowiedzi były 
różne. Ktoś z rodziny zasugerował, 
że to może być zbłąkana dusza, a 
najlepszym rozwiązaniem na jej 
przegonienie jest bluźnierstwo, a 
przez nie zawstydzenie zmarłego 
– opowiada szeptem kobieta. – Tak 
więc za każdym razem, gdy coś się 
działo, miałam koszmar lub czułam 
obecność „obcego”, po prostu – 
wstyd się przyznać -  bluźniłam. I 
poskutkowało. O radę prosiłam też 
księdza, który poświęcił mieszkanie 
i powiedział, że jeśli sytuacja się nie 
uspokoi wezwiemy egzorcystę. Na 
szczęście nie było to konieczne…

- To możliwe, że osoba zmarła 
przychodzi do bliskich i daje o 
sobie znać. Zmarły istnieje, tylko w 
innym świecie, który pozostaje dla 
nas tajemnicą. O istnieniu życiu po 
życiu świadczą nauki Pana Jezusa. 
Stary Testament pełen jest takich 
przykładów – mówi proboszcz 
parafii św. Andrzeja w Łęczycy, 
ks. Sławomir Sobierajski. – Od 
kiedy znalazłem się w tej parafii 
nie miałem informacji o nękaniu 
ludzi przez duchy. Ale zdarzały się 
przypadki, w innych parafiach, kie-
dy proszono mnie np. o modlitwę.

(berk)

Reporter pyta: czy wierzymy w życie pozagrobowe?

andrzej stasiak
Jestem osobą wierzącą i 
wierzę w życie po śmierci. to 
co dzieje się z ciałem nie jest 
istotne, ważna jest dusza i 
to ona idzie do nieba albo do 
piekła. w duchy natomiast 
nie wierzę. rodzice nigdy 
mnie nie zostawili i ja ich 
nie zostawię, natomiast nie 
zdarzyło się, żebym miał 
styczność ze zmarłymi. 

daria czerwińska
nie wierzę w duchy w ogóle. 
natomiast zdarzyło mi się, 
że po pogrzebie przyszedł do 
mnie we śnie dziadek. moim 
zdaniem po śmierci czeka nas 
przede wszystkim spokój – 
nie będziemy się już martwić 
o nic, odejdą wszystkie 
problemy.

Halina tokarska
wierzę w duchy, ponieważ 
przyszedł do mnie mój 
zmarły mąż. w ciągu 
dziesięciu lat przyszedł do 
mnie dwukrotnie. czułam 
zapach papierosów, które 
tylko on palił. takie rzeczy 
się zdarzają. poza tym 
dostaję przestrogę jeśli ktoś 
ma umrzeć:  niespodzianie 
zadzwoni domofon, dzwonek, 
raz słyszałam chodzący 
budzik, którego nie mam. 

zofia wdowiak
nie wiadomo co czeka nas 
po śmierci. Ja wierzę w 
niebo, w piekło mniej. Bóg 
jest sędzią i do niego należy 
rozstrzyganie o losach 
ludzkich. w duchy raczej 
nie wierzę, w każdym razie 
mnie nie straszą. zmarli 
czasem śnią mi się po 
nocach, ale jako żywi. 

Duchy istnieją – mówią nasi rozmówcy
ŁĘCZYCA

W tym bloku – zdaniem pani Małgorzaty – straszył w mieszkaniu 
duch 

Ks. Sławomir Sobierajski mówi 

o duchach powołując się na 

Stary Testament
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ŁĘCZYCA
Wiktor Stelmaszewski, lokalny 

przedsiębiorca, złożył skargę na dzia-
łalność starosty łęczyckiego. Rada 
powiatu większością głosów zadecy-
dowała o przeprowadzeniu kontroli 
doraźnej przez Komisję Rewizyjną. 

Na posiedzeniu zabrakło skar-
żącego, który swoją nieobecność 
wytłumaczył złym stanem zdro-
wia i pobytem w szpitalu. Do 30 
listopada komisja musi rozpa-
trzyć skargę i wydać opinię czy 
jest ona zasadna czy też nie.

W złożonym przez przedsię-
biorcę piśmie pojawia się skarga 
na opieszałość władz powiato-
wych. Skarżący żądał od powia-
towego inspektora wyjaśnienia 
statusu prawnego budynku usłu-
gowego, znajdującego się na jego 
prywatnej posesji. Odpowiedzi 
jednak nie otrzymał, więc zwró-
cił się o pomoc do starostwa jako 
organu bezpośrednio nadzoru-
jącego PINB. Sprawa ciągnie się 
od 4 lat, kiedy to powiatowy in-
spektor Włodzimierz Tomczak 
wstrzymał budowę budynków, 
narażając W. Stelmaszewskiego 

na straty finansowe. Wg skarżą-
cego było to działanie bezprawne 
i bezpośrednio skierowane prze-
ciwko niemu. 

- Przypominam, że skarga 
rozpatrywana była w 2011 roku 
i wtedy została uznana za bezza-
sadną.  Nie wyciągnąłem także 
konsekwencji dyscyplinarnych, 
ponieważ w ocenie Wojewódz-
kiego Inspektoratu Nadzoru 
Budowlanego postępowanie 
powiatowego inspektora jest wła-
ściwe – mówi starosta Wojciech 
Zdziarski.

(berk)

Biznesmen obwinia starostę i powiatowego inspektora 
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„Łęczycanka” to dojna krowa. Biorą niezłą kasę
Wysokość wynagrodzeń wzbu-

dzała podczas cząstkowych wal-
nych zebrań wiele emocji. Pytano 
o koszt utrzymania nowego i 
byłych zarządów. I chociaż odpo-
wiedź zdaje się owiana tajemnicą 
dowiedzieliśmy się, że zarówno 
Janusz Muszyński (obecny pre-
zes), jak i Jarosław Szymański 
(odwołany prezes) pobierają wy-
nagrodzenie w wysokości ponad 
7 tys. zł (brutto), Jolanta Marci-
niak – ponad 4 tys. zł, a Marek 
Gdula – ok. 3,5 tys. zł. 

Konstancja Chodorowska, 
była wiceprezes spółdziel-
ni mieszkaniowej, nadal nie 
otrzymała wypowiedzenia i 
figuruje jako pracownik „Łę-
czycanki”. Zasiłek chorobowy, 
który otrzymuje, nie obciąża 
spółdzielni. Prezes Muszyński 
nie chciał komentować wyso-
kości swojego wynagrodzenia. 
Zapytaliśmy więc odwołanego 
prezesa spółdzieln i a teraz 
najlepiej zarabiającego kasjera 
w Łęczycy o wynagrodzenia w 
spółdzielni.

- Nie są to sumy wygórowane, 
wręcz porównywalne z wyna-
grodzeniami, które otrzymują 
np. dyrektorzy szkół. Istnieją 
instytucje, w których kierow-

nicy otrzymują większe stawki 
– mówi J. Szymański. – Nie re-
zygnowałem z takiej wysokości 
wynagrodzenia, ponieważ uwa-
żam, że zostałem nieprawnie 
odwołany, z czym zwróciłem 
się także do sądu. Mam zamiar 
powrócić na  stanowisko preze-
sa „Łęczycanki”. 

Nadzwyczajne walne dobiegły 
końca. Za odwołaniem Walde-
mara Augustyniaka opowie-
działo się w sumie 32 spółdziel-
ców, przeciw – 312. Natomiast za 
Krzysztofem Urbańskim murem 
stanęło 310 osób, przeciw były 
34 osoby. Dwóch członków 
to jednak za mało, aby Rada 
Nadzorcza mogła sprawnie 
funkcjonować. Dlatego też na-
leży jak najszybciej zwołać wy-
bory uzupełniające. Zgodnie w 
wolą spółdzielców odbędą się 
trzy spotkania, których daty 
wstępnie wyznaczono na 19, 20 
i 21 listopada. Informacje o ich 
zwołaniu – jak zapewnia prezes 
Janusz Muszyński – powinny 
pojawić się na klatkach schodo-
wych dzisiaj, najpóźniej jutro. 
Według statutu kandydatów na 
radnych mogą zgłaszać członko-
wie spółdzielni, najpóźniej na 
15 dni przed pierwszą częścią 

walnego zgromadzenia. Nowo 
wybrani członkowie RN zostaną 
powołani w miejsce tych, którzy 
odeszli i będą sprawować ich 
funkcję do końca kadencji, czyli 
czerwca 2015 roku.

- Póki co nikt się nie zgłosił, ale 
podejrzewam, że kandydatów 
będzie sporo – mówi Waldemar 
Augustyniak. – Ostatecznie wybór 
należy do spółdzielców i to oni 
zadecydują komu zaufać. 

Członkowie RN otrzymują wy-
nagrodzenie w wysokości 50% 
minimalnego wynagrodzenia 
(ok. 800 zł), a przewodniczący w 
wysokości 60 % (ok. 960 zł).  

- Kwestia wynagrodzeń jest 
zawsze dyskusyjna – komentuje 
W. Augustyniak. – Liczy się jakość 
pracy, wynagrodzenie jest sprawą 
drugorzędną. Pojawiły się głosy, 
aby sprawować funkcje radnych 
społecznie, oczywiście, jest to do 
przedyskutowania. 

Podczas jednego z cząstkowych 
zebrań wpłynął wniosek o odwo-
łanie obecnego zarządu i przywró-
cenie „starego”, tak więc powrót na 
stanowisko prezesa Szymańskiego 
wydaje się realny. Ostateczną de-
cyzję podejmie Rada Nadzorcza.

Prezes Muszyński szacuje, że 
za sam wynajem pomieszczeń na 
sześć cząstkowych nadzwyczaj-
nych walnych przeznaczono ok. 
1260 zł. 

Tekst i fot. (berk)

To nie koniec spotkań. Niedługo spółdzielcy będą wybierać członków nowej rady nadzorczej

Prezes Muszyński unika rozmów na temat swojego 
wynagrodzenia Krzysztof Urbański uzyskał duże poparcie spółdzielców
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Radny miejski Zenon Koper-
kiewicz złożył w miejscowej 
prokuraturze skargę na działanie 
policji, która – jego zdaniem – 
zachowała się nieprofesjonal-
nie podczas ubiegłotygodnio-
wej interwencji związanej z 
kuchenkowymi naciągaczami.  
Przypomnijmy, że w mieście od 
jakiegoś czasu wyspecjalizowani 
handlowcy proponują, głównie 
starszym ludziom, zakup ku-
chenek gazowych po znacznie 
zawyżonych cenach.  

- Pomimo nalegań i podawania 
podstaw prawnych, w sprawie 
działania dwóch osób i naciągania 
ludzi starszych na koszty, w związ-
ku z wymuszeniem i straszeniem 
ich przez akwizytorów, sprzeda-
jących kuchnie gazowe, policjanci 
odstąpili od czynności śledczych i 
weryfikacji zeznań naciągniętych 
mieszkańców – krytykuje postawę 
policji samorządowiec. - Próbowa-
łem powstrzymać pracowników 
firmy, którzy nakłaniali lokatorów 
do wymiany kuchenek i prosiłem 
o zaprzestanie działalności na 
terenie wspólnoty, której jestem 
przewodniczącym. Doszło do 
szarpaniny i ostrej wymiany 
zdań. Wezwałem policję, która 
wg mnie nie spełniła swojej roli. 
Tymczasem osób naciągniętych na 
drogie kuchenki przybywa. Radny 
przestrzega przed nieuczciwymi 
sprzedawcami. 

Tekst i fot. (berk)

ŁĘCZYCA

GM. ŁĘCZYCA

Radny Koperkiewicz złożył w prokuraturze skargę na policjantów

Radny w prokuraturze 
skarży się na policję

reklama

Kwestia drogi w Gawronach nie 
została póki co rozwiązana i nie 
zakończy się szybko. PKP odpo-
wiedziało na pismo skierowane 
przez władze gminy o utwardzenie 
drogi odmownie. Sprawa ponownie 
stanęła w miejscu. Przewidując taki 
obrót rzeczy radny Grzegorz Góra 
postulował, aby w piśmie uwzględ-
nić propozycję przeprowadzenia 
inwestycji na koszt gminy, lecz 
informacji takiej PKP nie przedło-
żono. Sprawa ma być poruszana na 
najbliższych posiedzeniach Komisji 
Rolnictwa.

- Na ostatniej sesji złożyłem 
interpelację w tej sprawie, ale 
zostałem zignorowany – mówi 
radny Góra. – To przypomina 
zabawę w piaskownicy. Władza 
obiecuje a obietnic nie dotrzymuje. 
Wójt i jego zastępca powinni mieć 
świadomość, że służą ludziom i 
są utrzymywani z ich podatków. 
Takie zachowanie to zwykłe prze-
ciąganie sprawy. Mieszkańcy Ga-

wron potrzebują tej drogi a władza 
jest najzwyczajniej nieczuła na ich 
potrzeby. 

Na poprzedniej sesji Rady Gminy, 
w trakcie części objazdowej terenów 
inwestycyjnych zebrani odwiedzili 
sporny kawałek drogi.  

- Poprosiliśmy radnych i sołtysów, 
aby zobaczyli na własne oczy i bez 
emocji podchodzili do tej sprawy – 
mówił Robert Małolepszy, zastępca 
wójta. – Intencja jest taka, żeby wszy-
scy zobaczyli jak to wygląda, abyśmy 
mogli dyskutować o sprawie na sesji.

Emocji jednak nie zabrakło. Uśmie-
chy, sarkastyczne uwagi i brak zro-
zumienia dla potrzeb mieszkańców 

Gawron części zebranych nie świad-
czyły o chęci niesienia pomocy. 
Doszło nawet do spięcia pomiędzy 
sołtysem Witoldem Rytczakiem a 
jednym z mieszkańców feralnego 
odcinka. Sołtys zarzucił Wiesławowi 
Mikołajczykowi, że droga dojazdowa 
była niegdyś najlepszą drogą w oko-
licy, jednakże poprzez prowadzenie 
działalności przewozowej została 
„popsuta”. Zwrócił także uwagę na 
niewielkie użytkowanie drogi przez 
pozostałych mieszkańców wsi. Obu-
rzony W. Mikołajczyk sprawę ponow-
nie próbował wyjaśnić, ale posłuchu 
wśród przybyłych nie znalazł. 

Tekst i fot. (berk)

Śmieciowej rewolucji w SM „Łę-
czycanka” póki co nie będzie. 
Mieszkańcy będą płacić za wywóz 
odpadów tak jak do tej pory: za 
segregowane – 8 zł, a niesegregowa-
ne – 10 zł. Zamieszanie wyniknęło 
z powodu kar administracyjnych, 
które wg prezesa „Łęczycanki” mia-
ły zostać nałożone na spółdzielnię 
za nieprzestrzeganie złożonych de-
klaracji. Na segregowanie śmieci 
zdecydowało się 1431 osób, a 
niesegregowanie 955. Ustawa nie 
przewiduje kar administracyj-
nych za nieselektywną zbiórkę 
odpadów – informuje  Rafał 

Koperkiewicz z referatu rozwoju 
i promocji miasta. – Jeżeli dana 
nieruchomość złożyła deklarację 
o selektywnej zbiórce odpadów, a 
nie gromadzi ich w taki sposób, 
wówczas właściciel ponosi opła-
ty takie, jak za odbiór odpadów 
zmieszanych. Cen za wywóz od-
padów jednak nie ujednolicono i 
w najbliższym czasie nie planuje 
się wprowadzania zmian. Sytu-
acja może ulec zmianie po no-
wym roku, kiedy to „śmieciowe 
usługi” będzie świadczyć firma, 
która wygra przetarg. 

(berk)

Na strzelnicy LOK zawodnicy 
rekrutowani spośród samorządów 
z powiatu łęczyckiego rywalizowali 
po raz ósmy w strzeleckich zawo-
dach. Strzelano z karabinku spor-
towego SM-2 lub KK-150 Standard, 
kal. 5,6mm. W zawodach uczestni-
czyło 8 drużyn. Walczono o tytuły 
najlepszej drużyny samorządowej i 
najlepszego zawodnika a otrzymali 
je: w kategorii drużynowej -  Stowa-
rzyszenie „Mamy Wielkie Serca” 
ze Świnic Warckich (224 pkt.), a w 
kategorii indywidualnej Paweł Le-

wiński (89 pkt.). Wyróżnienie wśród 
kobiet otrzymała Julita Matusiak. 
Zawodników nagrodzono pucha-
rami i dyplomami.  

Bez śmieciowej rewolucji

Strzeleckie zawody w 
Świnicach Warckich

Nie ma spokoju w Gawronach
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OZORKÓW
Mali „Tropiciele przyrody” z 

Przedszkola Miejskiego Nr 3 prze-
szli ulicami Ozorkowa w marszu 
ekologicznym, podczas którego ha-
słami i piosenkami zachęcali miesz-
kańców do dbania o środowisko.

120 dzieci przeszło ul. Zgierską, 
Wyszyńskiego, następnie przez 
Plac Jana Pawła II do ul. Kościuszki 
i dalej Słowackiego do siedziby 
Ozorkowskiego Przedsiębiorstwa 

Komunalnego. Po drodze przed-
szkolaki rozdawały mieszkańcom 
papierowe listki z sentencjami 
promującymi ekologiczne zacho-
wania i skandowały hasła dotyczące 
ochrony środowiska: „Myślę, więc 
segreguję”, „Na ochronie środowi-
ska Twoje zdrowie zyska”, Czyste 
środowisko – najlepsze uzdrowi-
sko”, „Świat zadymiony ma same 
złe strony”, „Każdemu sercu bliska 
ochrona środowiska”...

(stop)

Władze miasta i powiatu zgier-
skiego złożyły wspólny wniosek 
ws. dofinansowania „Przebudowy 
układu komunikacyjnego w pół-
nocno-zachodniej części Ozorkowa 
i Powiatu Zgierskiego” z Narodo-
wego Programu Przebudowy Dróg 
Lokalnych (tzw. schetynówki). Od-
powiedź z Urzędu Wojewódzkiego 
ma być znana w ciągu najbliższych 
kilku dni. Planowana jest moderni-
zacja ul. Armii Krajowej na odcinku 
od Sikorskiego do Konstytucji 3-go 
Maja i ul. Konstytucji 3-go Maja 
od ronda Pułaskiego do granic 
Ozorkowa. Miasto finansowałoby 
jedynie 50 % kosztów przebudowy 
400-metrowego odcinka ul. Armii 
Krajowej. 

Zdaniem burmistrza Ozorkowa 
przebudowa ma duże szanse na 
otrzymanie dofinansowania.

- Mamy tutaj połączenie drogi 
gminnej z drogą powiatową, wspól-
ny projekt miasta i powiatu, popra-

wę warunków dojazdu do terenów 
przemysłowych, czyli do zakładów 
ŁSSE, poprawę bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym. Istnieje za-
tem realna szansa, że otrzymamy 
dofinansowanie i przebudujemy 

drogę za połowę kosztów – mówi 
burmistrz Jacek Socha. 

Prace mogłyby rozpocząć się w 
połowie przyszłego roku.

(stop)

Ekologiczny marsz 
przedszkolaków

Wkrótce decyzja ws. ozorkowskiej 
schetynówki

Nadchodzi czas zadumy i dużych wydatków

ŁĘCZYCA
Mieszkańcy nie żałują grosza 

na zbliżające się Święto Zmarłych. 
Koszt kwiatów, wiązanek, zniczy, 
preparatów do czyszczenia nagrob-

ków jest spory. Trzeba również 
doliczyć wydatki związane z 
dojazdem na cmentarze i orga-
nizację domowych spotkań. 
W tym roku smutne święta 
potrwają trzy dni. 

Przed łęczyckim cmenta-
rzem, przy ul. Kaliskiej, już 

od kilku dni trwa wzmożony 
ruch. Ogromne zainteresowanie 

przy stoiskach świadczy o tym, że 
pamiętamy o bliskich zmarłych. 
Nie szczędzimy pieniędzy. Ceny są 
porównywalne z ubiegłorocznymi. 

- U nas najdroższa wiązanka 
kosztuje ponad 120 złotych 

– mówi Edyta Ozdoba, 
florystka. - Nie brakuje 
klientów na takie wią-
zanki. Oczywiście 

mamy także tańsze, w cenie 
już od 30 złotych. 

Pani Edyta powie-

d z i a ł a 
n a m ,  ż e 

mieszkańcy za-
mawiają już teraz 

wiązanki i kwiaty, 
aby w Dniu Zmarłych 

mieć pewność takiego za-
kupu. 
- Najpopularniejsza z kwia-

tów ciętych jest chryzantema. 
Kosztuje 5 złotych – słyszymy. - Ku-
powany jest też wrzos w doniczce. 

fo
t. 

U
M

   
 fo

t. 
U

M

Wiesława Pietruszewska, z ko-
lejnego przycmentarnego punktu, 
dodaje, że dużym powodzeniem 
cieszą się sztuczne kwiaty. Są w cenie 
żywych, ale oczywiście mogą na 
grobie leżeć znacznie dłużej. Ceny 
lampek i zniczy są takie same jak 
rok temu.

- Najdroższe znicze kosztują po-
nad 50 złotych. Są kupowane ze 
względu na to, że długo się palą. 
Klienci w y d a j ą 

spo-

ro pie-
niędzy i to nie 
zaskakuje. Przecież takie święto jest 
raz w roku. Dobrze, że pamiętamy 
o naszych zmarłych – mówi pani 
Wiesława. 

Alicja Sobczak długo wybierała 
preparat do mycia nagrobków.

- Nie ma takiego jak chciałam. Ku-
pię inny, mam nadzieję, że też będzie 
dobry – słyszymy. 

- Preparaty do czyszczenia mar-
muru mam w cenie 8-12 złotych 
– mówi Jacek Pawlak, sprzedawca. - 
Oczywiście teraz na takie produkty 
jest prawdziwy boom. 

Pani Danuta, którą spotkaliśmy 
przed cmentarzem, twierdzi, że na 
Święto Zmarłych wyda na pewno 
ok. tysiąca złotych. 

- Takich osób 
jest dużo – po-
twierdzają sprze-
dawcy. - Dla nas 
to dobry okres do 

handlowania. Jest 
to też potwierdze-

nie, jak ważne są to 
święta. 

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

Rozwiązanie krzyżówki z numeru 59: Czas to pieniądz.

UŚMIECHNIJ SIĘ
Dwie blondynki przeglądają kalen-
darz: 
- Zobacz! Jutro jest Maksymiliana. 
Znamy jakiegoś Maxa? 
- Tak, Ibuproma. 
                                                         * * *
Konduktor w pociągu pyta się podróżu-
jącej z psem blondynki: 
- Czy pani zapłaciła za tego psa? 
- Ależ skąd! Dostałam go na urodziny! 
                                                         * * *
Młody mąż wraca do domu z pracy, patrzy, a jego żona, 
blondynka spazmatycznie szlocha.  
- Czuję się okropnie - mówi do niego. - Prasowałam 
twój garnitur i wypaliłam wielką dziurę na tyle 
twoich spodni. 
- Nie przejmuj się tym - pociesza ją mąż. - Pamiętasz, mam 
drugie spodnie do tego garnituru. 
- Tak, na szczęście! - mówi żona wycierając łzy. - Dzięki 
temu mogłam naszyć łatę. 
                                                         * * * 
Policjant zatrzymuje blondynkę za przekroczenie pręd-
kości i pyta ją bardzo grzecznie, aby pokazała mu prawo 
jazdy.  
Blondynka obrażona odpowiada: 
- Chciałabym, abyście lepiej ze sobą współpracowali. Nie 
dalej jak wczoraj jeden z was zabrał moje prawo jazdy, a 
już dziś oczekujecie, że je wam pokażę. 
                                                         * * * 
Blondynka idzie na spacer. Przychodzi nad rzekę i widzi 
drugą blondynkę na przeciwnym brzegu. 
- Hej - krzyczy tamta - jak mogę się dostać na drugi brzeg? 
Blondynka patrzy w górę i w dół rzeki, a potem krzyczy: 
- Ale ty jesteś na drugim brzegu! 
                                                         * * * 
Policjant zatrzymuje blondynkę jadącą pod prąd ulicy 
jednokierunkowej. 
Policjant: „Czy pani wie, GDZIE pani jedzie?” 
Blondynka: „Nie wiem, ale gdziekolwiek by to nie było, to 
muszę być solidnie spóźniona, bo wszyscy już wracają!” 

Zupa gulaszowa z wołowiną 
składniki: 
• 2 cebule 
• 300 g mięsa wołowego (np. pręga) 
• 4 ziemniaki 
• 2 zielone papryki 
• puszka pomidorów 
• 1.5 l wody 
• 1 łyżeczka majeranku 
• 1 łyżeczka kminku 
• po jedenj łyżeczce słodkiej i ostrej papryki 
• sól 
• pieprz 
 sposób przygotowania: 
Cebulę kroimy w grubą kostkę i rumienimy na złoty kolor. Doda-
jemy pokrojone w kostkę mięso i dodajemy przyprawy: papryki, 
majeranek i kminek. Dusimy przez 20 minut i zalewamy gorącą 
wodą. Paprykę kroimy w kostkę i dodajemy do zupy. Gotujemy 
przez kolejne 30 minut. Pod koniec wrzucamy do garnka po-
krojone w drobną kostkę ziemniaki i pomidory. Gotujemy pod 
przykryciem do miękkości. Na koniec doprawiamy do smaku solą 
i pieprzem. Podajemy z pieczywem. 

Pierś z kurczaka w sosie brzoskwiniowym  
składniki: 
• 1 podwójna pierś z kurczaka 

• sól i pieprz 
• 2 łyżki mąki 
Na sos: 
• 2-3 miękkie brzoskwinie 
• łyżka posiekanej w drobną kostkę 
czerwonej papryki 
• łyżka konfitury brzoskwiniowej 
• 150 ml białego wytrawnego wina 
• mała cebulka 
• łyżeczka posiekanego świeżego 
tymianku 
• 1/3-1/2 łyżeczki imbiru 
• sól i pieprz do smaku 
• garść migdałów (opcjonalnie) 
sposób przygotowania: 
Kurczaka umyj, oczyść i pokrój w kawałki. Lekko rozbij, posyp 
solą i pieprzem i odstaw na około 0,5 godziny. Po tym czasie lekko 
obtocz w mące (strząśnij nadmiar). Na patelni rozgrzej około 1-2 
łyżek oliwy. Smaż na niej kurczaka, aż zrobi się złoty, a w środku 
nie będzie już różowy. Po usmażeniu zdejmij go z patelni i odstaw w 
ciepłe miejsce pod przykryciem. Na patelnię wylej wino i zmniejsz 
ogień. Dodaj posiekaną w drobną kostkę cebulkę. Następnie dorzuć 
obrane i posiekane w kostkę brzoskwinie (oraz ewentualnie papry-
kę). Kiedy zaczną się rozpadać, dorzuć konfiturę, tymianek i imbir. 
Jeśli potrzeba dopraw do smaku. Kurczaka przełóż do gotowego 
sosu i duś około 5 minut. W tym czasie rozgrzej inną patelnię (bez 

tłuszczu) i wrzuć na nią płatki migdałów. Upraż je, uważając, aby się 
nie przypaliły (inaczej zrobią się gorzkie). Kiedy będą gotowe dodaj 
je do mięsa w sosie. Dobrym dodatkiem do tego dania będzie  ryż. 

Krówki czekoladowe 
składniki: 
• 330 g cukru 
• 200 ml mleka skondensowanego 
niesłodzonego 
• szczypta soli 
• 200 g gorzkiej czekolady 
• 100 g pianek marshmallows 
 sposób przygotowania:
 Zagotowujemy cukier, mleko i sól, co 
jakiś czas mieszając. Zdejmujemy garnek z ognia, dodajemy po-
siekaną czekoladę, szybko i dokładnie mieszamy, aż się rozpuści. 
Dorzucamy pokrojone na mniejsze kawałki pianki marshmallows 
i znów dokładnie mieszamy. Trzeba się spieszyć, bo masa dosyć 
szybko tężeje. Przekładamy ją do wyłożonej papierem do pie-
czenia kwadratowej formy o boku 20 cm. Czekamy, aż ostygnie. 
Kroimy na cukierki. Przechowujemy w hermetycznym pojemniku. 

PORADY NASZYCH CZYTELNICZEK
• Zbyt rzadki sos mięsny zagęścisz kawałkiem czerstwego 
razowego chleba
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Złota polska jesień

Nietypowe jak na koniec 
października temperatury 
sięgające blisko 20 stopni 
zachęcały w ubiegłym 
tygodniu do spacerów w 
łęczyckim parku. Alejki 
przysypane złotymi liśćmi 
tworzyły niepowtarzalny, 
romantyczny klimat. 
Można było spotkać 
zakochanych i rodziny z 
dziećmi, które ochoczo 
zbierały kasztany. Oby 
taka pogodna i ciepła aura 
trwała jak najdłużej. 

Katarzyna Bernacka
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ogłoszenie

Jak długo jeszcze będziemy pić 
skażoną wodę, która zawiera zbyt 
dużo żelaza i manganu? – pytała 
szefa Ozorkowskiego Przedsię-
biorstwa Komunalnego radna 
Barbara Urbaniak. 

Pytanie padło w dość niefor-
tunnym momencie. Uśmiechnięty 
prezes OPK wyraźnie wytrącił z 
równowagi radną.

- Proszę się nie uśmiechać, tylko 
odpowiedzieć na pytanie. Pytam 
nie tylko jako radna, ale też jako 
mieszkanka Ozorkowa, która jest 
zaniepokojona złą jakością naszej 
wody. To nie są żarty.

Grzegorz Stasiak, prezes OPK, 
był zaskoczony.

- Proszę mi wybaczyć. Nie śmieję 
się z pani pytania, przed chwilą po 
prostu rozmawiałem ze swoim za-
stępcą – tłumaczył. - Pragnę wszyst-
kich uspokoić, że woda płynąca z 
ozorkowskich kranów jest coraz lep-
szej jakości. Stopniowo eliminujemy 
zanieczyszczenia. Modernizowane 
są zbiorniki zbiorcze i stacja uzdat-
niania wody. Do końca tego roku 
woda na pewno spełniać będzie 
wszelkie jakościowe wymogi.

Barbara Urbaniak nie była usa-
tysfakcjonowana odpowiedzią 
szefa komunalki. W rozmowie z 
naszym dziennikarzem jasno wy-
raziła swój niepokój.

- Już kilka lat temu sanepid 
stwierdził, że w wodzie jest za dużo 
żelaza i manganu. Pracuję w labora-
torium medycznym i wiem, że takie 
skażenie wody może prowadzić do 
poważnych zaburzeń układu po-
karmowego. Taka woda ma gorszy 

smak, zmienia zabarwienie i staje 
się mętna.  

Sesja miejska poświęcona była 
głównie problemom związanym z 
wodą i ściekami. Mieszkańcy mogą 
być pewni, że ceny wody i ścieków 
nie zmienią się. Nadal więc metr 
sześcienny wody kosztować będzie 
w Ozorkowie 2,70 złotych netto. Od-
prowadzenie metra sześciennego 
ścieków kosztuje 4,21 zł. 

Prezes OPK tłumaczył się nie 
tylko z powodu wody, ale również 
inwestycji prowadzonej na terenie 
komunalnego przedsiębiorstwa. 
Samorządowcy pytali, czy nie jest 
budowana sortownia śmieci.

- Nic z tych rzeczy – odpowiadał 
G. Stasiak. - Budujemy przesypow-
nie odpadów a poza tym na naszym 
placu zorganizowany został Punkt 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Ko-
munalnych. 

Radni pytali też o inwestycje 
kanalizacyjne. Od szefa OPK samo-
rządowcy dowiedzieli się, że zbyt 
mała liczba posesji przyłącza się do 
miejskiej sieci.

- To dość poważny problem, bo 
z tego powodu będziemy musieli 
zwrócić pokaźną sumę pieniędzy, 
ponad milion złotych. Niestety 
niektórzy lokatorzy wciąż uważają, 
że szambo jest ekonomiczniejsze od 
miejskiej kanalizacji – mówi prezes 
ozorkowskiej komunalki. - Średni 
koszt przyłącza do kanalizacji wy-
nosi ok. 1500 złotych. Rozkładamy 
płatności nawet do roku, ale i to dla 
niektórych nie jest impulsem do 
skanalizowania budynku. 

Najbliższa sesja zapowiada się 
równie ciekawie. Radni rozmawiać 
będą o podatkach i finansach miasta. 

Tekst i fot. (stop)

Panie prezesie, proszę się nie śmiać! 
Strofowała szefa OPK radna

OZORKÓW

Radna Barbara Urbaniak pytała o jakość wody w kranach i upominała prezesa, aby się nie śmiał.
„W wodzie jest za dużo żelaza i manganu” 

Prezes OPK: „Przepraszam, nie śmieję się z pani pytania. Po 
prostu rozmawiałem ze swoim zastępcą”

OGŁO S Z E N I E

OZORKOWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

z siedzibą w Ozorkowie, ul. Staszica 1

przeprowadzi w   dniu 7 listopada  2013   roku przetargi  na lokale mieszkalne  

położone w Ozorkowie

Adres Położenie Skład mieszkania

Pow. 

użytkowa

w m2

Cena 

wywoławcza w 

zł

Kwota 

wadium 

w zł

Armii Krajowej 16 m 18 III piętro  2 pok., kuchnia, łazienka, wc, przedpokój 48,40 113 823,00 6500,00

Zachodnia 1b m 2 parter 2 pok., kuchnia, łazienka, wc, przedpokój 48,40 110 554,00 6500,00

Zachodnia 13 m 17 III piętro  2 pok., kuchnia, łazienka, wc, przedpokój 48,40 112 312,00 6500,00

Sucharskiego 2 m 29 IV piętro
    2 pok., kuchnia(ciemna) , łazienka z wc, 

przedpokój
37,60 63 906,00 5600,00

Sucharskiego 3 m 13 III piętro
       1 pok., wnęka kuchenna, łazienka 

z wc, przedpokój
26,00 60 720,00 5600,00

Sucharskiego 3 m 27 II piętro 1 pok., kuchnia ,łazienka z wc, przedpokój 34,00 61 300,00 5600,00

Sucharskiego 6 m 29 IV piętro
       2 pok., kuchnia (ciemna), łazienka z 

wc, przedpokój
36,1 57 900,00 5600,00

Pogodna 5 m 15 II piętro
2 pok., kuchnia, łazienka z wc, przedpokój 

+ pomieszczenie przynależne (12,01m2)
48,62 97 625,00 5600,00

Spokojna 10 m 11 I piętro
2 pok., kuchnia, łazienka z wc, przedpokój 

+ pomieszczenie przynależne (7,32m2)
35,99 72 840,00 5600,00

Przetarg składać się będzie z dwóch etapów.
1)     Etap I – jako przetarg pisemny ograniczony do członków, którzy nie mają zaspokojonych potrzeb 

mieszkaniowych i spełniają warunki określone w § 1 ust. 3 pkt 6 regulaminu przetargów;
2) Etap II – jako przetarg ustny nieograniczony. Etap II jest przeprowadzany w przypadku, gdy w wyniku 

przeprowadzonego Etapu I nie został ustalony nabywca lokalu.
W wyniku przeprowadzenia przetargu nabywca uzyska umowę ustanowienia i przeniesienia odrębnej własności lokalu 

zawartej przed notariuszem.

Przetargi rozpoczną się 7 listopada 2013r. w siedzibie Spółdzielni

w Ozorkowie, ul. Staszica 1 o godz. 10 00

Cena wywoławcza nieruchomości lokalowej równa jest wartości określonej operatem szacunkowym

rzeczoznawcy majątkowego.

Lokale zostaną udostępnione dla sprawdzenia stanu technicznego w dniu

5.11.2013r. w godz. 930-1430. 

Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się do siedziby Spółdzielni pokój nr 8.

OGŁOSZENIE
OZORKOWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA z siedzibą w Ozorkowie, ul. Staszica 1

przeprowadzi w dniu 7 listopada  2013 roku przetargi  na lokale mieszkalne położone w Ozorkowie

Przetarg składać się będzie z dwóch etapów.
1) Etap I – jako przetarg pisemny ograniczony do członków, którzy 
nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i spełniają 
warunki określone w § 1 ust. 3 pkt 6 regulaminu przetargów;
2) Etap II – jako przetarg ustny nieograniczony. Etap II jest prze-
prowadzany w przypadku, gdy w wyniku przeprowadzonego Etapu 
I nie został ustalony nabywca lokalu.
W wyniku przeprowadzenia przetargu nabywca uzyska umowę 
ustanowienia i przeniesienia odrębnej własności lokalu zawartej 
przed notariuszem.
Przetargi rozpoczną się 7 listopada 2013r. w siedzibie Spółdzielni

w Ozorkowie, ul. Staszica 1 o godz. 10 00
Cena wywoławcza nieruchomości lokalowej równa jest wartości 

określonej operatem szacunkowym rzeczoznawcy majątkowego.
Lokale zostaną udostępnione dla sprawdzenia stanu technicznego w dniu

5.11.2013r. w godz. 930-1430. 
Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się 

do siedziby Spółdzielni pokój nr 8.
Warunkiem uczestnictwa w I Etapie przetargu jest złożenie oferty i 
oświadczeń (druki do pobrania w siedzibie Spółdzielni, pokój nr 12)

oraz wniesienie najpóźniej w dniu 6 listopada 2013r. ustalo-
nego wadium,  na konto Spółdzielni w Banku Spółdzielczym w 

Ozorkowie

nr konta: 11 8786 0001 0000 0198 2000 0001,
 tytułem: „przetarg z dnia 7.11.2013r.”

W przypadku kilku członków zakwalifikowanych do Etapu I i 
zainteresowanych tym samym lokalem, nabywcą lokalu zostanie 

członek z najdłuższym okresem oczekiwania.
Warunkiem uczestnictwa w II Etapie przetargu jest wpłata wadium 

w terminie i wysokości na konto jak wyżej. 
W II Etapie postąpienie wynosić będzie 1.000,00 zł.

Koszty związane z ustaleniem odrębnej własności lokalu 
(koszty aktu notarialnego i założenia księgi wieczystej) obciążają 

w całości osobę ustaloną jako nabywca.
Nabywca lokalu zobowiązany jest wnieść kwotę ustaloną przetar-
giem na konto Spółdzielni w ciągu 30 dni licząc od daty przetargu.

Spółdzielnia udostępnia zainteresowanym przetargiem do wglądu 
regulamin przetargu i udziela szczegółowych informacji 

w siedzibie Spółdzielni pokój nr 12.

Zainteresowani mogą również w sprawach przetargu 
kontaktować się telefonicznie:

(42) 718-54-76 w. 28 lub (42) 718-50-87.

Zarząd Spółdzielni zastrzega możliwość przerwania przetargu lub 
odstąpienia od przetargu bezpodania przyczyn.



1128 PAŹDZIERNIKA 2013
Nowy 
Tygodnik 
RegionalnymieszKańcy o tym mówią...

OZORKÓW
Coraz częściej 

na głównych uli-
cach dochodzi 
do wypadków, 
kolizji i potrą-
ceń  piesz yc h. 
W ubiegłym ty-
godniu na ul. 
Zgierskiej po-
trącona zosta-
ła kilkuletnia 
dziewczynka. 
Na szczęśc ie 
karetka szyb-
ko przyjecha-
ła na miejsce. 
K i l k u l a t k a 
została prze-
wieziona do 
szpitala. Jak 
s i ę  d o w i e -
dzieliśmy jej 
stan zdrowia 
j e s t  dob r y. 

Mieszkańcy twierdzą, że na 
drogach jest coraz niebezpiecz-

niej. 
- Szczegól-

n i e  m ł o d z i 
kierowcy nie 
z w a ż a j ą  n a 
ograniczenie 
p r ę d k o ś c i . 
N i e d a w n o 
p r z e c h o d z i -
łem na ul. Wy-
szyńskiego na 
pasach i  roz-
p ę d z o n y  s a -
mochód minął 
mnie dosłownie 
o  ce nt y me t r y 
–  mów i  Je r z y 
Czekalski, któ-
ry z troską przy-
patrywał się me-
dykom niosącym 
pomoc potrąco-
nej dziewczynce.

Pan Jerzy po-

Dziecko wpadło pod samochód. Niebezpiecznie na drogach

Potrącona dziewczynka została przewieziona do szpitala

W tym miejscu doszło do wypadku

Jerzy Czekalski mówi, że kierowcy dość często przekraczają prędkość

Czy w parku zgwałcono 20-latkę?
OZORKÓW

Lotem błyskawicy rozeszła się 
wieść, że w miejskim parku zgwał-
cona została 20-letnia dziewczyna. 
O tym drastycznym zdarzeniu mó-
wili nam wszyscy nasi rozmówcy, z 
którymi rozmawialiśmy w parku. 
Informacja dotarła też do ozor-

kowskich policjantów. Komendant 
miejscowego komisariatu powie-
dział nam jednak, że jak do tej pory 
żadna poszkodowana dziewczyna 
nie zgłosiła się na policję. 

Plotka, czy prawda? - zastanawiają 
się w Ozorkowie. 

Katarzyna Pilarz o rzekomo zgwał-
conej dziewczynie dowiedziała się od 
mamy.

- Moja mama dowiedziała się z 
kolei o zgwałconej 20-latce od sąsiada. 
Ta informacja jest przekazywana z 
ust do ust i naprawdę w Ozorkowie 
wywołała spore poruszenie. Wydaje 
mi się, że musi coś w tym być. Za dużo 
ludzi o tym mówi – słyszymy od pani 
Katarzyny. 

Justyna Grabarczyk pracuje w 
jednym z ozorkowskich marketów.

- Jestem kasjerką. I gdy rozma-
wiam z klientami, to praktycznie 
nie ma osoby, która by nie mówiła o 
tym gwałcie w parku – mówi ozor-
kowianka. - Kilka dni temu razem z 
koleżankami siedziałyśmy w parku 
na ławce i obok nas przechodziła 
starsza pani. Powiedziała, abyśmy 
uciekały z parku, bo tu gwałcą. O 
tym mówi się teraz w mieście. A w 
parku faktycznie nie jest bezpiecznie. 

- Strach jest spacerować w parku 
głównie wieczorem – dodaje Klaudia 
Potępa. - O tej zgwałconej dziewczynie 
też słyszałam. 

Podinspektor Wiesław Rzącki, 
komendant policji w Ozorkowie, 
przyznaje, że słyszał o dziewczynie, 

która miała być zgwałcona w parku.
- Wiem, że mówi o tym sporo osób. 

Ale do nas, jak do tej pory, nie zgłosiła 
się żadna zgwałcona dziewczyna. 
Jeżeli ta informacja jest prawdziwa, 
to apeluje do tej dziewczyny, niech 
zgłosi się do komisariatu i nie patrzy 
na wstyd. Porozmawiać z nią mogą 
policjantki. 

Komendant Rzącki twierdzi, że 
w parku wcale nie jest tak niebez-
piecznie.

- Potwierdzają to nasze statysty-
ki. W ciągu ostatnich miesięcy nie 
odnotowaliśmy w parku żadnych 
drastycznych przypadków – mówi 
podinspektor. 

(stop)

wiedział nam, że miejsce, w 
którym dziecko wpadło pod 
samochód, jest szczególnie nie-
bezpieczne.

- Nie ma tu pasów a samo-
chody wyjeżdżające z miasta w 
stronę Zgierza nagminnie prze-
kraczają prędkość – słyszymy. 
- Przydałaby się tu sygnalizacja 
świetlna, tym bardziej, że w tym 
miejscu ulica Wyszyńskiego, któ-
ra jest przedłużeniem Zgierskiej, 
krzyżuje się z Maszkowską. 

Tekst i fot. (stop)

Justyna Grabarczyk słyszała, że dziewczyna została zgwałcona 
w parku w pobliżu Lidla

Ozorkowianki twierdzą, że w miejskim parku nie jest bezpiecznie

ogłoszenie



12 28 PAŹDZIERNIKA 2013
Nowy 
Tygodnik 
Regionalny na groBacH urządzaJą liBacJe 

ogłoszenie

Zmotoryzowani klienci jednej z 
większych sieci handlowych dzia-
łających w Ozorkowie wychodzą 
z siebie, gdy po zakupach za każ-
dym razem muszą wyjmować zza 
wycieraczki reklamowe ulotki. W 
praktyce reklamowa makulatura 
najczęściej trafia do kosza, a gdy 
takowego w pobliżu nie ma, na 
ziemię. 

(stop)

Przybywa kotów pod blokami 
przy ul. Konstytucji 3 Maja. Loka-
torzy, z którymi rozmawialiśmy, nie 
mają nic przeciwko temu. Sami dba-
ją o to, aby koty miały co pić i jeść. - 
To najprawdopodobniej najbardziej 
chronione koty w mieście – mówi z 
uśmiechem Wioletta Skalska.

Kotów jest w tej chwili prawie 
15. Mają doskonałe warunki. 
Ulokowały się w pobliżu ciepło-
ciągu. Codziennie mają świeże 
mleko.

- Tak się jakoś złożyło, że jesteśmy 
miłośnikami mruczków. Okna 
mojego mieszkania wychodzą na 

wprost ciepłociągu przy którym są 
koty. Obserwuję bardzo często co 
robią i czy nie dzieje im się krzyw-
da. Odkąd są koty nie mamy tutaj 
gryzoni i to jest na pewno ogromny 
plus – słyszymy od pani Wioletty. 

(stop)

W ubiegłym tygodniu piesi zmu-
szeni byli iść kilkanaście metrów 
ulicą Starzyńskiego, bo nie mogli 
przy budowanym kolejnym w 
Ozorkowie markecie (Rossmann) 
korzystać z chodnika. Ekipa prze-
kopała trotuar, by zmodernizować 
dojazd. Niestety nikt nie pilnował 
tego, w jaki sposób przechodnie 
radzą sobie z problemem. 

(stop)

Koty pod ochroną
OZORKÓW

Wioletta Skalska często obserwuje 
co robią jej miauczący ulubieńcy

Koty polubiły to miejsce, tym bardziej, że lokatorzy są im życzliwi

Denerwujące 
ulotki

Ruchliwą 
ulicą zamiast 
chodnikiem

Sataniści na cmentarzu
OZORKÓW

Można się przyzwyczaić do 
życia tuż przy grobach – mówi 
Agata Poliwka, która wraz z 
mężem i dwójką dzieci od po-
nad roku mieszka na cmenta-
rzu ewangelicko-augsburskim. 
Najgorsze jest jednak to, że 
nekropolię upodobali sobie 
sataniści. 

- Nasz dom jest na terenie 
cmentarza. Jest tu oczywiście 
bardzo spokojnie, gdyby nie ta 
młodzież. Przychodzą w nocy i na 
nagrobkach urządzają sobie pijac-
kie libacje. Rok temu, dokładnie 
w Święto Zmarłych, na cmentarz 
przyszła spora grupka. Chyba 
można ich nazwać satanistami, 
bo nic sobie nie robią z tego, że w 
takim miejscu panują określone 
zasady. Młodzi ludzie, w czar-
nych strojach, piją na nagrobkach 
alkohol, palą papierosy, zacho-
wują się tak, jakby dobrze się 
bawili. Jak w tym roku ponownie 
przyjdą na cmentarz, to na pewno 
zadzwonię na policję – słyszymy 
od pani Agaty. 

Rodzina państwa Poliwków, w 
zamian za możliwość mieszkania 

w domu na terenie nekropolii, 
opiekuje się cmentarzem. 

- W Ozorkowie mieszkaliśmy 
wcześniej przy ul. Średniej w 
jednoizbowym mieszkanku. 
Przeprowadziliśmy się tutaj, bo 
w domku mamy do dyspozycji 
kilka pokoi. Zdaję sobie sprawę 
z tego, że u niektórych takie 
cmentarne otoczenie może wy-
wołać gęsią skórę. Zmarli nas 
jednak nie straszą. Bać można 
się bardziej tej młodzieży, która 
baluje na cmentarzu oraz zło-

miarzy. Raz była też dość maka-
bryczna sytuacja z bezdomnym, 
który urządził sobie nocleg w 
krypcie. 

Cmentarz ewangelicko-au-
gsburski powstał w pierwszej 
połowie XIX wieku, obecnie 
liczy ok. 150 nagrobków. Duża 
l iczba z n ich jest  zabytko -
wa. 1 listopada, jak co roku, 
na cmentarz z jadą najbliżsi 
zmarłych, często zza zachod-
niej granicy. 

Tekst i fot. (stop)

Agata Poliwka mówi, że do życia na cmentarzu można się przyzwyczaić. Szkoda tylko, że 
niektórzy nie mogą uszanować spokoju zmarłych - dodaje

M.in. pod tym aniołem 

libacje alkoholowe 

urządzają sobie młodzi 

chuligani
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Pod jednym z lokali gastronomicz-
nych w Daszynie doszło do wybicia 
szyby w samochodzie. Po chwili na 
miejscu pojawili się funkcjonariusze, 
którzy ustalili, że we wspomnianym 
barze kilka chwil wcześniej doszło do 
awantury między gośćmi. W pewnym 
momencie dwaj uczestnicy nieporo-
zumienia wybiegli przed lokal i ukryli 
się w zaparkowanym samochodzie. 
Za nimi podążył uczestnik awantury. 
Próbował dostać się do opla, jednak 
właściciel i jego kompan zaryglowali 

drzwi. Rozwścieczony tym faktem 
awanturnik, nie mogąc dostać się do 
mężczyzn, wybił boczną szybę i zaczął 
uciekać. Nie zdołał się jednak zbyt dale-
ko oddalić. Został bowiem zatrzymany 
przez policjantów. 29-letni wandal jest 
dobrze znany funkcjonariuszom z 
wcześniejszych konfliktów z prawem. 
W chwili zatrzymania miał w organi-
zmie blisko 2,5 promila alkoholu. Po 
wytrzeźwieniu usłyszy zarzut uszko-
dzenia mienia zagrożony karą do 5 lat 
pozbawienia wolności.

Policjanci łęczyckiej komendy za-
trzymali 34 - latka, który uciekał przed 
stróżami prawa. Po zatrzymaniu 
okazało się, że miał w organizmie 1,7 
promila alkoholu. 

18 października około godziny 
22.40 patrol ruchu drogowego wy-
konując swoje obowiązki przy ulicy 
Belwederskiej w Łęczycy dał sygnał 
do zatrzymania się kierowcy daewoo 
lanosa. Kierowca auta nie zastosował 
się do polecenia i podjął próbę ucieczki. 
Mundurowi ruszyli w pościg. W poro-
zumieniu z patrolem interwencyjnym 
mundurowi zatrzymali mężczyznę, 

który odpowiadał rysopisowi ucie-
kiniera, między blokami przy uli-
cy Dworcowej. Po zweryfikowaniu 
faktów okazało się, że zatrzymana 
osoba, to kierowca daewoo lanosa, 
mieszkaniec pobliskiego Ozorkowa. 
Badanie wykazało, że 34 – latek miał 
w organizmie 1,7 promila alkoholu. 
Uciekinier, czas do wytrzeźwienia 
spędził w komendzie, gdzie usłyszał 
stosowne zarzuty. Przestępstwo kie-
rowania pojazdem mechanicznym w 
stanie nietrzeźwości jest zagrożone karą 
do 2 lat pozbawienia wolności. 

Policjanci pod nadzorem proku-
ratury wyjaśniają okoliczności tra-
gicznego wypadku, do którego do-
szło 22 października około godziny 
19.45 na drodze wojewódzkiej nr 702 
w miejscowości Piekary w gminie 
Piątek. Z dotychczasowych ustaleń 

wynika, że 33-letni kierowca sa-
mochodu osobowego marki bmw 
na prostym odcinku drogi potrącił 
pieszego. W wyniku odniesionych 
obrażeń 54-letni mężczyzna zginął 
na miejscu. Kierowca był trzeźwy.

Info: policja 

Śmiertelne potrącenie

Uciekał przed policją

Awantura w Daszynie

Monterzy kuchenek 
zatrzymani

ŁĘCZYCA
Pol ic ja nc i  z  Kome ndy 

Po w i a t o we j  w  Ł ę c z yc y 
zatrzymali dwóch fałszy-
wych monterów kuchenek 
gazowych. 

23 października oficer dy-
żurny łęczyckiej komendy ode-
brał zgłoszenie, od zaniepoko-
jonej mieszkanki bloku przy 
ul icy Konopnickie j.  Kobieta 
informowała, że w jej domu 
przebywa dwóch podejrzanie 
zachowujących się mężczyzn, 
którzy bez je j zgody zaczęli 
wymieniać kuchenkę gazową. 
Natychmiast pojechał tam patrol 
mundurowych. Pod wskazanym 
adresem policjanci zastali dwie 
osoby w wieku 59 i 31 lat. We-
ryfikując fakty funkcjonariusze 
ustalili, że mężczyźni weszli 
do mieszkania pod pretekstem 
działania na zlecenie spółdzielni 
mieszkaniowej a ich zadaniem 
miała być wymiana kuchenek 
gazowych. Z rozmowy z rze-
komymi monterami wynikało, 
że kuchenki są wymieniane na 
koszt spółdzielni. Podczas pod-
pisywania umowy okazywało 
się jednak, że kwota jaką mają 
zapłacić nabywcy nawet dwu-
krotnie przewyższa wartość 
rynkową kuchenki. Lokalna 
spółdziel n ia  m ieszka n iowa 
nikogo takiego nie wysyłała do 
lokatorów. Śledczy cały czas 
uzupełniają dowody przeciw-
ko zat rzymanym oszustom.  
Przestępstwo zagrożone jest 
k a rą  do  8  l at  p ozbaw ie n i a 
wolności.

Ap e lu j e my  do  wsz ys t-
k ich osób,  które  zost a ły 
w ten sposób oszukane o 

n ie z wło c z n e  zg ło sz e n ie 
się do Komendy Powiato-
wej Polic ji w Łęczycy lub 
kontakt telefoniczny pod 
numerami telefonów (024) 
721 11 00, 997. 

Jednocześnie apelujemy 
aby zawsze sprawdzać kogo 

nieznajomego wpuszczamy 
do domu i dokładnie czytać 
k a ż dy  dok u m e nt ,  k t ór y 
podpisujemy tym bardziej 
jeśli może to wiązać się ze 
zobowiązaniami f inanso-
wymi.

KPP w Łęczycy

Usiłowali wręczyć łapówkę
Pierwsza próba usiłowania wrę-

czenia łapówki miała miejsce 24 
października około godz. 16. 40 w 
Strykowie na ul. Warszawskiej. Poli-
cjanci ze zgierskiej drogówki zatrzy-
mali do kontroli drogowej kierującego 
mercedesem , który jechał bez zapię-
tych pasów. Dodatkowo okazało się, 
że mężczyzna przewozi samochodem 
o dwóch pasażerów więcej niż jest to 
określone w dowodzie rejestracyjnym. 
Policjanci poinformowali 47-latka o 
ukaraniu go dwoma mandatami kar-
nymi i punktami za popełnione wy-
kroczenia. Mężczyzna w odpowiedzi 
na niekorzystną dla niego informację 
wyjął 100 złotowy banknot i włożył 
policjantowi do kieszeni. W tej sytuacji 
mundurowi poinformowali go, że zo-
stanie zatrzymany w związku z pró-
bą skorumpowania funkcjonariuszy 
policji. Zupełnie zaskoczonego 

takim obrotem sprawy mężczyznę 
przewieziono do jednostki policji w 
Zgierzu i osadzono w pomieszcze-
niu dla osób zatrzymanych. Dziś 
najprawdopodobniej usłyszy zarzut 
usiłowania wręczenia łapówki funk-
cjonariuszom policji, za co kodeks 
karny przewiduje karę do 10 lat 
pozbawienia wolności. 

Kolejny taki przypadek wyda-
rzył się kilka minut po północy 
już 25 października w Zgierzu 
na ul. Ozorkowskiej. Patrolujący 
ulice Zgierza policjanci zauważyli 
jadącego środkiem jezdni fiata 
cinquecento. Tor jazdy samocho-
du wskazywał, że kierujący może 
być nietrzeźwy. Przypuszczenia 
mundurowych okazały się trafne. 
Zatrzymany do kontroli 25-latek 
był pod wpływem alkoholu, ba-
danie wykazało w organizmie 

1,84 promila. Okazało się jeszcze, 
że mężczyzna nie ma przy so-
bie żadnych dokumentów. Gdy 
funkcjonariusze oznajmili mu, że 
zostanie zatrzymany za jazdę w 
stanie nietrzeźwości, zaczął na-
kłaniać mundurowych, by puścili 
w niepamięć jego przewinienie. 
Wyjął przy tym białą kopertę ze 
140 złotymi i próbował wręczyć 
policjantowi obiecując, że za 15 mi-
nut może dostarczyć jeszcze 4000 
złotych. Takim postępowaniem 
pogorszył i tak wcale już nie-
łatwą sytuację. 25–latek został 
zatrzymany i przewieziony do 
zgierskiej komendy. Noc spędził 
w policyjnym areszcie. On też 
podobnie jak jego poprzednik 
usłyszy zarzut próby skorumpo-
wania funkcjonariuszy policji. 
Dodatkowo odpowie za jazdę 

w stanie nietrzeźwości, za co 
kodeks karny przewiduje karę 
do 2 lat pozbawienia wolności. 

Mężczyzna straci też prawo 
jazdy.

KPP w Zgierzu
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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 

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, komuni-
katywność, 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, prefe-
rowane techniczne, znajomość obsługi 
maszyn produkcyjnych, mile widziane 
doświadczenie zawodowe w obsłudze 
młotów hydraulicznych, umiejętność 

czytania rysunku technicznego, sumien-
ność, 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

Specjalista ds. planowania i przygo-
towywania produkcji

Wykształcenie wyższe o specjalności: 
zarządzanie/zarządzanie i inżynieria 
produkcji/logistyka lub pokrewne, 

doświadczenie w pracy na podobnym 
stanowisku, znajomość języka niemiec-

kiego w stopniu komunikatywnym
Progres Sp. z o. o.

Ul. Narutowicza 25
90-117 Łódź

Praca w Łęczycy.
tel.: 697 818 383

CV należy wysyłać na adres e-mail: 
lukasz.zuber@grupaprogres.pl 

Kierowca kategorii C+E
Wykształcenie podstawowe, umiejęt-
ność i uprawnienia do prowadzenia 

pojazdów, prawo jazdy kat. C+E
TONI SPEDITION Sp. z o. o.

Cedrowice 35
95-035 Ozorków

tel.: (42) 270 14 00

Informatyk
Wykształcenie wyższe kierunkowe, 

znajomość systemów i technologii in-
formatycznych, 6 m-cy doświadczenia 

zawodowego
Starostwo Powiatowe w Łęczycy

Ul. Pl. T. Kościuszki 1
99-100 Łęczyca

tel.: (24) 388 72 00

Oferty pracy dla osób z orzecze-
niem o niepełnosprawności:

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.

Oferty staży:
Sprzedawca

Wykształcenie zasadnicze zawodowe, 
umiejętność obsługi kasy fiskalnej, mile 

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

Praca dodatkowa w firmie ko-
smetycznej. Oferta skierowana 
do mam wychowujących dzieci, 
kobiet pracujących i studentek. 
Praca dodatkowa
Miejsce: Łęczyca
-Bogaty System prowizji i bonu-
sów
-Elastyczny czas pracy
-Nagrody o wartości 400 zł na 
START
- Możliwość awansu
- Brak zobowiązań
-Możliwość pracy przez Internet
wymagania ;czas i zaangażowanie
Zadzwoń i umów się na rozmowę 
600260108

Sprzedam sieczkarnię do ku-
kurydzy ( 1-rzedowa Potinger), 
kombajn Bolko Z-643, kultywator 
13-graczkowy tel. 695-929-102 

Sprzedam wózek dziecinny „AD-
BOR” kolor czerwony + ecri stan 
b. dobry tel. 502-119-154

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

Firma TIP- TOP zajmie się kom-
pleksowymi remontami tel. 693-
382-179

Sprzedam słomę w małej kostce 
przechowywaną w stodole tel. 
504-090-068
 
Sprzedam Renault Scenic 1,9 DCI, 
data I rejestracji 12.10.2001 rok, 
samochód sprowadzony osobiście 
z Niemiec, z udokumentowanym 
przebiegiem 176274 km oraz hi-
storią napraw.102 KM, 4 podusz-
ki, klimatyzacja, podgrzewane 
lusterka, immobiliser, komplet 
kluczyków,alufelgi, dodatkowo 
komplet opon zimowych na ory-
ginalnych stalowych felgach.
Samochód zadbany, użytkowany 
przez kobietę(dojazdy do pracy) 
tel. 608 191 516

Sprzedam ZABAWKĘ INTERAK-
TYWNĄ która zawiera w sobie: 
pianino, trąbki, bębenek, gitara, 
mata, światełka, różne melodie, 
tańcząca małpka, Przeznaczona 
dla dzieci w wieku od 6 miesięcy. 
Zabawka zaczyna świecić i grać 
a Małpka zaczyna tańczyć, gdy 
dziecko chociażby dotknie wyzna-
czonych miejsc na macie i pulpicie: 
rączkami lub nóżkami. Zabawka 
ma również zaprogramowane 
piosenki lub można samemu coś 
wymyślić. Posiada regulację wy-
sokości. Stan bardzo dobry. Tel. 
787 566 028

Mam do sprzedania Nokie 5230 
NAVI. Telefon 100% sprawny, w 
stanie bardzo dobrym, Telefon 
przez cały okres użytkowania 
przechowywany był miękkim 
etui, użytkowany przez kobietę. 
Malo używany, bez simlocka. W 
zestawie: telefon, słuchawki, ka-
bel, zestaw do nawigacji, papiery 
oraz pudełko, brak ładowarki tel. 
883 645 759

Sprzedam działkę położoną w 
gminie Góra Św. Małgorzaty w 
miejscowości Podgórzyce bezpo-
średnio przy drodze asfaltowej. 
Przy działce prąd, woda, kanali-
zacja tel. 601 281 212

Sprzedam drzwi łazienkowe 
(skrzydło drzwiowe) Classic 24S, 
rozmiar 70/prawe, kolor – orzech. 
Drzwi nie używane i nie naru-
szone. W idealnym stanie, z fu-
trynami tego samego koloru. (Do 
drzwi trzeba dokupić klamkę)tel. 
792 760 852

Sprzedam orzechy włoskie z te-
gorocznego zbioru, zbiór 2013 . 
Zebrane z naszego sadu. Orzechy 
zdrowiutkie smaczne. Możliwość 
wysyłki kurierem lub odbioru 
osobistego. więcej informacji pod 
nr tel. 693 051 014

Mam na sprzedanie Oryginalne 
pudełko , klawiaturę , kadłub z 
klapką i Tauchpadem , przednia 
ramka do matrycy , głośniki , 
wszystkie śrubki , kamerkę z mi-
krofonem , Baterię i oryginalną 
ładowarkę Chicony w10 z odpi-
nanymi bolcami do podpinania w 
pionie jak i poziomie i Pokrowiec 
na Notebooka firmy Targu  tel. 
511 928 286

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 ROUTER FIRMY ERI-
COM MODEL NETOPIA 2247 
NWG. Router jest sprawny tech-
nicznie w 100% jak nowy, nigdy 
nie sprawiał żadnych problemów  
Router służy do rozdzielenia In-
ternetu (np. Neo, Netia, Multimo, 
itp.) na linii tel. Podział kablem na 
4 komputery 10/100mbit + radio-
wo 802.11 b/g do 54mbit. Działa 
Internet powyżej 6mbit dzięki 
ADSL2. Idealny do domowej sieci 
PC, komórek WiFi i laptopów czy 
konsol do gier  tel. 788 902 229
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Mecze Punkty Z P R Bramki
1. Zjednoczeni II Stryków 7 21 7 0 0 24-7
2. Kotan Ozorków 7 18 6 0 1 26-13
3. Amii Nowosolna 8 18 6 0 2 21-9
4. Górnik Łęczyca 8 15 5 0 3 39-15
5. Huragan Swędów 8 11 3 2 3 18-15
6. Orzeł II Parzęczew 7 10 3 1 3 28-14
7. Struga Dobieszków 8 10 2 4 2 17-15
8. Malina Piątek 8 7 2 1 5 13-37
9. LKS Kalonka 8 7 2 1 5 15-27
10. LKS Dąbrówka 8 6 2 0 6 13-33
11. Błękitni Dmosin 7 4 1 1 5 12-24
12. Sokół Popów 6 2 0 2 4 6-23

Mecze Punkty Z P R Bramki
1. Ostrowia Ostrowy 8 22 7 1 0 29-8
2. LKS Sarnów 8 19 6 1 1 26-11
3. GKS Bedlno 8 18 6 0 2 40-14
4. Sparta Leśmierz 8 15 5 0 3 19-14
5. Magnat Sierpów 8 13 4 1 3 14-14
6. Bzura Młogoszyn 8 12 4 0 4 16-15
7. Victoria Grabów 8 12 3 3 2 16-8
8. Bzura Ozorków 8 9 3 0 5 17-22
9. Witonianka Witonia 8 8 2 2 4 19-29
10. LKS Świnice Warckie 8 7 2 1 5 21-28
11. Dąbrowianka Dąbrowice 8 4 1 1 6 11-34
12. GKS Byszew 8 0 0 0 8 8-39

W łódzkiej klasie A grupy II 
i III rozegrały osiem kolejek. 
Zdecydowanym liderem grupy 
II jest drużyna Zjednoczonych 
II Stryków. 

Piłkarze ze Strykowa odnieśli 
komplet zwycięstw i mają jeszcze 
zaległe spotkanie ze Sokołem 
Popów. Strykowianie pokonali 
między innymi wszystkie zespo-
ły z czołówki ligowej tabeli (na 
wyjeździe 2-1 Amii Nowosolna i 
5-4 Kotana Ozorków oraz u siebie 
3-1 Górnika 1956 Łęczyca). Zespół 
Zjednoczonych jest faworytem 
wygrania rudny jesiennej i zdo-
bycia awansu do ligi okręgowej. 
Drugie miejsce zajmuje drużyna 
Kotana Ozorków. Kotan przegrał 
tylko ze Zjednoczonymi 4-5 oraz 
pokonał u siebie Amii Nowosolna 
2-0 oraz wygrał derby regionu z 
Górnikiem 4-3 w Łęczycy. Trzecie 
miejsce zajmuje drużyna Amii No-
wosolna. Piłkarze z Nowosolnej 
schodzili z boiska pokonani dwu-
krotnie. Przegrali ze Zjednoczo-
nymi oraz z Kotanem i wygrali z 
Górnikiem 3-1. Czwarte miejsce w 
ligowej tabeli zajmuje Górnik 1956 

Łęczyca. Przed rozpoczęciem roz-
grywek piłkarze z grodu Boruty 
byli wśród fachowców uznawani 
za głównego faworyta do awan-
su. Niestety dla łęczycan boiska 
zweryfikowały opinie wyrażane 
przed rozpoczęciem rundy jesien-
nej. Górnicy przegrali wszystkie 
spotkania z czołówką tabeli (na 
wyjeździe po  3-1 ze Zjednoczony-
mi i Amii oraz niespodziewanie w 
siebie z Kotanem 3-4).

W grupie III liderem jest benia-

minek rozgrywek drużyna Ostro-
wii Ostrowy. Drużyna z Ostrów 
wygrała siedem spotkań (m.in. 
u siebie 4-2 z Bzurą Młogoszyn, 
3-2 z Magnatem Sierpów, 7-0 z 
Spartą Leśmierz) i zremisowała 
tylko jedno spotkanie z Victorią 
w Grabowie 1-1. Drugie miejsce 
zajmuje LKS Sarnów. Drużyna z 
Sarnowa wygrała sześć spotkań, 
zremisowała jeden mecz (2-2 z 

Victorią Grabów) i przegrała tylko 
raz z Bzurą Młogoszyn 1-0. Trzecie 
miejsce zajmuje GKS Bedlno, który 
przed rozpoczęciem rozgrywek 
był upatrywany do awansu do 
wyższej klasy rozgrywkowej. 
GKS wygrał sześć razy (m.in. 
u siebie 2-0 z Victorią Grabów, 
9-2 z Dąbrowianką Dąbrowice 
oraz na wyjeździe 4-1 z Bzurą 
Młogoszyn i 5-1 z Magnatem 
Sierpów) i przegrał dwa spotka-
nia, między innymi 3-4 u siebie 
z LKS Sarnów oraz na wyjeź-
dzie 2-0 ze Spartą w Leśmie-
rzu. Czwarte miejsce zajmuje 
właśnie drużyna z Leśmierza, 
która dość długo l iderowała 
III grupie. Sparta wygrała pięć 
spotkań (m.in. po 2-0 z LKS Świ-
nice Warckie, z Dąbrowianką 
Dąbrowice i z GKS Bedlno) oraz 
przegrała trzy (z LKS Sarnów 
3-0 – walkower, z Ostrowią 7-0 
i z Bzurą Ozorków 3-1).

Tekst i fot. Paulina Kuzera

Do zakończenia rozgrywek 
pozostały jeszcze trzy kolejki

ŁÓDZKA KLASA A – GRUPA II i III 
..i to za trzy, jakże cenne punkty. 

Pokonali siatkarzy MKS-u Kalisz. 
Początek spotkania nie zapowia-

dał jednak takich emocji. Bzura roz-
poczęła w składzie Adrian Bartczak 
na rozegraniu, w przyjęciu Dorian 
Poinc, Rafał Piasecki, w ataku Da-
mian Wdowiak, na środku Kamil 
Wójcik oraz Maciej Chałupnik zaś 
na pozycji libero zagrał Przemek 
Antosiak. Przyjezdni od razu uzy-
skali kilkupunktową przewagę i 
systematycznie ją powiększali. W 
grę Bzury wkradło się wiele błędów 
w przyjęciu i obronie co skrzętnie 
wykorzystywali kaliszanie. Set 
zakończył się wysoką wygraną 
gości 25:14.

Drugi set to od początku wyrów-
nana gra punkt za punkt. Z biegiem 
kolejnych minut ozorkowscy siat-
karze zaczęli grać coraz bardziej 
skutecznie. Na boisku pojawił się 
Bartek Gajdzicki, który zmienił 
Rafała Piaseckiego. Goście jednak 
nie chcieli sprzedać tanio skóry i 
walczyli o każda piłkę co w rezul-
tacie doprowadziło do odrobienia 
kilku oczek, na szczęście nie na tyle, 
by Bzura z tej partii nie wyszła zwy-
cięsko. Set zakończył się wynikiem 
25:22 dla gospodarzy.

Trzeci set podobnie jak pierwszy 
rozpoczął się od prowadzenia gości 

3:0 po czym trener Bzury Grzegorz 
Pawłowski poprosił o czas dla 
swojego zespołu. Chwila oddechu 
pozwoliła na powrót do gry z dru-
giego seta. Na parkiecie ponownie 
pojawił się Bartek Gajdzicki oraz 
Mateusz Ciesielski w zamian za 
Macieja Chałupnika. Para juniorów 
bardzo dobrze blokowała, kilka 
razy zdobywając punkty. Choć 
przyjezdni prowadzili, siatkarze 
MKS-u systematycznie odrabiali 
straty, aby w końcówce wyjść na 
prowadzenie i wygrać seta 25:21.

Wydawało się, że Bzura odnalazła 
swój rytm gry i czwarty set będzie 
formalnością. Na boisku zostali Gaj-
dzicki i Ciesielski. Jednak kaliszanie 
walczyli i przez większą część seta 
prowadzili kilkoma punktami. Bzu-
ra doprowadziła jednak do wyrów-
nania po 24 i wtedy emocje sięgnęły 
zenitu. Aż trzy piłki meczowe były 
potrzebne Bzurze, by cieszyć się z 
zasłużonego zwycięstwa. Spotkanie 
zakończył błąd w przyjęciu gości po 
zagrywce Kamila Wójcika. 

Bzura Ozorków – MKS Kalisz 
3:1 (14:25, 25:22, 25:21, 29:27)

Skład Bzury: Bartczak, Wdo-
wiak, Chałupnik, Poinc, Wójcik, 
Piasecki, Antosiak (l) oraz Gajdzic-
ki, Ciesielski

info: mksbzura.pl

Drużyna dziewcząt ze Szkoły Pod-
stawowej im. Jana Pawła II w Górze 
Św. Małgorzaty reprezentowała powiat 
łęczycki w mistrzostwach rejonu w 

sztafetowych biegach przełajowych w 
Aleksandrowie Łódzkim. Dziewczyny 
wywalczyły II miejsce. W zawodach 
brały udział cztery drużyny.

Siatkarze Bzury Ozorków 
wygrali u siebie

Szkoła z Góry Św. 
Małgorzaty w Finałach 

Wojewódzkich

Z ostatniej chwili:
Struga Dobieszków - Górnik 1956 Łęczyca

Mecz zakończył się zwycięstwem Górnika 2:0. Bramki strzelili 
Rafał Żemigała i Bodzio Pacałowski
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