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Kto do rady „Łęczycanki”? Lepsza woda w Ozorkowie
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W Ozorkowie po Święcie Niepodległości rozgorzała dyskusja o 
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97

Dlaczego mieszkańcy osiedla 
„Spokojnej starości” w Ozorkowie 
płacą najwięcej w mieście za ciepło? 
Kiedy spółdzielnia dociepli bloki? 
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społemowski sklep 
wyleciał w powietrze
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Jerzy Łukasiewicz

Mało interesuje się polityką, 
ale widać, że coś się w mieście 
dzieje, tylko nie wiadomo za jakie 
pieniądze. Mam mały kontakt z 
władzą, nie znam zbyt dobrze tych 
ludzi. Oczywiście, zawsze może 
być lepiej. Wystawiłbym im ocenę 
dostateczną.

Reporter pyta: Czy Łęczyca jest dobrze rządzona?

Krzysztof Wysocki

Nie interesuje się polityką, ale 
wszystkie partie są do niczego. 
Ludzie nie mają wpływu na nic. 
Władze mi się nie podobają, 
ponieważ brakuje pracy i ludziom 
żyje się ciężko. Nie ma żadnej 
poprawy w tej materii. Wcześniej 
było troszeczkę lepiej.

Kazimierz Kudelski

Jestem człowiekiem antypartyjnym 
i mało mnie to interesuje. Ktokolwiek 
by tu był, miasto nie ma dochodu, 
ktokolwiek by tu rządził cudów nie 
będzie. Dobrze oceniam obecną 
sytuację, ponieważ jest spokój. 
Burmistrz ma chociaż szerokie 
kontakty i je wykorzystuje.

Józef Małowiecki

Źle się dzieje, ale my nie mamy na 
to wpływu. Władze nie interesują 
się ludźmi i dbają tylko o siebie. 
Ktokolwiek by rządził, będzie to 
samo. Zmiany w sumie nie chcę, 
bo w gruncie rzeczy to są dobrzy, 
wykształceni ludzie, tylko mają 
zapatrywania niewłaściwe.

Tomasz Gwardyński

Jeszcze nie interesuję się polityką, 
ale widzę, że dobrze nie jest i nie 
zapowiada się, żeby było lepiej. Boję 
się o swoją przyszłość, ponieważ nie 
ma pracy i żyje się coraz ciężej. Nie 
widzę żadnych zmian w mieście, więc 
wolałbym żeby władza się zmieniła i 
coś zaczęło się dziać. 

ŁĘCZYCA
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Potężny huk obudził ok 22.00 
w czwartek mieszkańców ulic: 
Konopnicka i Dominikańska. 
Zdezorientowani i przerażeni pod-
biegali do okien, aby sprawdzić co 
było jego przyczyną. 

Okazało się, że w jednym ze 
sklepów znajdujących się przy uli-
cy Konopnickiej doszło do pożaru 
i wybuchu. Eksplozja była silna, 
sklepowe witryny znalazły się kil-
ka metrów od budynku. Oczom 
zebranym przedstawił się upiorny 
widok: rozbite szkło, porozrzucane 
produkty chemiczne i spożywcze, 
niegdyś stanowiące kolorową skle-
pową wystawę, leżały bezładnie 
na chodniku i ulicy. Na szczęście, o 
tej porze ulica była już wyludniona 
i nikt nie stał się ofiarą wybuchu. 

- Usłyszałam huk i za chwilę 
poczułam zapach spalonej gumy – 

mówi Zofia Malinowska, lokatorka 
znajdującego się niedaleko bloku. 
– Wyjrzałam przez okno, bo pomy-
ślałam, że coś musiało się stać. Przy 
sklepie było pełno dymu. Od razu 
pojawiły się służby i zaczęły gasić 
oraz przeszukiwać teren.  

Na miejscu zdarzenia pojawiła się 
szybko straż pożarna i policjanci. W 
akcji gaśniczej, trwającej ponad 2 
godziny, brały udział dwa zastępy 
PSP w Łęczycy. Trwają ustalenia, co 
było przyczyną pożaru.

 - Prawdopodobnie najpierw do-
szło wewnątrz pomieszczenia do 
pożaru, w wyniku którego doszło 
później do wybuchu - mówi kpt. 
Marek Mikołajczyk z KP PSP w 
Łęczycy.

Następnego dnia po zdarzeniu 
mieszkańcy żywo interesowali się 
pożarem, a domysły co do ewentu-
alnych przyczyn są przeróżne. Jedni 
twierdzą, że sklep najpierw został 
okradziony a złodzieje dla zatarcia 

śladów podpalili później placówkę, 
inni twierdzą, że eksplodowała 
butla z gazem. Są też mieszkańcy, 
którzy wybuchu upatrują w opa-
rach z zamrażarki. Najbardziej 
śmiałe głowy sugerują, że to nie 
sklep miał się spalić, a znajdująca się 
powyżej siedziba SM „Łęczycanka”. 

Gromadzący się tłumnie przed 
spalonym pomieszczeniem miesz-
kańcy z ciekawością spoglądali 
na zgliszcza sklepu, w którym 
kiedyś robili zakupy. Stali klienci z 
niepokojem wypytywali się nawza-
jem czy sklep ponownie zostanie 
otwarty.

- To jeden z nielicznych takich 
sklepów w pobliżu. Taka miła 
obsługa tu była i chleb taki dobry 
mieli – mówi pan Józef. – Bardzo 
dużo klientów tutaj przychodziło. 
Byłoby dobrze, żeby sklep dalej 
funkcjonował.

O przyszłości sklepu póki co 
niewiele wiadomo. Wiesława 
Chwieduk, prezes Społem w Łę-
czycy, nie chce udzielać informacji. 
Przyznała jednak, że straty są bar-
dzo duże i nie jest w stanie określić, 
kiedy i czy w ogóle sklep wznowi 
działalność. 

(kb)

Sklep wyleciał w powietrze!

Społemowski sklep wyleciał w powietrze

W piątek w południe placówka 

została zabezpieczona



318 LISTOPADA 2013
Nowy 
Tygodnik 
RegionalnyPolitycy biorą kasę z buDżetu

reklama

Profity wynikające z bycia 
w Platformie Obywatelskiej 
są dla regionalnych polityków 
ogromne. W mieście praktycz-
nie wszystkie najważniejsze 
stanowiska zajęte są przez człon-
ków PO. Ci ludzie nie muszą się 
martwić o brak pracy, czy też 
niskie zarobki. Smutne jest to, że 
w „pośredniaku” rośnie armia 
wykształconych bezrobotnych. 
Ukończyli szkoły, zdobyli dyplo-
my magistrów i inżynierów, ale 
do partii się nie zapisali. To być 
może ich największy błąd...

W całej Polsce odbyły się niedaw-
no zjazdy partii, który wyłoniły 
władze struktur powiatowych PO. 
Czy w Łęczycy cokolwiek się zmie-
niło? Pytanie retoryczne. Znów te 
same twarze, te same nazwiska. 
Paweł Kulesza, ponownie został 
przewodniczącym Platformy. War-
to wspomnieć, że P. Kulesza jest 
jednocześnie przewodniczącym 
Rady Miasta. 

Doskonale ma się Andrzej Ol-
szewski, burmistrz Łęczycy, któ-
ry oczywiście też jest członkiem 
Platformy Obywatelskiej. W tej 
partii jest także Andrzej Czaplij, 
zastępca burmistrza.  

W strukturach powiatowych 
PO pierwsze skrzypce grają radna 
Małgorzata Caban – wiceprze-
wodnicząca Rady Miasta, Edward 
Banasik, kierownik powiatowego 
wydziału oświaty, kultury, zdro-
wia i pomocy społecznej, który 
jest równocześnie sekretarzem PO, 
natomiast skarbniczką Platformy 
w Łęczycy jest przewodnicząca 
Polskiego Komitetu Pomocy Spo-
łecznej, Mirosława Krajewska. 

W miejskim samorządzie co naj-
mniej połowa radnych związana 
jest z Platformą. Przewodniczący 
Rady Powiatu, Sławomir Binie-
wicz, jest także członkiem PO. 

Świetnie ustawił się Jan Chucki, 
prezes PGKiM – także związany z 
Platformą. To samo dotyczy Marka 
Szczepaniaka, kierownika Środo-
wiskowego Domu Samopomocy. 
Prawnik Iwona Janiuk, która pra-
cuje m.in. na rzecz urzędu miasta, 
starostwa i PGKiM, również jest w 
strukturach PO.  

W łęczyckich strukturach partii 
są nawet całe rodziny. Tak jest w 
przypadku wicestarosty Krystyny 
Pawlak i Teresy Kawczyńskiej, 
kierowniczki miejskiego referatu 
oświaty, kultury i sportu, które 

wraz z mężami również działają 
w Platformie.

Bezpartyjny, przysłowiowy 
Kowalski, może tylko pomarzyć 
o dobrze płatnych stanowiskach 
opłacanych z  budżetu miasta. 
Mieszkańcy – i to jest najsmut-
niejsze – boją się jawnie mówić co 
myślą o partyjniactwie i kokosach 
łęczyckiej śmietanki z Platformy. 

- Oczywiście, że partyjne układy 
to bardzo negatywne zjawisko. Ale 
nie podam swojego nazwiska, bo 
w Łęczycy już nigdzie nie znajdę 
roboty – mówi nam mężczyzna 
w średnim wieku, którego o zda-
nie zapytaliśmy przed urzędem 
miasta. 

W podobnym tonie wypowiada 
się wielu mieszkańców. Świad-
czy to o tym, że władza ma w 
Łęczycy niestety bardzo 
długie ręce. 

Na szczęście w 
mieście są osoby, 
które wciąż mó-
wią to, co myślą.

- Jak widać po zajmowanych sta-
nowiskach, warto być w Platformie 
Obywatelskiej – mówi z przeką-
sem Justyna Wiktorska. - Szkoda 
tylko tych młodych i wykształ-

conych bezrobotnych, 
którzy wcześniej mieli 
nadzieję, że ukończone 
studia są przepustką 
do dobrej pracy. 

W tym numerze 
„Reportera” piszemy 
o urzędnikach, którzy 
już dawno powinni 
przejść na eme-
ryturę a jed-
nak wciąż 
pracują, 
tłuma-
cząc, 
że... 
s ą 

niezastąpieni. Mają poparcie wła-
dzy. W magistracie i starostwie 
mieliśmy ogromne problemy z 
uzyskaniem informacji o pracow-
nikach-emerytach. 

Miesz-
k a ń c y 
p y t a -
ją, czy 
r e g i o -
n a l n a 

polityka 
wciąż ma 

polegać na 
obsadzaniu 

n a j w a ż -
n i e j -

szych 
s t a -

nowisk przez swoich? Naszym 
zdaniem takie praktyki powinny 
być piętnowane. 

stop, kb

Łęczyca Platformą stoi

Andrzej Olszewski, 

włodarz Łęczycy
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Być może już w przyszłym roku 
mieszkańcy osiedla Waliszew i 
tzw. Działek będą mogli dostać 
się szybciej do centrum miasta i 
na targowisko. Plany są takie, aby 
powstało więcej przystanków. 
Póki co trwają rozmowy z zarzą-
dem PKS-u, który ma być w tym 
przypadku przewoźnikiem.  

- Myślimy o tym od dłuższego 
czasu. Rozmowy z zarządem PKS-u 
trwają od ponad pół roku. Chcemy, 
aby istniejące już i przejeżdżające 
przez miasto linie autobusowe 
miały większą liczbę przystanków – 
mówi burmistrz. – Chcemy ułatwić 
życie mieszkańcom, którzy mają da-
leką drogę do centrum. Zwiększenie 
ilości tych połączeń usprawniłoby 
też organizację ruchu w mieście. 

Urzędnicy sceptyczniej podcho-
dzą do tematu. 

- Trwają rozmowy z PKS-em, ale 
na razie badamy czy jest zasadność 
organizowania takich przejazdów – 
mówi Krzysztofa Łuczak z referatu 
rozwoju i promocji miasta.

Głosy mieszkańców w tej kwestii 

są podzielone.
- To duże ułatwienie zwłaszcza 

dla osób starszych i chorych, które 
nie musiałyby chodzić kilka kilo-
metrów po zakupy – twierdzi Anna 
Morawska.

- Nie wiem czy to dobrze. Dopie-
ro będą korki jak do miasta wjadą 
jeszcze autobusy. Już teraz ciężko 
jest przejechać – dodaje Michał 
Siedlecki.

Tekst i fot. (kb)

Ulica Staromiejska nareszcie 
zmodernizowana. Okoliczni 
mieszkańcy nie kryją radości, bo 
remont drogi wlókł się niemiło-
siernie. Najpierw opóźniało się 
rozpoczęcie inwestycji, potem 
jej zakończenie. Ostatecznie, po 
ponad dwóch miesiącach prac, 
cierpliwość mieszkańców została 
wynagrodzona. Zamiast dziur i 
krzywych chodników użytkowni-
cy korzystają z nowej nawierzchni 
z polbruku, a właściciele przyle-
głych do ulicy posesji mają zjazdy. 

Wymieniono także kanalizację 
deszczową.

Magistrat szacował, że koszt 
inwestycji wyniesie 308 tys. zł, ale 
ze względu na niewywiązanie się 
z umowy firma przeprowadzająca 
remont będzie musiała ponieść karę. 
W jakiej wysokości? Początkowo 
informowano, że za każdy dzień 
zwłoki firma będzie płacić ok. 1539 
zł. W tej sprawie wciąż trwają jed-
nak negocjacje. Remont do łatwych 
nie należał: pracownicy musieli 
wstrzymać pracę ze względu na 
deszczową pogodę oraz uszkodze-
nie przez koparkę zaworu gazu.

(kb)

We wrześniu strażacy sprawdzali 
umiejętności policjantów z zakresu 
pożarnictwa. Teraz role się odwróci-
ły: funkcjonariusze nauczali a dru-
howie grzecznie słuchali. Na placu 
Komendy Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Łęczycy prze-
szkolono 60 druhów z OSP. Policjan-
ci uczyli i doskonalili ich umiejętno-
ści z zakresu kierowania ruchem 
drogowym. Pod dowództwem mł. 
asp. Dariusza Joachimiaka i mł. asp. 
Mirosława Wiśniewskiego strażacy 
przypomnieli sobie teoretyczne 
podstawy dotyczące zagadnienia, 
a następnie sprawdzili swoje siły 

w praktyce. Każdy „uczeń” musiał 
wcielić się w postać kierującego 
ruchem i zaprezentować postawy, 
które do tego celu wykorzysta.

- Gdy jesteśmy na miejscu wypad-
ku pierwsi, mamy obowiązek m.in. 
kierowania ruchem drogowym lub 
wstrzymania go. Można powie-
dzieć, że do przybycia policji zastę-
pujemy ją w tym zakresie – mówi 
Marek Mikołajczyk, rzecznik 
straży pożarnej w Łęczycy. – Tego 
typu szkolenia mają doskonalić 
prowadzenie działań ratowniczych. 

Wszyscy „uczniowie” spisali się 
na medal i w nagrodę otrzymali 
certyfikaty. 

(kb)

Burmistrz Andrzej Olszewski 
i Krystyna Pawlak, wicestarosta 
powiatu debatują nad utworze-
niem klas sportowych na każdym 
poziomie edukacji, aby umożliwić 
uczniom kontynuowanie nauki 
i rozwijanie umiejętności w tym 
zakresie. 

Od nowego roku szkolnego absol-
wenci klas sportowych funkcjonu-
jących w szkołach podstawowych 
będą mogli wybrać klasę o takim 
„profilu” w gimnazjum. W przy-
szłości planuje się otwarcie tego 
typu oddziału w liceum ogólno-
kształcącym. Uczniami tychże klas 
mają być dzieci i młodzież o szcze-
gólnych uzdolnieniach sportowych 
oraz odpowiednich warunkach 
zdrowotnych.

Utworzenie klasy sportowej nie 
należy do rzeczy łatwych. Aby 
zrealizować cel należy uzbierać  

reklama

Wreszcie po nowej drodze
ŁĘCZYCA

ŁĘCZYCA

ŁĘCZYCA

Policyjny odwet na strażakach
Miasto z powiatem planują klasy sportowe 

klasach danego typu szkoły. Nie 
jest rzeczą łatwą dostać się do takiej 
klasy. Uczniowie muszą spełniać 
określone warunki: mieć bardzo 
dobry stan zdrowia, zaliczyć próby 
sprawności fizycznej i posiadać 
pisemną zgodę opiekunów. Naj-
ważniejsze jest jednak posiadanie 
urządzeń sportowych niezbędnych 
dla realizacji szkolenia sportowego. 
Bez tego ani rusz.

- Jako organ prowadzący szkoły 
ponadgimnazjalne, jesteśmy na 
końcu tego ogniwa. Zanim poja-
wią się pierwsi absolwenci klas 
sportowych z gimnazjum miną 
trzy lata, a więc mamy czas na od-
powiednie przygotowania – mówi 
Edward Banasik, kierownik wy-
działu oświaty, kultury, zdrowia i 
pomocy społecznej starostwa po-
wiatowego. – Powodzenie całego 
przedsięwzięcia uzależnione jest 
od dyspozycyjności i świadomości 
uczniów, którzy wybierając klasę 
sportową powinni liczyć się z kon-
tynuowaniem edukacji fizycznej 
na kolejnych jej szczeblach. 

(kb)

dwadzieścioro ochotników, którzy 
zdecydują się na szkolenie sportowe 
w jednej lub kilku dyscyplinach, 
w kolejnych, co najmniej, trzech 

Czy w mieście będzie więcej przystanków?
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Kontrole dotyczące wykorzy-
stywania śmieci do ogrzewania 
domówi i mieszkań przed nami. 
Mieszkańcy strzeżcie się, bo być 
może do waszych drzwi 
zapukają strażnicy 
miejscy. Na podsta-
wie wpływają-
cych zgłoszeń 
o gryzącym, 
śmierdzą-
cym dy-
mie, mun-
du r o w i 
będą od-
wiedzać 
wskaza-
ne lokale 
i  spraw-
d z a ć,  c o 
wrzucają do 
pieca miesz-
kańcy. 

- Kontrole będą, 
gdy tylko otrzymamy 
zgłoszenie. W tym roku 
jeszcze żadnego nie dostaliśmy – 
mówi Tomasz Olczyk, komendant 
straży miejskiej. – Mamy upraw-
nienia do prowadzenia kontroli, ale 
ustawa nie jest do końca przemy-
ślana. Aby kogoś ukarać musimy 
złapać go na gorącym uczynku. Po 
wejściu do mieszkania nie widać 
czym paliła dana osoba. Należałoby 
przeprowadzić analizę, pobrać z 
pieca próbki. Bez tego nie jesteśmy 
w stanie określić, czym dokładnie 
palono w piecu. Na pewno będzie-
my prowadzić liczne rozmowy 
pouczające i wychowawcze.

Po uzyskaniu od burmistrza jed-

n o -
razo-

wego 
specjal-

nego po-
zwolenia, 

straż miejska 
może wejść do 

mieszkania, aby 
przeprowadzić kontrolę 

bez zgody właściciela. Jeśli na 
miejscu okaże się, że w domowym 
piecu spalane są szkodliwe dla 
zdrowia śmieci, wówczas strażnicy 
mogą nałożyć mandat w wysokości 
200 – 500 zł. Bardziej opłacalne jest 
umożliwienie „gościom” spraw-
dzenia zasadności zgłoszenia, gdyż 
odmowa może drogo kosztować. 
Niewpuszczenie strażnika do domu 
może być potraktowane jako utrud-
nianie wykonywania czynności na 
służbie i karane postępowaniem 
sądowym. 

Prawo jasno określa czego nie 

wolno spalać w piecach i domo-
wych kotłowniach. Zabrania się 
wykorzystywania jako opał m.in. 
plastikowych pojemników i butelek 
po napojach, zużytych opon i

innych odpadów z gumy, przed-
miotów z tworzyw sztucznych, 
sztucznej skóry, opakowań po roz-
puszczalnikach, środkach ochrony 
roślin, farbach i lakierach, itp. 
Ogrzewanie za pomocą tego typu 
śmieci jest nieopłacalne i szkodli-
we dla zdrowia. Ich spalanie w 
domowych warunkach powoduje 
uszkodzenia instalacji i przewodów 
kominowych, a w efekcie zachodzi 
konieczność wymiany. Wzrasta też 
ryzyko zaczadzenia. Podczas spa-
lania śmieci wytwarzają się różne 
związki i toksyny wpływające nie-
korzystnie na układ oddechowy czy 
nerwowy. Długotrwały ich wpływ 
może prowadzić do alergii, a nawet 
do nowotworów.   

Tekst i fot. (kb)

Przechodnie zastanawiają się 
dlaczego betonowa konstrukcja 
starego schronu, przy ul. Szkolnej, 
została zniszczona. 

Czy to akt wandalizmu? – pytają 
jedni. A może coś w tym miejscu po-
wstanie? – zastanawiają się drudzy.

Motywem działań likwidacyj-

nych schronu były… lęgnące się 
wśród betonowych ścian szczu-
ry, które następnie wchodziły do 
okolicznych piwnic. Aby zapobiec 
pladze mieszkańcy postanowili 
pozbyć się gniazda. Póki co, mury 
zburzono i… tyle. Wystające pręty i 
gruzowisko terenu nie upiększają, 
a o planach na zagospodarowanie 
miejsca na razie niewiele wiadomo. 

(kb)

Lokatorzy zburzyli schron

Zaczął się okres grzewczy. Łęczyca w 
kłębach czarnego dymu

Pracujący emeryci zdaniem władz są niezastąpieni
ŁĘCZYCA

Otrzymanie of ic ja lne j  in-
formac ji  o zajmowanych w 
u rz ędac h  prz ez  eme r y tów 
stanowiskach graniczy z cu-
dem. Nikt nie jest w stanie 
podać dokładnej ich l iczby, 
która zdaje się wielce strzeżo-
ną tajemnicą. Według danych 
otrzymanych od Krzysztofy 
Łuczak z Referatu Rozwoju 
i Promocji Miasta „na dzień 
dzisie jszy w Urzędzie Mia-
sta nie ma osób, które mogą 
przejść na emeryturę.” Podob-
nego zdania jest burmistrz, 
t wierdzący, że prócz n iego 
chyba nie ma w UM emery-
tów. Dostaliśmy jednak infor-
mację, że wśród pracowników 
znajdują się „perełki”, takie 
jak Teresa Kawczyńska, kie-
rownik referatu oświaty, która 
pomimo możliwości odejścia 
na emer yt urę pozostaje  na 
kierowniczym stanowisku. 

- Wszyscy, którzy mają moż-
liwość przyjścia na emerytu-
ry, powinni z tego korzystać. 
Powtarzam jeszcze raz: order, 
kwiaty, zająć się wnukami i 

odpoczynkiem – komentuje 
radny Zenon Koperkiewicz. 
– To blokowanie miejsc pracy 
młodym. To niemoralne i nie-
uczciwe w stosunku do nich. 

Władze jednak uważają, że 
problem ich nie dotyczy.

-  Nie  m a  t a k ie j  s y t u ac j i 
w u rzędzie,  ludzie  m łodzi 
zajmują spory odsetek pra-
cowników – mówi Andrzej 
Olszewski, burmistrz Łęczy-
cy. – Dla mnie nie jest ważny 
wiek, tylko umiejętności. 

Podobnego zdania jest se-
kretarz starostwa powiato -
wego, który w przybliżeniu, 
podając l iczbę 5 emer ytów 
p r a c u j ą c y c h  w  u r z ę d z i e , 
twierdzi że są to osoby niemal 
niezastąpione. 

- Nie mamy w dokumentach 
pracowników takich informa-
cji. Musiałbym spytać wszyst-
kie osoby u nas pracujące czy 
pobierają świadczenia eme-
rytalne – mówi sekretarz Ire-
neusz Barański. – Pretensje 
trzeba mieć do ustawodawcy, 
który umożliwił pobieranie 
świadczeń bez konieczności 
zgłaszania tego faktu zakła-
dowi pracy. 

Obecnie w powiecie łęczyc-
kim jest zarejestrowanych 255 
bezrobotnych z wyższym wy-
kształceniem. Większość sta-
nowią kobiety – 169. Recepty 
na znalezienie dla nich pracy 
nie ma. Lidia Zięba, dyrektor 
Powiatowego Urzędu Pracy 
w Łęczycy obiecuje staże, ale 
dopiero w przyszłym roku. 
Natomiast burmistrz rozkła-
da bezradnie ręce.

- Jak szukać pracy? Nie znam 
odpowiedzi na to pytan ie. 

Trzeba się starać, chociaż nie 
ulega wątpliwości, że znalezie-
nie pracy do zadań łatwych nie 
należy – twierdzi burmistrz. 
– Rozwiązaniem mogą być 
odpowiednie studia. Wybór ta-
kich kierunków, które zapew-
niają znalezienie zatrudnienia. 
Trzeba się też liczyć z tym, że 
placówki zatrudniające specja-
listów znajdują się zazwyczaj 
w większych miastach. 

(kb)

„W urzędzie miasta emeryci nie pracują” – to oficjalna odpowiedź rzeczniczki magistratu

 fo
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Rozżaleni dostawcy mleka 
Okręgowej Spółdzielni Mleczar-
ni w Topoli Królewskiej, którzy 
w ubiegłym tygodniu przyszli do 
naszej redakcji, twierdzą, że od 
dawna czekają na wypłaty. Z nie-
pokojem opowiadali o zaległo-
ściach finansowych spółdzielni, 
która nie wypłaca im należności 
za dostarczane mleko. 

Sumy zaległości, które wy-
mienial i,  sięgały nawet k i l-
kudziesięciu tysięcy złotych. 
Dostawcy twierdzą, że noto-
rycznie są odsyłani z kwitkiem i 
mają tej sytuacji już dosyć. Tym 
bardziej, że za litr mleka spół-
dzielnia – jak usłyszeliśmy – i 
tak pobiera śmiesznie małe pie-
niądze: dużo poniżej złotówki. 

– Nie może tak być, że mle-
czarnia funkcjonuje na zasadzie 

mleko brać, a nikomu nie płacić. 
Gdzie to wszystko trafia? Do 
kieszeni prezesa? – pytają.

Dostawcy nie chcieli ujawniać 
swoich nazwisk, gdyż obawiają 
się konsekwencji.

–  Mamy jeszcze nadzie ję, 
że odzyskamy te pieniądze, 
dlatego wolimy pozostać ano-
nimowi. 

Z ich opowieści wynika, że 
sytuacja mleczarni uległa po-
gorszeniu po objęciu władzy 
przez now y za rząd.  Liczba 
dostawców sięgająca kiedyś 200 
podobno radykalnie zmalała. 
Próbowaliśmy skontaktować 
się z prezesem OSM w Topoli, 
niestety bezskutecznie. Dowie-
dzieliśmy się od jego sekretar-
ki, że jest nieuchwytny, ale w 
najbliższych dniach na pewno 
udzieli nam informacji. Dlatego 
do sprawy jeszcze wrócimy.

(kb)

Jesteśmy przygotowani na nadej-
ście zimy – mówi Paweł Wołoszyn, 
dyrektor Zarządu Dróg Powiato-
wych oraz Adam Kujawa, dyrektor 
Zieleni Miejskiej.

- Do obsługi samego miasta po-
siadamy 2 odśnieżarki, posyparki 
po kapitalnym remoncie oraz 3 
pługi. W tym roku zakupiono za 
ok.1700 zł dodatkowy pług – infor-
muje A. Kujawa. – Na bazie mamy 
75 ton soli, częściowo zmieszanej 
z piaskiem. 

ZDP podpisał już umowy na 
wynajem sprzętu zimowego. W ra-
zie potrzeby na ulicach pojawią się 
ciągniki z pługami – jeden na każdą 

gminę oraz równiarka, spycharka 
oraz samochody ciężarowe. Maszy-
ny mają wyjechać w ciągu godziny 
lub dwóch od momentu poinformo-
wania o takiej konieczności.

- Trudno przewidzieć koszt od-
śnieżania dróg, ponieważ płacimy 
za każdą wynajętą godzinę, ale 
wchodzą w grę bardzo duże pienią-
dze – mówi dyrektor ZDP.

W pierwszej kolejności odśnieża-
ne są drogi główne: miejskie oraz łą-
czące Łęczycę z gminami, następnie 
„boczne”. O konieczności wyjazdu 
na ulice sprzętu będą decydować 
dyrektorzy po weryfikowaniu 
informacji od pracowników objeż-
dżających drogi oraz na podstawie 
telefonów mieszkańców.   

(kb)

Zima nas nie zaskoczy – 
zapewniają w ZM i ZDP

ŁĘCZYCA

GM. ŁĘCZYCA

Co z tą spółdzielnią 
– pytają dostawcy mleka

Jak pszczoły do miodu...

ŁĘCZYCA

LISTA  KANDYDATÓW DO RADY 
NADZORCZEJ SM ,, ŁĘCZYCANKA’’ 
W ŁĘCZYCY
JÓZEF MROCZKOWSKI
HALINA KOWALSKA
JOLANTA KOWALSKA
ANNA KUSZTELAK
MARIOLA SZAŁAPSKA
CZESŁAW ESTAL
DANUTA DOMIŃCZAK
MAREK MAJEWSKI
AGNIESZKA TUSZYŃSKA
LECH MICHALAK
TADEUSZ WAŁOWSKI
ROSIAK STANISŁAW 
MAREK RYDCZAK
JANUSZ URBAŃSKI
WŁODZIMIERZ BAKALARZ
ANDRZEJ STĘPNIAK
GRAŻYNA KAMIŃSKA
MIROSŁAWA KRAJEWSKA
MARIANNA ANDRACKA
SZYMON SZAJNOCHA
MARIANNA ROGALSKA
BEATA DUDKIEWICZ
ANDRZEJ PACHNOWSKI
WITOLD GAJEWSKI
KAZIMIERZ PRASNOWSKI
PAWEŁ ROSIŃSKI
MARIANNA GÓRALCZYK
ROBERT ŁUKASIEWICZ
GRZEGORZ DYMECKI
DANUTA KACZKOWSKA
TERESA WOŹNIAK
IRENA OLCZAK
TOMASZ WIECZORKOWSKI
ZOFIA WODZYŃSKA
MARIOLA SZAŁAPSKA
RYSZARD POPIELARCZYK
ANNA KUSZTELAK
JOLANTA KOWALSKA 

Aż 38 osób zgłosiło swoją chęć 
bycia w radzie nadzorczej Spół-
dzielni Mieszkaniowej „Łęczy-
canka”. Szansę ma tylko ośmiu 
kandydatów.

Do 8 listopada kandydaci do 
Rady Nadzorczej SM „Łęczycanka” 
mogli składać swoje zgłoszenia. 
Poprzedni radni w większości 
zrezygnowali ze swoich stanowisk, 
pozostali musieli poddać się pod 
osąd spółdzielców. Na walnych 
nadzwyczajnych zadecydowano, 
że w RN pozostaną Waldemar 
Augustyniak i Krzysztof Urbań-
ski. Kto zajmie miejsca obok nich? 
Okaże się na wyborach uzupełnia-
jących, które odbędą się 25, 26 i 27 
listopada. 

Rada powinna liczyć dziesię-
ciu członków. Wśród kandyda-
tów pojawiły się osoby aktywnie 
uczestniczące w „porządkowaniu” 

struktur Łęczycanki, jak i również 
kandydatury, które wzbudzają 
wiele kontrowersji. Śledzący od lat 
losy Łęczycanki radny Zenon Ko-
perkiewicz ostro komentuje nie-
których potencjalnych członków.

- To lobbyści i monopoliści ciepła 
– komentuje kandydatury Włodzi-
mierza Bakalarza i Witolda Gajew-
skiego. – Pan Bakalarz zasiada w 
radzie PEC-u, które zaopatruje w 
ciepło całą spółdzielnię. To sprzecz-
ność interesów. Liczę na rozsądek 
mieszkańców przy wyborze.

- Część tych osób znam, a część nie, 
ale to nie jest najważniejsze. Ważne jest, 
aby byli to ludzie, którym zależy na 
rozwoju spółdzielni – mówi Krzysz-
tof Urbański. – Mam nadzieję, że 
zostaną wybrani tacy z odpowiednim 
wykształceniem, doświadczeniem i 
merytorycznym przygotowaniem, 
z którymi będzie można sensownie 
dyskutować i współpracować. Oby 
wygrali najlepsi. 

Tekst i fot. (kb)

Na zdjęciu jeszcze stara rada nadzorcza spółdzielni 



718 LISTOPADA 2013
Nowy 
Tygodnik 
Regionalnynarzekają na zachowanie uczniów

OZORKÓW

Miejski Ośrodek Kultury w Ozor-
kowie zaprasza na recital Katarzyny 
Żak, który odbędzie się 20 listopada 
o godzinie 18:00.

Podczas koncertu usłyszymy 
piosenki Wojciecha Młynarskiego, 
Agnieszki Osieckiej, Jana Jakuba 
Należytego oraz pełne pozytywnej 
energii, zachęcające do refleksji 
opowieści i anegdoty.

Katarzyna Żak – aktorka teatralna 
i filmowa. Rozpoznawalność przy-
niosły jej role serialowe. Zagrała 
między innymi Alinę w „Miodo-
wych latach”, (gdzie oglądaliśmy ją 
u boku życiowego partnera Cezare-
go Żaka), Halinkę w „Na wspólnej”, 
a także Solejukową w popularnym 
serialu „Ranczo”.

Jest absolwentką Wrocławskiej 
Szkoły Teatralnej. Przez 9 lat zwią-
zana była z Teatrem Współczesnym 
we Wrocławiu, gdzie zagrała m.in. 
w spektaklach „Opera za trzy 
grosze”, „Sztukmistrz z Lublina”, 
„Wariat i zakonnica”, „Lot nad ku-
kułczym gniazdem”. Od kilkunastu 
lat związana ze stołecznymi scena-
mi. Wśród nich warto wspomnieć 
Teatr Rampa, gdzie zagrała m.in. 
w spektaklach reżyserowanych 
przez Wojciecha Młynarskiego, 
Andrzeja Strzeleckiego, Macieja 
Wojtyszko czy Jana Pietrzaka. Ak-
tualnie aktorka występuje na scenie 
Teatru Muzycznego Roma (spektakl 
„Zdobyć, utrzymać, porzucić”) oraz 
w „Ptaszku” w Teatrze Kamienica, a 
także w Teatrach Komedia, Capitol 
i Buffo. 

Od kilku lat Katarzyna Żak kon-
certuje z recitalami. Nagrała dwie 
płyty: „Młynarski - Jazz” z tekstami 
Wojciecha Młynarskiego w 1994 
oraz „Kolędy na cały rok” w 1995 z 
tekstami Bogdana Loebla i muzyką 
Włodzimierza Nahornego.

Bilety w cenie 10 zł do nabycia w 
Miejskim Ośrodku Kultury w Ozor-
kowie. Rezerwacje pod nr telefonu 
42 710 31 18/19 . 

Serdecznie zapraszamy 
wszystkich mieszkańców 

Ozorkowa i Łęczycy.
Miejski Ośrodek Kultury 

w Ozorkowie
ul. Wyszyńskiego 43a, 

tel (+48) 42 710 31 19
www.mok.ozorkow.info.pl

Jeszcze w tym roku woda, która trafi 
do miejskiej sieci wodociągowej, będzie 
znacznie lepszej jakości niż dotychczas, 
przede wszystkim dzięki maksymal-
nemu ograniczeniu zawartości żelaza 
i manganu – zapewniają w OPK i 
miejskie władze. 

Do końca tego miesiąca zakoń-
czyć ma się budowa nowoczesnego 
ciągu technologicznego na terenie 
stacji wodociągowej i już w grudniu do 
ozorkowskich kranów trafić ma woda 
przefiltrowana przez nowoczesne 
urządzenia.

- Tym samym dobiegnie końca I etap 
modernizacji stacji uzdatniania wody, 
realizowany przez Ozorkowskie Przed-
siębiorstwo Komunalne, natomiast II 
etap, dotyczący modernizacji dwóch 
zbiorników magazynujących wodę, 
zakończy się w połowie przyszłego 
roku. Koszt całej inwestycji to ponad 2 
mln 800 tys. zł – informuje Izabela Do-
brynin, rzeczniczka UM w Ozorkowie.

Sanepid, który dopuścił wodę z 
miejskiego wodociągu do spożycia, 
stwierdził, że należy poprawić jej 
parametry poprzez przeprowadzenie 
modernizacji stacji wodociągowej i wy-
znaczył termin realizacji tego zadania 
do końca czerwca 2014 r.

Decyzję o modernizacji stacji za-
rząd OPK podjął w 2010 r., po czym 
wdrożono procedury niezbędne do 
przeprowadzenia inwestycji.

- Zgodnie z koncepcją modernizację 
podzieliliśmy na dwa etapy – mówi 

prezes OPK Grzegorz Stasiak. – Pierw-
szy etap praktycznie jest już zakończo-
ny; na terenie stacji zainstalowaliśmy 
nowy ciąg technologiczny, służący do 
uzdatniania wody, natomiast do poło-
wy przyszłego roku zmodernizujemy 
dwa zbiorniki retencyjne. W perspekty-
wie planujemy również modernizację 
ujęć wody. W ramach pierwszego etapu 
na terenie stacji wodociągowej zainsta-
lowano zestaw filtrów napowietrzają-
cych i zbiorniki hydroforowe. Związki 
żelaza i manganu usuwane mają być z 
wody dzięki odpowiedniej, naturalnej 
filtracji, bez użycia środków chemicz-
nych. Dopiero tak przefiltrowana 
woda trafi do wodociągu. Wypłukane 
podczas uzdatniania związki żelaza i 
manganu będą odprowadzane do spe-

cjalnie zainstalowanych na terenie stacji 
zbiorników, tzw. odstojników wód 
popłucznych, a następnie wywożone.

- Po zakończeniu całej inwestycji z 
pewnością poprawi się jakość i kla-
rowność wody z miejskiej sieci – dodaje 
prezes Grzegorz Stasiak - Jednocześnie 
chciałbym uspokoić mieszkańców 
Ozorkowa; woda w naszych kranach 
nigdy nie była skażona, jest pod cią-
głym nadzorem Sanepidu, przekro-
czenia zawartości żelaza zdarzyły się w 
ciągu ostatnich czterech lat sporadycz-
nie i nigdy nie stanowiły zagrożenia dla 
zdrowia konsumentów.  

Taryfa za dostarczanie wody i odbiór 
ścieków w przyszłym roku pozostanie 
bez zmian.

(stop)

Recital Katarzyny Żak

Z kranów ma płynąć lepsza woda

Nowe zbiorniki hydroforowe

Z podstawówki 
na bijatykę 

OZORKÓW
Pod jednym z bloków przy 

ul. Sucharskiego biła 
się gromad-
ka uczniów 
miejscowej 
szkoły pod-
s t a w o w e j . 
Starsi miesz-
k a ń c y  w y -
szli z bloku 
i próbowali 
uspokoić ma-
łol a t ó w.  C o 
usłyszeli? Że 
mogą się przy-
łączyć do bi-
jatyki. Zacho-
wanie młodych 
c h u l i g a n ó w 
zbulwersowało 
mieszkańców.

Stefania Do-
brzyńska, z którą 
rozmawialiśmy 
przed blokiem, 
nie mogła uwierzyć w to, co 
usłyszała.

- Powiedzieli mi, że mogę być 
ich manekinem. Nie chciało mi 
się kontynuować tej rozmowy. 
Nie jestem przyzwyczajona do 

takiego zacho-
wania. Przykre, 
że tak młodzi 
ludzie pozwala-
ją sobie na tego 
typu odzywki 
– mówi pan i 
Stefania.

10-, 11-letni 
chłopcy nie byli 
speszeni obec-
nością naszego 
reportera. 

-  Chce się 
pa n przyłą-
czyć – krzy-
c z e l i .  -  Po 
czym ponow-
nie zaczęli się 
tarzać po tra-
wie. 

Jeśli miał 
to być żart, 

to niesmaczny. W koń-
cu namówiliśmy ich na to, aby 
przestali. Nie dziwimy się ozor-

Uczniowie podstawówki bili się pod blokiem. Później twierdzili, że był to tylko żart

Chłopcy śmiali się ze starszych mieszkańców

Stefania Dobrzyńska macha 

ręką i tak kwituje zachowanie 

małolatów: „szkoda gadać”

kowianom, którzy coraz częściej 
informują nas o chamskim zacho-
waniu uczniów podstawówek.

- Kiedyś takie zachowanie było 
nie do pomyślenia – mówi S. 
Dobrzyńska. - Kultury uczono w 
domu i szkole. A teraz? Szkoda 
gadać...

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

Rozwiązanie krzyżówki z numeru 62: U skąpego zawsze po obiedzie.

UŚMIECHNIJ SIĘ
Polonista mówi do swojej żony: 
- Czy kochasz mnie najdroższa? 
- Oczywiście! - odpowiada żona. 
- Całym zdaniem proszę! 

* * *
Jeden przedszkolak mówi do drugiego: 
- U mnie modlimy się przed każdym 
posiłkiem. 
- U mnie nie. Moja mama bardzo dobrze gotuje. 

* * *
Na budowie idzie sobie robotnik i ciągnie za sobą łań-
cuch. Spotyka go majster i krzyczy: 
- Na cholerę ciągniesz ten łańcuch???!!! 
- A co mam go pchać?! Ze spokojem odpowiada 
robotnik. 

* * *
Po wysłuchaniu awantury młody człowiek zwraca się 
do szefa: 
- Pracuję tylko na pół etatu. Czy mógłby pan być tak 
uprzejmy i  
krzyczeć na mnie o połowę ciszej? 

* * * 
Pacjent u stomatologa: 
- Panie doktorze, bolą mnie zęby, które pan mi wstawił! 
Na to lekarz: 
- A nie mówiłem, że będą jak prawdziwe?! 

* * *
Dwóch malców siedzi w piaskownicy i dyskutuje: 
- Mój tata jest najszybszy na świecie!  
- A wcale że nie! 
- A wcale że tak! Jest urzędnikiem. Pracuje codziennie do 
piątej, a w domu jest piętnaście po czwartej. 

* * *
Rozmawiają dwie kobiety: 
- W tym roku wyprawię urodziny po angielsku. Zapalę 
tyle świec, ile mam lat. 
- Ale kto wytrzyma taki blask?

Zupa cebulowa
Składniki
12 małych cebul
1 l bulionu (w wersji wegetariań-
skiej warzywny, oryginalnie zupę 
gotuje się na bulionie wołowym)
50g masła
2 ząbki czosnku
0,5 łyżeczki cukru brązowego
3-4 plasterki suszonych grzybów
sól, pieprz
bagietka + ser Gruyère 
Przygotowanie
Cebule obrać i pokroić w cienkie pióra. W garnku z grubym 
dnem roztopić masło i dodać cebulę. Cały czas pod garnkiem 
ma być najmniejszy możliwy ogień. Gdy cebula się zeszkli do-
dać czosnek pokrojony w plasterki i brązowy cukier. Wszystko 
zamieszać i smażyć aż do momentu jak cebula zacznie się 
karmelizować i stanie się miękka w złotym kolorze. Cebulę 
trzeba często mieszać, żeby się nie przypaliła. Cały proces 
karmelizowania cebuli powinien trwać 0,5-1 godziny. Cebula 
przez ten czas zmniejszy swoja objętość o ok. połowę. Nagrzać 
piekarnik do 160C. Zalać cebulę bulionem i dodać suszone 
grzyby. Wszystko gotować na małym ogniu ok. 30 minut. Do-
dać sól i pieprz do smaku. W tym czasie w piekarniku zrobić 
grzanki i zetrzeć ser. Zupę nalać do miseczek, dodać grzanki 
i posypać serem. Zapiekać w piekarniku przez 10 minut, aż 
do momentu gdy ser się roztopi.

Brokuły w słodko-kwaśnej zalewie
Składniki
1 kg brokuł (3-4 sztuki)
2 marchewki
1 cebula
Na zalewę:
8 szklanek wody
3 szklanki octu winnego 6%
8 łyżek cukru
2 łyżki soli
4 listki laurowe
po 15 ziaren czarnego pieprzu i ziela angielskiego
3 łyżki białej gorczycy
Przygotowanie
Brokuły myjemy i dzielimy na różyczki. Marchewki obieramy i kro-
imy w plasterki. Cebulę obieramy, kroimy na talarki i rozdzielamy 
na pierścienie. W dużym garnku zagotowujemy wodę, wkładamy 
brokuły i gotujemy 3 minuty. Wyjmujemy, a do tej samej wody 
wkładamy marchewkę i gotujemy 10 minut.  Na dno wyparzo-
nych słoików wkładamy po kilka pierścieni cebuli, następnie na 
przemian brokuły i marchewkę. Warzywa lekko dociskamy.  Za-
lewa: wszystkie składniki zagotowujemy. Jeszcze gorącą zalewą 
zalewamy warzywa w słoikach rozdzielając przyprawy po równo. 
Zakręcamy. Słoiki pasteryzujemy około 20 minut.

Ptasie mleczko 
Składniki
Jajko 3 szt.
Cukier 1/2 szklanki 

Cukier wanilinowy 1 opakowanie
Mąka tortowa 3/4 szklanki
Proszek do pieczenia 1 łyżeczka
Galaretka 3 różne smaki (np. po-
ziomka, cytryna i brzoskwinia)
bita śmietana z proszku 2 opakowania
mleko 3,2% zimne, 2 szklanki 
owoce do dekoracji 
Przygotowanie
Pieczemy biszkopt: oddzielamy białka 
od żółtek. Białka ubijamy na sztywną pianę i dodajemy cukry. 
Kiedy masa będzie jednolita dodajemy żółtka i mąkę. Na ko-
niec dajemy proszek do pieczenia i mieszamy łyżką. Ciasto wylewamy 
na brytfannę posmarowaną tłuszczem i posypaną mąką. Pieczemy w 
180 stopniach przez około 20 min.  Rozpuszczamy pierwszą galaretkę 
w szklance gorącej wody, dokładnie mieszamy i zostawiamy do czasu 
aż zacznie tężeć. To samo robimy z drugą galaretką o innym smaku. 
Kiedy obie zaczną tężeć do dużego naczynia wlewamy dwie szklanki 
ZIMNEGO mleka i wsypujemy śmietanę w proszku. Kiedy śmietana 
będzie ubita dodajemy tężejące galaretki. Jednolitą masę wylewamy 
na ciasto i odstawiamy do schłodzenia. Kiedy masa zacznie tężeć 
układamy truskawki i zalewamy trzecią galaretką przygotowaną 
według przepisu na opakowaniu, oczywiście też już lekko tężejącą. 
Najlepiej zostawić ciasto na noc w lodówce do całkowitego stężenia 
wszystkich warstw. 

PORADY NASZYCH CZYTELNICZEK
Do ciasta na pierogi biorę nie letnią wodę, a wrzącą. Dzięki temu 
ciasto jest sprężyste i elastyczne
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Gminne Obchody Dni Muzyka, zw. Cecyliadą, jak co roku cieszyły 
się dużym powodzeniem. Dni Muzyka rozpoczęto modlitwą i mszą 
świętą w intencji muzyków w sanktuarium św. Faustyny w Świnicach 
Warckich. Następnie przemaszerowano w barwnym korowodzie do 
OSP, gdzie rozpoczęło się koncertowanie. Na scenie zaprezentowało się 
10 zespołów: Zespół Wokalny „Kropelki”, Zespół Wokalny „Cantabile”, 
Schola Effatha z Parafii Chwalborzyce, Orkiestra Dęta OSP Stemplew, 
Zespół Reprezentacyjny Sygnalistów Myśliwskich „Hubertusy” przy 
Kole Łowieckim nr 31„Bażant” w Świnicach Warckich, Zespół Ludowy 
„Świniczanki”, Orkiestra Dęta OSP Grodzisko, Zespół „Leźniczanie”, 
Orkiestra Dęta OSP Świnice Warckie, Zespół taneczny „Tressquadro”. 
Wszystkim uczestnikom wręczono pamiątkowe dyplomy. Impreza 
zakończyła się wspólnym biesiadowaniem. 

(kb)

cecyliada w Świnicach warckich
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Trzeba mieć naprawdę nerwy 
ze stali, aby w godzinach popo-
łudniowych ulicą Starzyńskiego 
poruszać się w kierunku centrum 
miasta – mówią kierowcy. Światła 
na głównym skrzyżowaniu są 
zdaniem wielu zmotoryzowanych 
źle schynchronizowane. Długo pali 

się czerwone światło i dlatego na 
Starzyńskiego tworzą się duże kor-
ki. Jaka jest szansa na zmiany? Na 
razie, niewielka. Dowiedzieliśmy 
się, że póki co poprawek w ustawie-
niach świateł nie będzie. 

(stop)

Nie milkną emocje związane z 
obchodami Święta Niepodległo-
ści. Na nowym cmentarzu wieńce 
złożone zostały pod krzyżem ka-
tyńskim i przy grobie nieznanego 
żołnierza. Problem jednak w tym, 
że pierwsze miejsce pochówku 

jest systematycznie odnawiane 
a drugie zapomniane. Niektórzy 
mieszkańcy nie mogą się z tym 
pogodzić. 

Święto Niepodległości powinno 
jednoczyć. Niestety, zamieszki w 
stolicy nie są odosobnionym przy-
kładem głębokich podziałów wśród 
Polaków. W Ozorkowie mieszkańcy 
nie potrafią zrozumieć, dlaczego na 

cmentarzu nowym dba się jedynie o 
jedno miejsce pochówku żołnierzy.

Krzyż katyński z daleka rzuca się 
w oczy. Jest odmalowany, z flagami 
narodowymi i solidarnościowymi. 
Pamiątkowe płyty z inskrypcjami 
wyglądają jak nowe. Co innego grób 
nieznanego żołnierza, który jest na 
obrzeżach cmentarza, kilkadziesiąt 
metrów od krzyża katyńskiego. 
Grób można rozpoznać po charak-
terystycznym słupie granicznym. 

- Nie powinno być ważne to, że 
jedno miejsce utożsamia Polskę so-
lidarnościową i prawicową a drugie 
Polskę przed zmianami ustrojowymi. 
Na cmentarzu wszyscy są równi. A 
jednak gołym okiem widać jak te dwa 
miejsca pochówku różnią się od siebie 
– mówi jedna z naszych Czytelniczek.  
- Krzyż katyński wygląda pięknie, ale 
stary żołnierski grób to dość smutny 

obraz. Farba ze słupa odpada, drew-
niany krzyż jest zbutwiały, barwy na 
godle narodowym wyblakły, tablice 
są nieczytelne. Tak nie powinno być. 

Niektórzy mają pretensje do 
burmistrza.

- Jest z PiS-u – słyszymy od starsze-
go mężczyzny. - Dlatego grób żołnie-
rzy utożsamianych z Polską Ludową 
tak strasznie wygląda. Miasto w ogóle 
nie interesuje się tym miejscem. 

Jacek Socha, burmistrz Ozorko-
wa, jest zbulwersowany wypowie-
dziami niektórych mieszkańców. 

- Podczas niedawnego Święta 
Niepodległości złożyłem wieńce 
pod krzyżem katyńskim oraz na 
grobie nieznanego żołnierza. Na 
pewno nie jest tak, że różnicuję te 
obydwa miejsca pochówku – za-
pewnia burmistrz. - Pamięć i cześć 
należą się wszystkim poległym. Na 
bieżąco przed każdymi świętami 
sprzątamy i czyścimy ten teren. Do 
tej pory słów krytyki nie słyszałem, 
jedynie wnioski, by uporządkować 
ten teren. I zawsze jest to robione. 

Tekst i fot. (stop)

Na placu Jana Pawła II w Ozor-
kowie rozpoczęła się budowa 
fontanny z szesnastoma dyszami 
wodnymi. Remont całego placu 
przebiega sprawnie i wydaje się, 
że robotnicy zdążą z pracami 
zgodnie z wcześniej przyjętym 

harmonogramem. Przypomnijmy, 
że prace mają zakończyć się do 
końca tego miesiąca. Rewitalizacja 
placu to koszt 2,8 mln złotych, z 
czego 2,2 mln zł pochodzi z unij-
nych środków. 

(stop)

Ruszyła budowa fontanny

Kierowcy psioczą  
na Starzyńskiego

Trumny za szybą. Taki widok wywołuje różne reakcje
OZORKÓW

OZORKÓW

Do naszej redakcji zadzwoniła 
mieszkanka, której wyraźnie nie 
przypadł do gustu widok trumien 
ustawionych tuż przy oknie firmy 
świadczącej usługi pogrzebowe w 
mieście. 

- Mogliby chociaż zasłonić te 
okna. Zawiesić jakieś firanki lub 
zamontować żaluzje. Budynek za-
kładu pogrzebowego znajduje się 
tuż przy chodniku. Okna są duże, 
jak się tamtędy idzie, to nie sposób 
nie zauważyć trumien. Jak patrzę 
na trumny, to od razu jestem chora. 
Przecież nie muszę być narażana na 
taki widok – usłyszeliśmy.

Iwona Jankowiak, małżonka 
właściciela zakładu, twierdzi, że 
nikt nie skarżył się wcześniej na 
widok trumien.

- Nie wiem, co mam o tym my-
śleć. Być może to konkurencja do 
was zadzwoniła. Bo nie wydaję mi 
się, aby jakiemuś mieszkańcowi coś 
takiego przeszkadzało. Przyznaję, 
że kiedyś na oknach były firanki. 
Zastanowię się, czy ponownie ich 
nie zawiesić, aby nie wzbudzać 
niepotrzebnych emocji.

Rozmawialiśmy też na miejscu 
z przechodniami. Zdania były 
podzielone. Niektórym widok tru-
mien wcale nie przeszkadzał, ale 
byli i tacy, którzy podzielali opinię 
w tej sprawie naszej Czytelniczki.

- Widok trumien jest 
szczególnie bolesny 
dla osoby, która 
straciła niedawno 
kogoś bliskie-
go. Faktycznie, 
przecież nic by 
się nie stało, 
gdyby te okna 
były przysło-
nięte firanka-
mi. Tym bar-
dziej, że trumny 
nie powinno się 
raczej w ten sposób 
reklamować – mówi 
ozorkowianka, którą spotka-
liśmy na ul. Listopadowej. 

(stop)

Przechodząc obok zakładu pogrzebowego piesi chcąc nie chcąc 
są narażeni na widok trumien. Niektórzy apelują, aby okna 
zasłonić firankami

Kontrowersje i pytania 
o odpowiedzialność oraz pamięć

Przy grobie nieznanego 
żołnierza ze słupa schodzi 
całymi płatami farba. 
Czytelnicy poinformowali nas 
też o starym, spróchniałym 
krzyżu

Wiązanka od lokalnych struktur SLD. Czy to oznacza, że o stary 
grób nie należy dbać? Burmistrz zapewnia, że nie rozgranicza 
miejsc pochówku żołnierzy

Krzyż katyński został 
odnowiony
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OZORKÓW

W Ozorkowie przybywa wiat 
przystankowych zdewastowa-
nych przez wandali. Szczegól-
nie teraz, w okresie jesiennym, 
takie przystanki bez bocznych 
ścian a czasami i dachu są przez 
mieszkańców bardzo krytycznie 
oceniane. 

-  Nie ma się  jak sch ron ić 
przed padającym deszczem. 
To st raszne, że mamy teraz 
taką młodzież. Nie rozumiem 
tego,  dlaczego wandale pa-
stwią się nad przystankami, 
które przecież niedawno były 
o d n aw i a n e  –  s ł ysz y my  o d 
pani Wiesławy.

Inni mieszkańcy twierdzą, że 
trudno będzie uchronić się przed 
takim destrukcyjnym działa-
niem młodych ludzi.

- Trzeba by chyba zlikwidować 

wszystkie sklepy z alkoholem 
w mieście a przy każdym przy-
stanku postawić policjanta. To 

niestety nie jest możliwe – mówią 
nasi rozmówcy.

(stop)

Jechać, czy nie jechać – to dy-
lemat niejednego rowerzysty na 
alejkach przy ul. Wyszyńskiego. 
Wprawdzie w tym miejscu jest 
wyznaczona ścieżka dla rowerów, 
jednak nie ma na niej wymalowa-
nego odpowiedniego poziomego 
oznakowania – czyli roweru. W 
jeszcze większe zakłopotanie 

wprawia rowerzystów znak za-
kazujący wjazdu, ustawiony tuż 
przed ścieżką rowerową. 

Czy rowerzyści łamią przepisy? 
Nie nam to osądzać. Warto jednak 
wspomnieć, że pod znakiem za-
kazującym wjazdu powinna znaj-
dować się tabliczka z informacją, 
że takie oznakowanie nie dotyczy 
rowerzystów. Wtedy nie byłoby już 
żadnych znaków zapytania. 

(stop)

Zdezorientowani rowerzyści

Zdewastowane przystanki

Bloki na osiedlu „spokojnej starości” mają zostać docieplone w przyszłym roku

OZORKÓW
To osiedle powstało w mieście z 

myślą o starszych mieszkańcach. 
Miało być spokojnie i bezpiecznie. 
W miarę upływu lat warunki się 
zmieniały. Dziś na osiedlu jest nerwo-
wo. Lokatorzy bloków narzekają na 
wysokie rachunki za CO, pytają też o 
to, kiedy bloki zostaną docieplone. W 
tej sprawie kilka dni temu odbyło się 
spotkanie w urzędzie miasta. 

W sprawę zaangażował się bur-
mistrz. Obiecał, że bloki zostaną 
docieplone w przyszłym roku. Ma 
pomóc spółdzielni w pozyskaniu 
niezbędnych funduszy na ten cel. 

Czy takie zapewnienia uspokoiły 
mieszkańców osiedla przy ul. Spo-
kojnej, Pogodnej i Miłej.

- Nerwy opadną jak ta zapo-
wiadana inwestycja ruszy – mówi 
Włodzimierz Kurowski, niefor-
malny lider społeczności osiedlo-
wej. - Na razie spokoju tutaj nie 
ma. W sprawie dociepleń bloków 
wysłałem ponad trzy miesiące 

pisma do burmistrza prosząc o 
jego interwencje, ponieważ prezes 
spółdzielni mieszkaniowej igno-
ruje nasze postulaty. Zresztą ja nie 
uznaję tego prezesa, bo nie został 
wybrany przez członków spół-
dzielni a jedynie przez przedstawi-
cieli. Nigdy nie zapomnę tego, jak 
nam utrudniał sprawy związane z 
procesem uwłaszczeniowym.

Zdaniem pana Włodzimierza to 
właśnie chęć niektórych lokatorów 
do wykupienia mieszkań, była 
głównym powodem konfliktów z 
zarządem Ozorkowskiej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej. 

- Wygraliśmy ze spółdzielnią w 
sądzie i lokatorzy mogli rozpocząć 
wykup po preferencyjnych cenach 
spółdzielczych mieszkań. To nie 
spodobało się prezesowi. Spółdziel-
nia podniosła nam rachunki za 
centralne ogrzewanie, tłumacząc 
to tym, że koszty ogrzania bloków 
na osiedlu spokojnej starości są 
najwyższe w całym Ozorkowie. 
To absurdalne, bo jeżeli faktycznie 
tak jest, to powinni już dawno po-
myśleć o dociepleniu budynków. 
Po prostu wzrost rachunków jest 
odwetem za uwłaszczenia.

Piotr Piętka, prezes OSM, odrzu-
ca zarzuty. 

- Nie robimy nic po złości. Fak-
tycznie koszty ogrzania bloków na 
osiedlu spokojnej starości są bardzo 
wysokie. Aby zniwelować te koszty 
w przyszłym roku rozpoczniemy 

docieplanie 10 bloków na tym osie-
dlu. Staramy się o kredyt na ten cel 
w wysokości miliona złotych z Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska. Nie będę oceniał słów 
pana Kurowskiego, który kiedyś 
pracował w spółdzielni mieszka-
niowej. Jestem człowiekiem, który 
stara się unikać konfliktów i zawsze 
dążę do porozumienia. 

Sławomir Zarębski na „spokoj-
nym osiedlu” mieszka od ponad 
12 lat. Obserwuje z niepokojem 
zmiany. 

- To już nie jest osiedle na któ-
rym można odpocząć. W okolicy 
powstaje coraz więcej punktów z 
alkoholem, przybywa młodych lo-
katorów z dziećmi. Dobrze, że bloki 
będą docieplone, choć przyznam, 
że nie odczułem, aby w mieszka-
niach było zimno. 

Innego zdania jest Urszula K. 
(nazwisko do wiadomości red.).

- Często zdarza się, że kaloryfery 
grzeją za słabo. Rachunki za CO są 
pomimo tego bardzo duże. Ponadto 
spółdzielnia nawet kilka razy w 
roku robi podwyżki czynszu. Wy-
kupiłam mieszkanie, ale było z tym 
masę problemów. Mam nadzieję, że 
władze spółdzielni nie będą nam 
już rzucać kłód pod nogi. 

Na osiedlu mieszka ok. 150 ro-
dzin. Jak się dowiedzieliśmy prawie 
50 procent mieszkańców wykupiło 
lokale spółdzielcze. 

Tekst i fot. (stop)

Włodzimierz Kurowski 
wysłał wiele pism 
ws. braku dociepleń 
budynków i wysokich 
rachunków za 
centralne ogrzewanie

To nie to samo osiedle, co 
jeszcze kilka lat temu – mówi 
Sławomir  Zarębski

Osiedle (nie)spokojnej 
starości
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Coraz więcej mówi się o no-
wej wiacie, która stanęła na 
płycie miejskiego targowiska. 
Zdaniem wielu kupców dach 
znajduje się zbyt nisko. Poza 
tym przy wiacie brakuje miejsc 
parkingowych. To nie jedyne 
zarzuty kupców co do inwe-
stycji, którą od kilku miesięcy 
chwali się miasto. 

W ubiegłym tygodniu przy wia-
cie spotkaliśmy kupców, którzy 
mają krytyczne zdanie co do nowej 
wiaty. 

- Przez ten niski dach nie wjadę 
pod wiatę moimi samochodami do-
stawczymi – mówi Antoni Karolak. 
- Nie wiem kto to projektował, ale 
wiata została zrobiona bezmyślnie. 
W pobliżu brakuje miejsc parkingo-
wych. Jak kupcy mają tu przynosić 
swoje płody. Mam dźwigać ciężkie 

worki z kartoflami przez ponad 100 
metrów? Moim zdaniem powstał 
bubel.

Kupiec krytykuje nie tylko zbyt 

niski – jego zdaniem – dach wiaty 
handlowej.

- Proszę spojrzeć na te rynny. Nie 
zostały wpuszczone bezpośrednio 
do kanalizacji deszczowej. Po co 
właściwie te rynny, skoro woda w 
czasie opadów i tak będzie zalewać 
miejsca handlowe – słyszymy. 

Burmistrz Jacek Socha informuje:
- Wiata jest odpowiedniej wy-

sokości, projektowali ją fachowcy. 
Wysokość jest zgodna z obowią-
zującymi przepisami. W Głownie 
wiata jest wyższa i kupcy narzekają, 
że podczas deszczu woda leci im na 
głowę. Jak do tej pory nie dotarły 
do mnie żadne krytyczne uwagi 
dotyczące nowej wiaty.

Nieoficjalnie kupcy mówią o 
planowanym proteście.

- Nie chcę zdradzać szczegółów. 
Ale coraz więcej kupców sprzeciwia 
się handlowaniu pod taką wiatą. 
Być może handlować będziemy 
obok niej – mówi A. Karolak.

Tekst i fot. (stop)

Tajemniczość unosi się w pomiesz-
czeniu wykorzystywanym do le-
czenia przez Aleksandrę Głowacką. 
Na półkach grube księgi opisujące 
niepojętą dla zwykłego śmiertelnika 
wiedzę związaną z medycyną nie-
konwencjonalną. Na ścianach szkice 
ludzkiego ciała i niezwykłe zdjęcia 
aury człowieka. 

To właśnie leczenie bioenergią 
wzbudza największe zainteresowa-
nie.

- Każdy ma w sobie energię. Cała 
sztuka polega jednak na tym, aby ją 
właściwie wykorzystać – słyszymy 
od pani Aleksandry, która wiele lat 
temu porzuciła zawód ekonomistki 
na rzecz leczenia alternatywnego. 

- Uczyłam się od największych 
mistrzów przez wiele lat – dodaje 
ozorkowska „szamanka”. - Zdoby-
łam wiedzę poświadczoną odpo-
wiednimi certyfikatami. Zresztą 
ta skłonność do medycyny nie-
konwencjonalnej była u mnie od 

dziecka. Mój ojciec przekazał mi 
to wszystko w genach: wrażliwość, 
niezwykłą energię, chęć niesienia 
pomocy. 

Aleksandra Głowacka nie ukry-
wa, że zawsze marzyła o tym, aby 
leczyć innych. 

- Nie przeszkadzam lekarzom. Za-
wsze mówię pacjentom, by chodzili 
do medyków konwencjonalnych. 
Jednak zaglądają do mnie przeważnie 
osoby, które są zawiedzione takim 
konwencjonalnym leczeniem. 

Dowiedzieliśmy się, że oprócz ze-
stresowanych przedsiębiorców, par 
które nie mogą mieć dzieci, ludzi star-
szych narzekających na kręgosłup, 
nową grupą pacjentów są nastolat-
kowie – ofiary gier komputerowych.

- Młodzi ludzie narzekają na bóle 
szyi, górnego odcinka kręgosłupa. 
Wszystko przez to, że godzinami 
przesiadują przy komputerze. 

Do pani Aleksandry dziennie 
zagląda kilku pacjentów. Medycyna 
niekonwencjonalna ma wiernych 
zwolenników choć są i przeciwnicy 
takiego leczenia. 

(stop)

Szamanka z Ozorkowa

Pani Aleksandra podczas 
bioenergetycznego zabiegu

Tak wygląda tzw. świecowanie 
uszu

Kupcy się buntują. Burmistrz jest zaskoczony
OZORKÓW

Kupcy z łatwością dotykają konstrukcji dachu wiaty

Antoni Karolak pokazuje jedną z rynien. Kupiec twierdzi, że 
deszczówka będzie zalewać targowisko

Komisariat bez nadzoru 

Brama prowadząca na podwórko komisariatu policji była otwarta

OZORKÓW
Bez żadnych problemów weszli-

śmy na teren policyjnego podwórka a 
następnie do komisariatu miejscowej 
policji. Na nasz widok policjant pra-
wie nie dostał zawału... jak pan się tu 
dostał? – zapytał mocno zaskoczony 
funkcjonariusz z dyżurki. 

Na teren policji dostaliśmy się 
przez szeroko otwartą bramę, od 
strony ul. Rzecznej. Dobry kwa-
drans spacerowaliśmy po terenie 
policyjnego parkingu na którym 
stoją samochody skonfiskowane 
przestępcom oraz po kolizjach i 
wypadkach drogowych. Następnie 
weszliśmy z podwórka do komisa-
riatu policji. Na korytarzu nie było 

żadnego policjanta. Swobodnie, 
gdybyśmy mieli taką ochotę, mo-
glibyśmy „buszować” po pustych 
pokojach w komisariacie. Bez żad-
nych problemów moglibyśmy też 
wynieść z komisariatu akta spraw 
dochodzeniowych czy inne ważne 
i utajnione dokumenty. 

Sami weszliśmy do dyżurki.
- Co pan tu robi, jak pan tu wszedł? 

- dopytywał mocno zaskoczony 
policjant. 

Wyjaśniliśmy, że do komisariatu do-
staliśmy się od strony otwartej bramy. 

- To miał pan ogromne szczęście. Ta 
brama jest zawsze zamykana – tłuma-
czył funkcjonariusz.

Jak widać w tym przypadku słowo 
„zawsze”... nie zawsze oznacza to 
samo. Od mieszkańców dowiedzieli-
śmy się, że brama policji od strony ul. 
Rzecznej jest często otwarta. Dzieje się 
tak dlatego, że wyjeżdżający policjanci 
rzadko powiadamiają o swoim wyjeź-
dzie. W dyżurce nie ma kontrolki, któ-
ra by wskazywała o otwartej bramie, 
stąd i cały problem. 

Policjant z dyżurki w naszej obecno-
ści zamknął bramę.

Tekst i fot. (stop)Na podwórku stoją auta zarekwirowane przez policję Niezauważeni dostaliśmy się do komisariatu
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ZGIERZ

GM. GÓRA ŚW. MAŁGORZATY

W Orszewicach w czwartek nad 
ranem skoda felicia wpadła do 
wyschniętego stawu. Przybyłe na 
miejsce zdarzenia służby nie zna-
lazły kierowcy pojazdu. Rozpoczęto 
więc jego poszukiwania. 

- Policjanci na miejscu potwier-
dzili zdarzenie. Ustalili właściciela 
auta, który 

przebywał w miejscu zameldo-
wania – informuje st. asp. Agniesz-
ka Ciniewicz. – Okazało się, że 

kierujący skodą mężczyzna jadąc 
sam zjechał z drogi do wyschnię-
tego stawu z powodu śliskiej na-
wierzchni drogi, nie stwarzając 
zagrożenia dla innych uczestników 
ruchu drogowego. Kierowca został 
pouczony o konieczności zabezpie-
czenia pojazdu. 

W akcji wzięły udział dwa zastę-
py PSP w Łęczycy i dwa z OSP w 
Górze św. Małgorzaty.  

(kb)

9 listopada mieszany patrol policji 
i straży miejskiej w trakcie objazdu 
ul. Kolejowej dostrzegł dwóch męż-
czyzn, którzy swoim zachowaniem 
wzbudzili zainteresowanie u zgier-
skich stróżów prawa. Gdy tylko męż-
czyźni dostrzegli radiowóz zaczęli 
pośpiesznie odchodzić w kierunku 
dworca kolejowego. Funkcjonariu-

sze natychmiast za nimi ruszyli. W 
trakcie ucieczki mężczyźni wyrzucili 
na chodnik pudełko po papierosach. 
Mundurowi sprawdzili zawartość 
pudełka i okazało się, że zamiast pa-
pierosów znajduje się tam zawinięta 
w bibułkę marihuana. Zatrzymani 
mężczyźni to mieszkańcy Zgierza 
w wieku 24 lat. Zebrany w sprawie 
materiał pozwolił na przedstawienie 
jednemu z nich zarzutów z ustawy o 
przeciwdziałaniu narkomanii. 

8 listopada godz. 16. 35 patrolujący 
ulice Zgierza funkcjonariusze w 
rejonie ul. Parzęczewskiej zauważyli 
trzech młodych mężczyzn siedzą-
cych na ławce, którzy na widok 
oznakowanego radiowozu wstali i 
szybkim krokiem zaczęli odchodzić 
w kierunku ul. Gałczyńskiego. W 
pewnym momencie jeden z nich 
odrzucił na ziemię jakiś przedmiot. 
Było to metalowe pudełko wewnątrz 
którego znajdowała się marihuana. 
Mężczyźni próbowali przekonywać 
funkcjonariuszy, że pudełko nie jest 

ich własnością i nie wiedzą do kogo 
ono należy. Mundurowi nakazali 
młodym ludziom opróżnić kieszenie. 
Wśród rzeczy najmłodszego z nich 
znaleźli woreczek z marihuaną. Ale 
to nie całe znalezisko ujawnione przy 
16 –latku. Okazało się, że nieletni miał 
jeszcze przy sobie dwie dodatkowe 
torebki z narkotykiem i dwie opalone 
lufki. 18-latek i jego 17-letni kompan 
noc spędzili w zgierskim areszcie 
natomiast 16 –latek trafił do Policyjnej 
Izby Dziecka. Wszyscy zatrzymani są 
mieszkańcami Zgierza. 

Patrolujący ulice Zgierza funk-
cjonariusze zauważyli na ul. Łódz-
kiej mężczyznę kopiącego wiatę 
przystanku tramwajowego, który 
następnie ucieka w stronę pobli-
skich bloków. Natychmiast ru-
szyli za nim w pościg i schwytali 
wspólnie ze znajdującymi się tam 
świadkami zdarzenia. Okazało 
się, że zatrzymany 35-latek jest 
nietrzeźwy, jego badanie wyka-
zało ponad 2 promile alkoholu w 

organizmie. W akcie skruchy męż-
czyzna zaczął tłumaczyć swoje 
zachowanie złością i nerwami wy-
wołanymi przez awanturę z byłą 
dziewczyną. Policjanci przywieźli 
„nerwowego” 35-latka do komen-
dy w Zgierzu i umieścili w celi dla 
zatrzymanych. Po przespanej nocy 
i wytrzeźwieniu mężczyzna usły-
szał zarzut uszkodzenia mienia za 
co kodeks karny przewiduje karę 
do 5 lat pozbawienia wolności. 

W stawie auto bez kierowcy 

Kolejni zatrzymani z marihuaną

Nastolatkowie z narkotykami

Odzyskali skradzione lawety
Do pięciu lat pozbawienia 

wolności grozi mężczyznom po-
dejrzewanym o przywłaszczenie 
dwóch lawet samochodowych z 
terenu gminy Zgierz i Poddębice.

8 listopada łęczyccy krymi-
nalni wykorzystując wcześniej 
zdobytą wiedzę przeprowadzili 
działania na terenie gminy Wi-

tonia, gdzie na jednej z posesji 
odnaleźli przywłaszczoną lawe-
tę samochodową. Weryfikując 
wszystkie fakty związane z 
odzyskaniem mienia policjan-
ci ustalili, że w przestępczy 
proceder zamieszane są cztery 
osoby z terenu gminy Łęczyca. 
Mężczyźni w wieku od 20 do 

45 – lat zostali przewiezieni 
do komendy. Zebrany materiał 
dowodowy pozwolił śledczym 
przedstawić wszystkim zatrzy-
manym zarzuty przywłaszcze-
nia dwóch lawet samochodo-
wych z terenu gminy Zgierz i 
Poddębice, łącznej wartości 22 
000 złotych. 

Zdewastował wiatę

Łęczycka prokuratura zdecy-
dowała się zastosować areszt 
dla 4 mężczyzn, którzy są 
podejrzani o dokonanie gwał-
tu z pobiciem na 26-letniej 
mieszkance Łęczycy. O tym 
bulwersującym zdarzeniu pi-
saliśmy w ubiegłotygodnio-
wym numerze. 

Spośród sześciu podejrzanych 
o brutalny gwałt na 26-latce 
zatrzymano czterech mężczyzn 
w wieku od 22 do 42 lat. W 

areszcie mają spędzić 3 mie-
siące, następnie mogą trafić do 
więzienia na 15 lat. 

O tragedii nikt by się nie do-
wiedział, gdyby nie interwencja 
policji w innej sprawie. Zanie-
pokojeni siniakami pokrywają-
cymi ciało kobiety funkcjona-
riusze zaczęli dopytywać o ich 
przyczynę. Pod naciskiem pytań 
26-latka przyznała się, że zosta-
ła zgwałcona. Okazało się, że do 
przestępstwa doszło kilka dni 

wcześniej w jednym z wynaj-
mowanych mieszkań w bloku 
przy ulicy Zachodniej. Podczas 
suto zakrapianej imprezy, w 
której brał też udział właściciel 
lokalu, mężczyźni rzucili się na 
kobietę, pobili ją i zgwałcili. W 
tym czasie w mieszkaniu nie 
było narzeczonego dziewczyny. 

Prokuratura wraz z policją 
prowadzą w tej sprawie postę-
powanie wyjaśniające. 

Tekst i fot. (kb)

GWAŁCICIELE 
W ARESZCIE

W jednym z bloków na osiedlu przy ul. Zachodniej zgwałcona została 26-letnia dziewczyna
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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 

Szwaczka
Umiejętność szycia na stębnówce, 

bądź owerlok. Pracodawca zapewnia 
możliwość 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

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
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

Elektryk
Wykształcenie średnie techniczne, 

uprawnienia elektryczne do 15 
kV, uprawnienia do eksploatacji 

urządzeń instalacji, sieci gazowych, 
kotłów wodnych, 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, znajomość 
obsługi maszyn produkcyjnych, 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-
ładowarki, prawo jazdy kat. C
Wa-Trans Wacławski Wiesław

Ul. Kutnowska 82
99-120 Piątek

tel.: 601 075 778

Specjalista ds. planowania i 
przygotowywania produkcji

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

doświadczenie w pracy na 
podobnym stanowisku, znajomość 

języka niemieckiego 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, 
umiejętność 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

Kierowca kat. C+E
Wykształcenie zasadnicze o kierunku 

kierowca/mechanik, umiejętność 
kierowania samochodami 

ciężarowymi, prawo jazdy kat. C+E, 2 
lata doświadczenia zawodowego.

Giełda Rolna „ZOLA”
Ignaczak Sp. J.

Ul. Wschodnia 4
99-335 Witonia
tel.: 604 160 803

Sprzedawca
Wykształcenie średnie, doświadczenie 

w handlu, prawo jazdy kat. B
Blachotrapez Sp. z o. o.

Ul. Ozorkowskie Przedmieście
99-100 Łęczyca

tel.: 509 004 286
e-mail: a.wojdyla@blachotrapez.eu

Pracownik fizyczny sortowni
Manpower Group Sp. z o. o.

Dobra k/ Strykowa
95-010 Stryków
tel.: 600 562 213

Sprzedawca
Wykształcenie zawodowe – 

sprzedawca, obsługa komputera 
i kasy fiskalnej. Mile widziane 

doświadczenie zawodowe.
“Społem” PSS Mazur 
Pl. T.Kościuszki 11 
99-100 Łęczyca
Tel. 24 721 24 82

e-mail: pssmazur@op.pl 

Główny księgowy
Wykształcenie wyższe ekonomiczne, 
rachunkowość, finanse. Znajomość 
zasad funkcjonowania spółdzielni 

mieszkaniowej, certyfikat księgowy 
lub inne uprawnienia w tej dziedzinie, 
doświadczenie zawodowe co najmniej 
6 lat na samodzielnym stanowisku w 
tym 4 lata jako główny księgowy lub 
zastępca Spółdzielnia Mieszkaniowa 

„Łęczycanka”
ul. M. Konopnickiej 11a

99-100 Łęczyca
tel. 24 388 23 50

Oferty pracy-zamknięte:
Kierowca kat. C-magazynier

Prawo jazdy kat. C, uprawnienia do 
przewozu rzeczy

Informacja pokój nr 1 lub 2

Specjalista ds. eksportu
Wykształcenie średnie, umiejętność 
obsługi komputera, prawo jazdy kat. 
B, średni poziom znajomości języka 

angielskiego
Informacja pokój nr 1 lub 2

Praca za granicą
EURES (Sieć EURES informuje, do-
radza i wspomaga poszukujących 
pracy z Europejskiego Obszaru Go-
spodarczego, którzy chcą pracować w 
innym kraju członkowskim oraz pra-
codawców, którzy chcą rekrutować 
pracowników z innych krajów człon-
kowskich. Szczegółowe informacje na 
temat ofert pracy za granicą EURES 
www.wup.lodz.pl Bliższe informacje 
o aktualnych ofertach pracy z EURES 
udzielane są w pokoju 2 stanowisko 
6. Osoby zainteresowane sezonową 
pracą w innych krajach proszone są 
o kontakt z łódzką Wojewódzką Ko-
mendą Ochotniczych Hufców Pracy 
w Łodzi, ul. Pomorska 41, tel. (0-42) 
636–54–37. Dodatkowe informacje 
na stronie internetowej www.lodzka.
ohp.pl, Wykaz agencji zatrudnienia 
www.kraz.praca.gov.pl Powiatowy 
Urząd Pracy w Łęczycy informuje, 
że oferty pracy z naszego powiatu, 
województwa i kraju dostępne są na 
ogólnopolskiej stronie internetowej: 
www.psz.praca.gov.pl

Sprzedam samochód Thalia 
2001 benzyna/ gaz + opony 
stan bdb. tel. 796-866-662

Sprzedam słomę w małych 
kostkach przechowywaną w 
stodole tel. 504-090-068

Sprzedam ogrodzoną działkę 
budowlaną w Ozorkowie przy ul. 
Parzęczewskiej tel. 607-81-77-37

Sprzedam nową kamerę toschi-
ba camileo h30.W skład zesta-
wu wchodzi: kamera, bateria, 
ładowarka(plus redukcja na 
angielskie gniazdka) pokrowiec 
na kamerę, kabel HDMI, kabel 
USB, Kabel RCA - jack oraz 
instrukcja obsługi. Kamera 
nie była używana. Zestaw nie 
posiada gwarancji i karty pa-
mięci. Tel. 505-413-189

Kolekcjoner kupi motocykle 
wsk, wfm, shl. junak itd. auta 
125p, 126p, syrena, polonez, 
części i literaturę tel. 697-38-
48-16

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

Sprzedam kłada kettler. Wspa-
niała zabawka dla twojej pocie-
chy dzięki szeroko rozstawio-
nym kolom kettler zapobiega 
wywrotkom gwarancja dobrej 
zabawy dla twojego dziecka 
polecam. odbiór osobisty tel. 
667 366 159

Mam na sprzedaż nową kari-
matę wojskową. Możliwa wy-
syłka. Tel. 501 970 633

Sprzedam zaginarkę do blachy 
Długość robocza zaginarki 2 
metry, szerokość belki zagina-
jącej 2cm.Zaginarka wymaga 
lekkich poprawek, szczegółowe 
informacje pod nr. tel. 691 
875 262

Mam na sprzedanie gry na PC 
płyty jak nowe, użyte były 
tylko raz info na tel. 725 729 
205

Sprzedam działkę położoną w 
gminie Góra św. Małgorzaty. 
Przy działce prąd, woda, kana-
lizacja tel. 601-281-212

Sprzedam nowy dom przy 
trasie Łęczyca – Piątek, ewen-

tualnie zamiana na bloki tel. 
601-281-212

Sprzedam szczenięta suczki 
Buldog angielski. Szczenięta 
po Championie Polski i ładnej 
suni. Maluszki są odrobaczone 
i zaszczepione, przy odbiorze 
otrzymają metrykę FCI, ksią-
żeczkę zdrowia oraz wyprawkę. 
Tel. 601 228 396

Sprzedam chwytak do drzewa 
do ładowarki fadroma ł 200 
wzmocniony solidny tel. 691 
143 152

Sprzedam mocne palety prze-
mysłowe 110x130 , jak nowe 
udźwig prawie 1400 kg tel. 
691 143 152

Sprzedam rewelacyjnie wyko-
naną replikę zegarka 5.11 Field 
Ops Watch na wszystkie pyta-
nia odpowiem telefonicznie tel. 
534 995 855

Sprzedam piec centralnego 
ogrzewania typu Gavia Eko 
15kW,producent HEF Lubli-
niec. Piec posiada podajnik śli-
makowy na eko groszek oraz 
sterownik. Data produkcji 
listopad 2010r.Piec ogrzewał 
powierzchnię 120m2. Zbior-
nik paliwa może być monto-
wany zarówno z prawej jak i 
z lewej strony. Więcej infor-
macji pod numerem telefonu  
695 651 903

Mam na sprzedaż używany 
tablet Manta MID702,  tablet 
jak nowy , w idealnym stanie , 
wszystkie folie na ekranie , jest 
bardzo szybki ma dwurdzenio-
wy procesor 2x 1,6GHz ! 1Gb pa-
mięci ram oraz czterordzenio-
wa karte graficzna MALI 400 
, Pamięć wbudowana to 8Gb 
pamięci , możliwość podłącze-
nia zewnętrznego modulu 3g 
brak GPS , ma zaawansowany 
wyświetlacz IPS Display o wy-
glądzie jak Amoled Samsunga 
, Polecam tablet . Nadaje sie do 
gier i filmow , może służyć jako 
centrum multimedialne. Możli-
wość wysyłki przy wpłacie na 
konto ale lepiej odbiór osobisty  
Kolor : czarny przedni panel , 
srebrny tyl obudowa, aparat 
zawiera 2 kamery tylnia 2Mpx 
a przednia prawdopodobnie 
1,3Mpx. Tel. 692 598 473
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Drukarnia Łódź

GLKS Sarnów/ Dalików – 
Ostrovia Ostrowy  Victoria 
Grabów – Sparta Leśmierz 

W przedostatniej kolejce łódz-
kiej klasie A grupy III doszło 
do kilku ciekawych spotkań. 
W Dalikowie miejscowy GLKS 
spotkał się z liderem Ostrovią 
Ostrowy, a w Grabowie Victoria 
podejmowała Spartę Leśmierz.

Mecz w Dalikowie pomię-
dzy GLKS Sarnów/Dalików a 
Ostrovią Ostrowy zakończył się 
zwycięstwem przyjezdnych 1:0. 
Mecz nie stał na najwyższym 
poziomie, choć był zapowiadany 
jako mecz kolejki. Jedynego gola 
zdobył w 70 minucie Rafał War-
miński. Dzięki temu zwycięstwu 
na kolejkę przed zakończeniem 
sezonu Ostrovia zapewniła sobie 
tytuł mistrza jesieni.

W Grabowie miejscowa Vic-
toria spotkała się ze Spartą Le-
śmierz. Spotkania obydwu dru-
żyn były zawsze emocjonujące. I 
tym razem kibice zgromadzeni 
na trybunach nie byli zawie-
dzeni. Victoria pokonała Spartę 

6-2 (2-0). Pomimo wysokiego 
zwycięstwa grabowian mecz nie 
był jednostronnym spotkaniem. 
Pierwszego gola zdobył Maciej 
Kawczyński po dośrodkowaniu 
Michała Książka. W kolejnej 
akcji Eljasz Cichocki idealnie 
podaje do Jakuba Raja i jest 
2-0. Leśmierzanie kilkakrotnie 
zagrozili bramce Emila Wy-
drzyńskiego, ale albo golkiper 
Victorii stał na posterunku, 
albo strzały były niecelne. Na 
przerwę grabowianie schodzi 
z dwubramkową przewagą. Po 
przerwie grający trener Victorii 
Tomasz Milczarek zagrywa do 
popularnego „Kawki” i miej-
scowi prowadzą trzy do zera. 
Na cztery do zera podwyższa 
wynik Michał Książek po po-
daniu Macieja Kawczyńskigo. 
Leśmierzanie odpowiedzieli 
dwoma golami zdobytymi przez 
Kusztelaka i Brzozowskiego. 
Piątą bramkę zdobywa najlep-
szy strzelec Victorii Książek, 
który również asystował przy 
ostatniej bramce miejscowych 

Kibice MKS Górnik 1956 Łęczy-
ca nie dają o sobie zapomnieć… 
Na jednym z budynków gara-
żowych w widocznym od ulicy 
Konopnickiej miejscu powstaje 
nowe graffiti, mające przypominać 
mieszkańcom o istnieniu klubu 
i jego przywiązaniu do „grodu 
Boruty”. 

W pobliskim sąsiedztwie siedziby 
władz miasta pasjonaci piłki nożnej 
akcentują, kto na łęczyckiej arenie 
rządzi lokalnym sportem. Graffi-
ciarze w skupieniu tworzyli swoje 
malowidło, w którym prócz godeł: 
Górnika i Łęczycy oraz wizerunku 

diabła Boruty znalazł się napis 
„Nasza chluba”. 

Nowo powstająca praca znalazła 
wśród mieszkańców pozytywny 
odzew.

- Ładnie to wygląda – skomento-
wała graffiti Barbara Krysiak. – Jest 
kolorowo i wesoło.  

- To właśnie wyróżnia kibiców od 
kiboli – twierdzi Marcin Bednarek. 
– Nie są to żadne wulgarne napisy, 
ale normalny rysunek. 

Kibice zapewniają, że każdy ich 
klubowy mural powstaje zgodnie z 
prawem i posiadają niezbędne po-
zwolenia. Zamierzają stworzyć więcej 
graffiti, ale z działaniem wstrzymają 
się do zakończenia zimy. 

Tekst i fot. (kb)

11 listopada dyrekcja I LO w 
Łęczycy oraz animatorzy orlika 
zorganizowali turniej piłki nożnej, 
który miał na celu uczczenie roczni-
cy Narodowego Święta Odzyskania 
Niepodległości poprzez udział mło-
dzieży w zawodach sportowych.

Do zmagań sportowych zgłosiły 
się cztery drużyny: DREAM TEAM, 
HURAGAN AZBEST, ERROR Łę-
czyca oraz LKS VIKTORIA.

Imprezę sportową rozpoczęto 
minutą ciszy oddając hołd boha-
terom walczącym o Niepodległość 
Ojczyzny.

Turniej rozgrywany były syste-
mem “każdy z każdym”. Mecze 
były bardzo zacięte i mogły się 
podobać dopingującym swoim 
drużynom kibicom.

Pierwsze miejsce i puchar dyrek-
tora I LO.im. Kazimierza Wielkiego 
w Łęczycy zdobyła drużyna LKS 
VIKTORIA: drugie miejsce wy-
walczyła drużyna ERROR Łęczyca 
trenująca, na co dzień na licealnym 
orliku. Na miejscu trzecim upla-
sowała się drużyna HURAGAN 
AZBEST.

Najlepszym zawodnikiem turnie-

ju został wybrany Dawid Grzelak z 
drużyny ERROR Łęczyca. Najlep-
szym strzelcem turnieju okazał się 
Krzysztof Sadokierski z drużyny 
LKS VIKTORIA zdobywca siedmiu 
bramek. Najlepszym bramkarzem 
wybrano Ernesta Polewskiego 
również z drużyny LKS VIKTORIA.

Na zakończenie wszystkie dru-
żyny otrzymały pamiątkowe dy-
plomy.

Dyplomami oraz nagrodami 
wyróżniono także najlepszych 
zawodników.

TK/ŁP

Klubowy mural stworzyli 
kibice Górnika

ŁĘCZYCA

Święto Niepodległości na sportowo

KLASA A GRUPA III

zdobytą przez Łukasza Pabjań-
czyka. Mimo jeszcze kilku okazji 
kibice nie obejrzeli już więcej 
bramek.

Tekst i fot. Paulina Kuzera
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