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Wprawdzie ul. Staromiejska zosta-
ła niedawno oddana po remoncie do 
użytku, jednak nie brakuje krytycz-
nych opinii kierowców oraz pieszych. 
Główne skargi dotyczą niedokoń-
czonego remontu od strony krajowej 
jedynki. Tym bardziej, że od tej strony 
pozostały zaledwie dwa metry drogi, 
która jest nierówna i dziurawa.

Czy nie mogli już wyremonto-
wać tych dwóch metrów? - pytają 
kierowcy. Domyślamy się, że aku-
rat ten pozostawiony odcinek nie 
należy do miasta. Pomimo tego 
powinien zostać przez miasto wy-
remontowany. Kosztami tych prac 
powinna zostać obciążona dyrekcja 
dróg krajowych. A tak wyjeżdża się 

z wyremontowanej ulicy wprost 
na dziury.

Skarżą się również piesi. Ro-
botnicy pozostawili bowiem nie-
wyremontowany chodnik. Teraz 
przechodnie z nowego chodnika 
przylegającego do zmodernizo-
wanej Staromiejskiej wchodzą na 
zdewastowany trotuar na którym 
brakuje nawet płyt. 

Ulica Staromiejska nie została 
wyremontowana na całej długości. 
Dlatego jadąc w stronę miejskiego 
schroniska wjeżdża się na nieutwar-
dzoną drogę. 

- Burmistrz obiecał, że w przy-
szłym roku remont zostanie do-
kończony. Mamy nadzieję, że do-
trzyma słowa – powiedzieli nam 
mieszkańcy. 

(stop)

W ubiegłym tygodniu do redakcji 
zadzwoniła jedna z matek malucha 
z przedszkola nr 1. Usłyszeliśmy, że 
nerwowe przedszkolanki krzyczą, 
straszą i szarpią dzieci. - Najgorsza jest 
Anna W. (nazwisko do wiadomości 
red.) - twierdzi nasza rozmówczyni.

- Dziecko powiedziało w domu, 
że pani krzyczała na nie i szarpała. 
Rozmawiałam z innymi rodzicami 
i niektórzy potwierdzili, że ta przed-
szkolanka także w nieodpowiedni 
sposób obchodziła się z ich dziećmi. 
Przecież przedszkole powinno być 
miejscem w którym dziecko czuje się 
bezpiecznie i nie ma żadnych stresów 
– usłyszeliśmy.

Joanna Stańczyk, dyrektor PM nr 1, 
nie ukrywa zaskoczenia. 

- Szkoda, że matka tego dziecka nie 
przyszła z tym oskarżeniem do mnie 
a udała się od razu do gazety. Jestem 
przekonana, że do takiej sytuacji nie 
doszło, choć oczywiście porozmawiam 
z panią w stosunku do której wysuwa 
się takie skargi. 

Dyrektorka „jedynki” powiedziała 
nam, że niektórzy rodzice błędnie in-

terpretują zachowanie przedszkolanek. 
- Akurat ta nauczycielka wycho-

wania przedszkolnego jest wymaga-
jąca, konkretna i stanowcza – mówi J. 
Stańczyk. - Muszę podkreślić, że ma 
dobre wyniki w nauczaniu i duży staż 
pracy. Nigdy nie było pod jej adresem 
żadnych negatywnych opinii. Wręcz 
przeciwnie, rodzice cieszą się, że dzieci 
są dyscyplinowane i szybko w obecno-
ści tej pani przyswajają wiedzę. 

Dyrektor zaprasza do siebie rozża-
loną matkę, ma nadzieję, że sprawa 
zostanie szybko wyjaśniona. 

Tekst i fot. (stop) 

Na początku dziury,  
na końcu błoto

Adam Sobiński - „Szkoda, 
że z wyremontowanej drogi 
wjeżdża się w dziury”

Przedszkolanka krzyczała i szarpała moje dziecko – skarży się matka

Dyrektorka przedszkola 
zapewnia, że wyjaśni sprawę

Pracujących emerytów jest więcej. 
Czytelnicy piszą do redakcji

ŁĘCZYCA
Z dużym zainteresowaniem spo-

tkał się nasz ubiegłotygodniowy 
tekst, w którym opisaliśmy urzęd-
ników miejscowego magistratu 
oraz starostwa nadal pracujących 
pomimo nabytych uprawnień eme-
rytalnych. W tej sprawie odebra-
liśmy w redakcji wiele telefonów, 
strumieniem płynęły też mejle od 
osób zbulwersowanych postawą 
urzędników.

Publikujemy jeden z mejli:
„Witam, piszę do Was z wiado-

mością ile osób w wieku emerytal-
nym, a raczej ile osób nie powinno 
już pracować w urzędzie miejskim 

a jeszcze piastują swoje stanowiska. 
Są to na pewno 3 osoby. Tak jak pi-
szecie w artykule jest to naczelnik 
wydziału oświaty, ale jeszcze pani 
Sz. z referatu finansowego i słynny 
kierowca burmistrza czyli “pan Ka-
ziu”, (że ten człowiek jeszcze jeździ 
autem, on mało co słyszy – przyp. 
autora listu). W następnym arty-
kule można zbierając informację 
zapytać panią Krzysztofę Łuczak, 
choćby o “pana Kazia” . Proponuję 
się też przyjrzeć jednemu z pracow-
ników Urzędu Miasta, który ma 
problem z alkoholem był już kilka 
razy na terapii i łaskawy burmistrz 
nie potrafi go zwolnić. Ta osoba 
wszczęła awanturę domową i 
została zawieziona na komendę 

policji. Ten urzędnik rzucał się na 
policjantów. I co? Burmistrz Ol-
szewski zostawia takich ludzi. To 
skandal! Szkoda mi młodych ludzi, 
którzy nie mogą znaleźć pracy a 
takie osoby, które biorą pensję i 
korzystają z emerytury lub pijaki 
pracują. To nie jest sprawiedliwe. 

Cała władza i kierownicy są do 
zmiany, to jedna wielka klika i rodzi-
na, która nie pozwoli osobom spoza 
ich kręgu dostać się do pracy w urzę-
dzie” - czytamy w nadesłanym liście. 

Obiecujemy, że bliżej przyjrzymy 
się doniesieniom naszych Czytel-
ników. W sprawie wysłaliśmy już 
pytania do rzeczniczki magistratu. 
Czekamy na odpowiedź. 

(stop)
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Jeden człowiek 
napędził ogrom-
nego strachu 
wielu miesz-
kańcom. Stra-
szył ludzi, że 
jest snajperem 
i wszystkich 
p o -

zabija. Niedawno odwiedzał skle-
py i punkty handlowe w centrum 
miasta. Był także w bankach. Wszę-
dzie zachowywał się tak samo: był 
agresywny i - jak nam powiedzieli 
nasi rozmówcy – miał w oczach 
szaleństwo. 

O snajperze mówi się w centrum 
miasta. W sklepach zapanował 
strach. W niektórych placówkach 
zamontowane zostały dzwonki, 
bo sprzedawcy po zmroku zamy-

kają drzwi na klucz.
Ewelina Rutkowska i Ewelina 

Mrowińska sprzeda-
ją w jednym ze skle-

pów odzieżowych w 
centrum Łęczycy. 
Wcześniej praco-
wały na zmiany, 
po odwiedzinach 
snajpera pracują 
w tych samych 
godzinach.

- Po prostu się 
boimy i dlate-

go zade-
cydo -

wa-

łyśmy o tym, aby razem być w skle-
pie. Gdy robi się ciemno zamykamy 
drzwi. Jak klient chce wejść, to 
puka. Wtedy otwieramy – słyszy-
my. - Nie zapomnimy odwiedzin 
człowieka, który twierdził, że 
jest snajperem. 
W s z e d ł 
do sklepu 
p e ł n e g o 
k l ientów 
i  z a c z ą ł 
krzyczeć, 
że wszyst-
kich poza-
bija. Więk-
s z o ś ć 
klientów 
w  p o -
p ł o c h u 
opuściła 
sklep. Na 
szczęście 
wyszedł też 
ten szaleniec. 

Odwiedzin 
snajpera nie zapo-
mni również Ewelina 
Karasiewicz, kierownicz-
ka Eurobanku. 

- Ten człowiek miał w oczach 
obłęd. Mówił, że jest snajperem, 
cynglem. Dodał, że zaraz pójdzie 
po broń. Wezwałam ochronę, ale 
zanim przyjechała, szaleniec zdą-
żył wyjść z banku. 

Snajper został zatrzymany przez 

pol ic ję, 
ale – we-

d ł u g  n a -
szych infor-

macji – jest już na 
wolności.

Strach mieszkańców i han-
dlowców jest na tyle silny, że do 
magistratu i komendy policji do-
tarła z ul. Pocztowej petycja ws. 
zwiększenia bezpieczeństwa. 

- Prosimy o częstsze patrole po-
licji i ustawienie choć jednej latarni 
ulicznej. Po zmroku na Pocztowej 

jest bardzo niebezpiecznie. Chuli-
gani czują się bezkarnie. Niedawno 
skakali po samochodach. W okolicy 
mieszka nie tylko ten snajper, ale 
również dziewczyny o których „Re-
porter” już pisał w aspekcie pobicia 
przechodnia. Są nieobliczalne, zadają 
się z łobuzami i tworzą paczkę. 

Na pewno powrócimy do spra-
wy i napiszemy na łamach gazety 
jaka była odpowiedź policji i magi-
stratu na pismo mieszkańców oraz 
handlowców.

Tekst i fot. (stop)

Snajper groził mieszkańcom, że ich pozabija
ŁĘCZYCA

Mieszkańcy i handlowcy z ul. 
Pocztowej napisali petycję do 
magistratu oraz policji

Sprzedawcy powiedzieli nam, że 

przekręcają zamek w drzwiach 

sklepów po zapadnięciu zmroku. 

Dlatego coraz częściej montowane 

są dla klientów dzwonki

Kierowniczka banku przestraszyła się snajpera - „Krzyczał, że 
wszystkich powystrzela”, wspomina wizytę szaleńca Ewelina 
Karasiewicz.
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Samorządowiec Zenon Koper-
kiewicz ostro skrytykował w ubie-
głotygodniowym artykule „Jak 
pszczoły do miodu...” kandydaturę 
do RN spółdzielni mieszkaniowej 
Włodzimierza Bakalarza używając 
określeń „lobbysta” i „monopolista”. 
Na odpowiedź nie trzeba było cze-
kać długo... 

 Nazwanie mnie „lobbystą” i „mo-
nopolistą” jest kłamliwe oraz obraź-
liwe. Uważam, że pan radny nie zna 
znaczenia wypowiadanych przez 
siebie słów – mówi W. Bakalarz. – 
Dodać należy, iż nie zachodzi żadna 
zbieżność interesów między człon-
kostwem w radzie nadzorczej PEC-u 
i SM „Łęczycanka”. Uważam, że 
radny Koperkiewicz winien zająć się 
pozytywną działalnością w Radzie 
Miasta, ponieważ póki co nie widać 
efektów jego pracy. Jak do tej pory nie 
poszczycił się żadnym osiągnięciem, 
chyba, że sukcesem dla pana radnego 
jest tworzenie wyimaginowanych 
konfliktów. Ja natomiast mogę po-
szczycić się wieloma działaniami, 
które przyczyniły się do rozwoju 
miasta i powiatu łęczyckiego. 

Samorządowiec nie zamierza 
zmieniać swojego zdania.

Dzięki likwidacji kotłowni na-
leżącej do SM „Łęczycanka”, PEC 
przejął w 100 % ciepło, więc są 
monopolistami. Pan Bakalarz jako 
radny to przedsięwzięcie wspie-
rał, a wiadomym jest, że oddanie 
kotłowni nie było działaniem ko-
rzystnym dla spółdzielni – uważa 
Zenon Koperkiewicz. – Nie wiem 
o jakich osiągnięciach pan Bakalarz 
mówi? Jako członek rady PEC-u 
windował pensję prezesowi. To jego 

osiągnięcie? – pyta radny. – Dzięki 
mojej czujności wyszło na jaw, ile 
prezesi zarabiają. Ja jestem radnym 
z wyboru społeczeństwa i działam 
dla społeczeństwa, natomiast ten 
pan zasiada w radzie z mianowa-
nia politycznego, burmistrz go tam 
ulokował. Zapraszam na sesje rady 
miasta, gdzie każdy może przyjść i 
wyjaśnić różne sprawy.

Tekst i fot. (kb)

Słowa radnego wywołały reakcję

Nie jestem lobbystą – 
mówi kandydat do rady 

nadzorczej „Łęczycanki”

reklama

Audyt spółek, czyli obniżka 
prezesowskich pensji

ŁĘCZYCA
Jan Chucki, prezes Przedsię-

biorstwa Gospodarki Komunal-
nej i Mieszkaniowej oraz Marek 
Stasiak, szef Przedsiębiorstwa 
Energetyki Cieplnej będą mu-
sieli zacisnąć pasa. Ich wyna-
grodzenia mają zostać obniżone 
średnio o 15 procent. To niewiele, 
zważywszy na to, że nawet po 
„cięciach” pensje do niskich 
należeć nie będą i przekroczą 10 
tys. złotych.

Do tej pory wynagrodzenia 
prezesów spółek komunalnych 
były ustalane w drodze decyzji 
(uchwały) rad nadzorczych tych 
spółek, przy czym w przypadku 
spółki PGKiM była to 4-krotność, 
a w przypadku spółki PEC – 
3-krotność średniego wynagro-
dzenia pracowników spółki. W 
praktyce oznaczało to wzrost 
pensji prezesów za każdym ra-
zem, gdy podwyżkę otrzymywali 
szeregowi pracownicy. 

Aby zapobiec sytuacji podob-
nej do tej, która miała miejsce 
w tym roku, a więc niewiedzy 
burmistrza o wysokich zarobkach 
swoich pracowników, pod koniec 

listopada odbędą się posiedzenia 
rad nadzorczych, które podejmą 
stosowne uchwały, dotyczące 
nowych umów menadżerskich. 

- Będzie w nich określony górny 
pułap wynagrodzeń prezesów. 
Wynagrodzenia te nie będą zależ-
ne od średniej płacy w spółce czy 
też od średniej krajowej – wyja-
śnia Krzysztofa Łuczak z referatu 
rozwoju i promocji miasta.  

Łęczycanie czekali na wyniki 
wewnętrznego audytu spółek, 
który miał przynieść odpowie-
dzi na wiele pytań… i przyniósł, 
ale raczej mało istotne frazesy, z 
których można dowiedzieć się, iż 
„przeprowadzona analiza wyka-
zała progres w zakresie średnich 
wynagrodzeń w spółkach, na 
przestrzeni ostatnich 3 lat” czy 
„przedłożone burmistrzowi spra-
wozdanie z przeprowadzonego 
audytu wskazuje podstawowe 
kierunki optymalizacji systemu 
wynagrodzeń w spółkach”, itp. W 
tej sytuacji najważniejszym stwier-
dzeniem magistratu jest to, że „nie 
ma nieprawidłowości w dotych-
czasowym systemie naliczania 
wynagrodzeń w spółkach. Nie 
można w tej kwestii mówić o ja-
kimkolwiek niedopatrzeniu pana 

burmistrza.” Jan Chucki, prezes 
PGKiM, zapytany o komentarz w 
kwestii obniżenia m.in. jego wy-
nagrodzenia za pracę nie wydał 
się zasmucony. Wręcz przeciwnie, 

zażartował, iż „przyjmuje wyroki 
bogów z pokorą”, po czym szybko 
się zreflektował i dodał: „Każdy 
ma przełożonych, którzy mogą 
zmniejszać lub zwiększać wyna-
grodzenia swoich pracowników. 
My możemy się dostosować lub 
nie. Gdy dostanę nowe warunki 
i będą do zaakceptowania, to je 
zaakceptuję”. 

(kb)

Jan Chucki, prezes PGKiM, po obniżce pensji i tak co miesiąc będzie zgarniał ponad 10 tys. złotych

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

Miejska Kryta Pływalnia „Wodnik” zaprasza 

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

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

brodzika dla dzieci, zjeżdżalni i siłowni.
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DAsZYnA 
Zbigniew Wojtera musiał poże-

gnać się ze stanowiskiem wójta 
po wyroku Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego, który nie 
uznał jego argumentacji w gło-
śnej już sprawie sprzed trzech lat 
o strzelanie do dzików. Sporna 
kwestia była analizowana przez 
poszczególne sądy, jednak finał 
sprawy jest już ostateczny. Wielu 
mieszkańców jest zaskoczonych 
decyzją sądu wojewódzkiego. 
- Przecież tyle zrobił dla naszej 

gminy. To nie jest sprawiedliwe 
– uważa jedna z naszych Czytel-
niczek. 

Jedno jest pewne. Osoba z wyro-
kiem nie może piastować takiego 
stanowiska. Wójt, pomimo dobrej 
opinii wśród mieszkańców, wy-
prowadził się już z urzędu.

Niektórzy twierdzą, że Z. Woj-
tera pożegnał się ze stanowiskiem 
nie tylko dlatego, że został kilka 
lat temu oskarżony o bezprawne 
strzelanie do dzików. Niedawno 
w urzędzie gminy zakończyła się 
kontrola Regionalnej Izby Obra-
chunkowej. 

- Jej wyniki są bardzo nieko-
rzystne dla pana Wojtery – usły-
szeliśmy w ubiegłym tygodniu w 
redakcyjnej słuchawce.

O potwierdzenie tych informa-
cji poprosiliśmy prezesa RIO.

- To prawda, że kompleksowo 
skontrolowaliśmy urząd gminy w 
Daszynie. Jednak nasza kontrola 
nie ma nic wspólnego z pozba-
wieniem wójta stanowiska – mówi 
Ryszard Krawczyk, prezes RIO 
w Łodzi. - A co do wyników tej 
kontroli, to były pewne niepra-
widłowości. O konkretach nie 
będę mówił. Przygotowujemy 
teraz wnioski pokontrolne, które 
zostaną przesłane do urzędu. 
Gmina będzie mogła zapoznać 
się z wynikami naszej kontroli 
i odpowiedzieć w konkretnych 
sprawach. Muszę dodać, że taka 
kontrola kompleksowa przeważ-
nie stwierdza w poszczególnych 
gminach różne nieprawidłowości. 
Powiem więcej, jeśli w gminie po 
takiej kontroli nie ma żadnych 
nieprawidłowości, to jestem za-
skoczony. 

O zaskoczeniu mogą na pew-
no mówić mieszkańcy. Daszyna 
stała się znana w województwie 
łódzkim z wielomilionowych 
inwestycji związanych głównie 
z pozyskiwaniem odnawialnych 
źródeł energii. Zbudowane zo-
stały kotłownie na biomasę a na 

wielu dachach zainstalowane 
solary. 

- To najlepszy wójt jakiego do tej 
pory mieliśmy – twierdzą miesz-
kańcy z którymi rozmawialiśmy.

Zbigniew Wojtera w typowy 
dla siebie sposób tak kwituje wy-
rok WSA.

- Takie jest życie. Nigdy się nie 
przyznałem do tego, iż strzelałem 
bezprawnie do dzików, bo po 
prostu nie było takiego zdarzenia. 
Ale to już przeszłość. Mam nadzie-
ję, że nowy wójt będzie dobrze 

kontynuował moją pracę i  dbał o 
rozwój gminy. 

Jak się dowiedzieliśmy pod koniec 
lutego w gminie odbędą się wybory 
nowego wójta. Zanim jednak to na-
stąpi powołany zostanie komisarz.

- Pani wojewoda Jolanta Cheł-
mińska zwróciła się już do premie-
ra o powołanie komisarza, który 
będzie pełnił obowiązki wójta do 
czasów nowych wyborów – mówi 
Krzysztof Sztrajber, zastępca dy-
rektora biura wojewody. 

Tekst i fot. (stop)

wójt pożegnał się ze stanowiskiem

Wiosną Z. Wojtera pojechał do Niemiec, aby podpisać umowę 
dot. projektu pilotażowego w dziedzinie ochrony środowiska

Zbigniew Wojtera nie jest już wójtem Daszyny
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Uczniowie ostatnich klas po-
nadgimnazjalnych będą mieli 
okazję sprawdzić swoją wiedzę 
lub jej brak pisząc egzamin 
maturalny… na szczęście jesz-
cze próbny. 
Przez cztery dni będą wytężać 
szare komórki w poszukiwaniu 
najlepszej odpowiedzi na zada-
wane im pytania. Na pierwszy 
ogień pójdzie język polski. W 
środę uczniowie będą łamać 
pióra na matematyce, a w 
czwartek na językach obcych. 
Ostatniego dnia intelektual-
nych potyczek sprawdzą swoje 
siły ambitni, zdający na pozio-
mie rozszerzonym matematykę 
i język polski oraz przedmioty 
dodatkowe. W zależności od 
przedmiotu i poziomu egza-
miny potrwają: 120, 150 i 180 
minut. 
Udział szkół w próbnej ma-
turze nie jest obowiązkowy, 
jednak większość placówek de-
cyduje się na nie. Podobnie jest 
ze szkołami z terenu powiatu 
łęczyckiego, które poprzez or-
ganizowanie próbnych matur, 
monitorują poziom przygoto-
wania do egzaminów swoich 
uczniów. W tym roku do prób-
nej matury przystąpi łącznie 
405 uczniów. 
- To dobra okazja do sprawdze-
nia, na jakim poziomie jest się 
przygotowanym: czy wiedza 
została dostatecznie opano-
wana czy jeszcze nie – mówi 
Edward Banasik z wydziału 
oświaty, kultury, zdrowia i 
pomocy społecznej. – Maturzy-
ści przekonają się również jak 
wygląda taki egzamin, w jaki 
sposób on przebiega, aby w 
maju nie było zaskoczenia. 
O przygotowania do matury 
zapytaliśmy uczniów – jak się 
okazało, idą pełną parą.
- Staram się systematycznie 
przygotowywać się do matury. 
Pomagają mi w tym dodatko-
we zajęcia pozalekcyjne oraz 
korepetycje z języka obce-
go - mówi Patrycja Gadulska 
z III d. - Mam nadzieję, że 
efekty ciężkiej pracy ukażą się 
samymi dobrymi wynikami. 
Trzymam za siebie i innych 
maturzystów mocno kciuki! 
- Jeśli chodzi o polski to po ko-
lei powtarzam epoki i lektury, 
z historii powtarzam również 
od najwcześniejszej z epok, 
rozwiązuje arkusze maturalne 
z przedmiotów, z których zdaję 
maturę i utrwalam wiadomo-
ści – dodaje Julia Brygier z III 
c.
- Priorytetem są dla mnie 
przedmioty obowiązkowe na 
maturze. Staram się systema-
tycznie uczyć materiału, który 
przerabiamy na lekcjach oraz 
tego, który już przerobiliśmy 
– mówi Mateusz Duczyński z 
III d. - Uczęszczam również 
na korepetycje z matematyki 
i języka obcego, aby nadrobić 
zaległości z klas poprzednich.

(kb)

Szlachetna Paczka funkc-
jonuje już od trzynastu lat, 
niosąc pomoc, dobro i nadzieję 
najbardziej potrzebującym. Sz-
lachetna Paczka dociera do osób 
starszych i samotnych, rodzin 
dotkniętych chorobą, rodzin 
wielodzietnych, wszystkich tych 
którzy żyją w niezawinionej 
biedzie. Projekt realizowany jest 
po raz pierwszy w Łęczycy. Na 
taką pomoc w powiecie mogą 
liczyć 33 rodziny. Darczyńcą 
może być osoba, grupa osób lub 
firma. Rodzinę, której chcemy 
pomóc, możemy wybrać na 
stronie internetowej -  http://
www.szlachetnapaczka.pl/.

Gdzie będzie można spędzić an-
drzejki? Wszystko wskazuje na 
to, że dorośli we własnym domu a 
uczniowie w szkołach. Bale andrzej-
kowe nie są bowiem organizowane 
przez lokalne restauracje, ponieważ 
zdaniem właścicieli brakuje chętnych 
na taką zabawę. 

W Szkole Podstawowej nr 4 an-
drzejki organizowane są od lat. - W 
tym roku odbędzie się na życzenie 
uczniów andrzejkowa dyskoteka – 
mówi Krystyna Grochala, zastępca 
dyrektora w SP nr 4 w Łęczycy. - Poza 
tym wychowawczynie organizują 
wróżby w klasach. Kultywujemy 
tradycyjne polskie zabawy, które spra-
wiają uczniom wiele radości.

Nie zabraknie „wyścigów” butów: 
od ściany do progu drzwi – właści-

cielka zwycięskiego buta pierwsza 
wyjdzie za mąż. Aby poznać imię 
przyszłej połówki młodzież będzie 
losować karteczki z imionami oraz 
przekłuwać serduszka. Podjęta zosta-
nie też oczywiście próba odczytania 

przyszłości z cienia rzucanego na 
ścianę przez woskowe figurki. Za-
baw i wróżb jest wiele i jest w czym 
wybierać, wszystko będzie zależeć od 
pomysłowości nauczycielek.

(kb)

Szlachetna 
paczka 
w Łęczycy

Przed nami andrzejki
ŁĘCZYCA 

Podczas andrzejkowej zabawy najbardziej popularne jest lanie wosku

Od jutra 
próbna 
maturaPowstaje nowoczesne kino

ŁĘCZYCA 
Ile to już było zapowiedzi 

reaktywacji kina Górnik? Nie 
będziemy się czepiać, bo naj-
ważniejsze jest w tej chwili to, że 
nareszcie rozpoczął się general-
ny remont kina. Przedsiębiorcy, 
którzy przyznają się do swojej 
pasji związanej z kinem, wyty-
czyli sobie jasny cel. Za rok kino 
ma działać.

Kilka dni temu wystartowały pra-
ce przy wymianie starej wentylacji. 
Na piętrze z dawnego kina nie po-
zostało już nic. Główna kinowa sala 
straszy ceglano-szarym tynkiem. 
Nie ma sceny, ekranu, siedzeń. Kino 
trzeba budować od nowa. 

Aleksandra Łuczak, małżonka 
właściciela kina Górnik, nie owija 
w bawełnę.

- Pracy jest ogrom – słyszymy. 
- Ale przecież jak się powiedziało 
a, to trzeba również powiedzieć 
b. Jesteśmy wielkimi miłośnika-
mi kina. Razem z mężem często 
chodziliśmy na seanse filmowe do 
różnych kin. Oczywiście teraz są 
multipleksy, które cieszą się dużym 
powodzeniem. Chcielibyśmy, aby 
kino w Łęczycy było nowoczesne z 
najnowszym sprzętem cyfrowym.

Kino składać ma się z dwóch 
sal. Działać ma również minibar. 
Przedsięwzięcie związane z gene-
ralnym remontem na pewno jest 
kosztowne. Inwestorzy unikają 
rozmów o pieniądzach. Zdradzają 
jednak, że o środki na ten cel starają 
się z Unii.

- Zakładamy oczywiście, że 

otrzymamy unijne wsparcie – 
mówi pani Aleksandra. - Ale 
może też się zdarzyć, że 
takiego wsparcia nie bę-
dzie. W takiej sytuacji 
i tak będziemy konty-
nuować remont. Nie-
stety przeciągnie się 
wtedy o kilka miesię-
cy. Liczymy, że pod 
koniec przyszłego 
roku będziemy już 
zapraszać widzów 
do naszego wyma-
rzonego kina. 

Warto przypo-
mnieć, że niedaw-
no w regionie po 
latach przerwy 
ruszyło kino w 
Ozorkowie. 

Tekst i fot. 
(stop)

Główna sala projekcyjna jest na razie pusta

Cieszę się, że 
ruszyliśmy z 
generalnym 
remontem kina - 
mówi Aleksandra 
Łuczak 
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OZORKÓW

reklama

Po przerwie wznowiony został 
handel na targowisku miejskim przy 
ul. Starzyńskiego, które przez kilka 
ostatnich miesięcy było remonto-
wane. Na placu postawiona została 
wiata pod którą rolnicy sprzedają 
swoje płody rolne. Handel na zmo-
dernizowanym targu rozpoczął się 
w ubiegły piątek. Zadaszenie na 
pewno się przydało, bo w tym dniu 
padał deszcz. 

Targowisko podzielone zostało na 
cztery sektory - cała powierzchnia 
sprzedażowa rynku wynosi 1850 
mkw, z czego pod wiatą – 698 mkw.

- W ramach modernizacji wyko-
nano odwodnienie płyty rynku, 
ułożono nawierzchnię z kostki 
brukowej, wytyczono nową jezd-
nię wokół płyty i zainstalowano 

nowe latarnie – informuje Iza-
bela Dobrynin, rzecznik urzędu 
miejskiego w Ozorkowie. - Do 
dyspozycji kupców i klientów 
jest budynek sanitarny przysto-
sowany dla niepełnosprawnych. 
Toalety są bezpłatne.

Cały teren został objęty monito-
ringiem. 

Zgodnie z decyzją burmistrza 
Jacka Sochy stawki na zmoderni-
zowanym targowisku pozostały 
bez zmian. 

Na przebudowę targowiska 
Ozorków otrzymał milion zł do-
finansowania. Całkowita wartość 
inwestycji to ponad 2 mln złotych. 

(stop)

Kupcy znów handlują 
przy Starzyńskiego Niektórzy klienci kupują na 

targowisku warzywa w workach 
– przeważnie dla oszczędności lub 
na zapas. Sprzedawcy zapewniają 
dowóz kartofli, cebuli czy też bu-
raków w workach powyżej 
50 kilogramów.

- Są tacy, którzy ku-
pują nawet 50–100 
kg ziemniaków 
i wtedy ceny 
są dużo n iż-
sze: normalnie 

sprzedajemy ziemniaki po 1,50 zł 
za kg, a powyżej 50 kg za 1–1,20 zł 
za kg – mówi Dariusz Drzewiec-
ki, handlarz. 

Zaoszczędzić można również 
na cebuli, za którą klient zapłaci 
ok. 2 zł za kg, a w hurcie nawet o 50 

gr taniej. Większość klien-
tów deklaruje jed-

nak, że woli ku-
pować mniej a 

częściej.
-  N i e 

mam siły, 
aby same-
mu nosić 
w o r k i 
z  z iem-
niakami 

–  m ó w i 
Zofia Jaku-

bowska. 
- Nie ma ta-

kiej potrzeby, aby 
robić wielkie zapasy. 

Teraz w każdym sklepiku można 
kupić warzywa – dodaje Robert 
Olczyk, handlarz.  

Dla konsumentów liczy się nie 
tylko cena, ale i jakość.

- Cena jest ważna, bo każdy 
teraz szuka oszczędności, ale jeśli 
już mamy kupić warzywa na prze-
chowanie to lepiej od znajomego 
handlarza, żeby być pewnym, 
że przetrwają dłuższy czas: nie 
pomarszczą się lub nie zgniją – 
słyszymy od pani Haliny.

Tekst i fot. (kb)

Ziemniaki na worki
ŁĘCZYCA
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Oryginalne potrawy 
i porady kulinarne

Rozwiązanie krzyżówki z numeru 63: U skąpego zawsze po obiedzie.

UŚMIECHNIJ SIĘ
Przychodzi baba do lekarza: 
- Panie doktorze, mam wodę w 
kolanie! 
A lekarz: 
- A ja cukier w kostkach.

* * *
Przychodzi baba do lekarza i mówi:  
- Panie doktorze, wie pan co, jestem jakoś dziwnie chora. 
Jakbym się położyła to bym leżała, leżała... Jakbym szła 
to bym szła, szła...  
A doktor:  
- A jakbym cię w dupę kopnął to byś leciała, 
leciała i leciała... 

* * * 
Sprzedawca wyjaśnia klientowi zasady zakupu towaru 
na raty: 
- Płaci pan z początku małą sumę, a potem nie płaci pan 
ani grosza przez pół roku. 
Klient: 
- To pan mnie zna? 

* * *
Przychodzi pracownik do dyrektora: 
- Jestem zmuszony prosić pana o podwyżkę, ponieważ 
interesują się mną trzy firmy! 
- A mogę wiedzieć, jakie to firmy? – pyta dyrektor 
- Elektrownia, gazownia i wodociągi miejskie. 

* * *
- Cześć, jestem Darek. Pije od 20 lat. Przyszedłem tutaj, 
bo podobno rozwiązujecie problemy związane z alkoho-
lem. 
- Oczywiście. Powiedz nam, jak możemy Ci pomóc? 
- Brakuje mi 1,50 zł. 

* * *
Przychodzi babeczka do mięsnego, przygląda się mro-
żonym kurczakom. Wybiera, przekłada, miesza, lecz nie 
znajduje dostatecznie dużego. Woła ekspedientkę. 
- Jutro będą większe? 
- Nie, nie będą. Są martwe. 

Cukinie faszerowane mięsem i żółtym serem
Składniki
• 2 średnie cukinie
• 500 g mięsa mielonego
• 2 cebule 
• 1 świeża papryka
• 4 ząbki czosnku
• ½ pęczka natki pietruszki
• 2 pomidory
• 300 g sera żółtego Gouda 
• zioła prowansalskie, sól, 
• pieprz do smaku
Przygotowanie
Cukinię umyć, przeciąć na pół i wydrążyć środek. Do mięsa 

dodać pokrojoną w kostkę cebulę, pokrojoną w kostkę paprykę, 
wyciśnięty czosnek, zioła prowansalskie, posiekaną natkę oraz sól i 
pieprz do smaku. Dołożyć także ok. 200 g sera żółtego pokrojonego 
w kostkę, wszystko dokładnie wymieszać i napełnić cukinie. Na 
mięso położyć pokrojonego w cząstki pomidora i posypać pozosta-
łym serem startym na tarce.  Tak przygotowane cukinie wyłożyć 
na natłuszczoną blaszkę i piec w temperaturze 180°C przez ok. 
45 - 50 minut. Smacznego!

Udka kurczaka miodowo-musztardowe Składniki, 4 
porcje:

• 8 udek kurczaka
• natka pietruszki do posypania
• 1 kg ziemniaków

Glazura:

• 125 ml płynnego miodu
• 4 łyżki musztardy Dijon
• 4 łyżki musztardy francuskiej, gruboziarnistej
• 4 łyżki białego octu winnego
• 2 łyżki oleju słonecznikowego
• sól i pieprz

Wykonanie:
Ostrym nożem naciąć 

każde udko, tworząc 3 rów-
noległe rozcięcia. Włożyć je 
do dużego niemetalowego 
naczynia.

Wymieszać wszystkie 
składniki glazury, doprawić 
solą i pieprzem. Wysma-
rować nią dokładnie udka, 
najlepiej powyciskać dłońmi. 
Przykryć naczynie folią i wstawić do lodówki na minimum godzinę.

Rozgrzać grill w piekarniku na średnią moc (program środkowy), 
do 220 stopni. Wyjąć udka z marynaty i ułożyć je w naczyniu 
żaroodpornym jedno obok drugiego, zachowując resztę marynaty 
w misce.

Włożyć naczynie do nagrzanego piekarnika i piec często prze-
wracając oraz polewając pozostałą marynatą, przez około 40 minut, 
aż będą ładnie zarumienione i chrupiące.

Wyłożyć udka na talerz i posypać posiekaną natką pietruszki. 
Pozostałym sosem z naczynia żaroodpornego polać ugotowane 
ziemniaki.

Sernik z “mrówkami”
Składniki
250 g masła 
4 duże jajka
1 szkl. cukru
2 szkl. mąki pszennej
3/4 szkl maku
1 łyżeczka proszku 
do pieczenia
1 ekstrakt migdałowy

Masa serowa:
1/2 kg mielonego twarogu
3 jajka
1/2 szkl cukru
1 budyń waniliowy
słoiczek kwaśnego dżemu

Przygotowanie
Twaróg połączyć z ubitymi jajkami z cukrem na koniec dodać 

budyń, wymieszać. Masło utrzeć z cukrem do białości stopniowo 
wbijać po jednym jajku. Później powoli dosypywać mąkę wy-
mieszaną z proszkiem do pieczenia, na końcu dodać suchy mak i 
ekstrakt. Ciasto wylać na prostokątną blachę na to wyłożyć masę 
serową a na masę serową położyć” esy-floresy” z dżemu. Piec około 
godziny w temperaturze 180 C. Smacznego

PORADY NASZYCH CZYTELNICZEK 
• Świeże pieczywo łatwo pokroisz zanurzając nóż we wrzątku 
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z wizytą w łęczyckim muzeum

Panorama miasta z wieży 

zamkowej

Wnętrze chaty sprzed 100 lat

Wiejska izba

Wnętrze starej 
kuźni

Miniatura kolegiaty 

w Tumie
Diabeł zbereźnik

Boruta szlachcic
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Orkiestra dęta, niespodzianki, 
prezenty i promocje sprawiły, że 
na otwarciu nowego marketu w 
mieście pojawiły się tłumy miesz-
kańców. 

- Ceny są naprawdę atrak-
cyjne – usłyszeliśmy od klien-

tów,  którz y z  Polom a rket u 
wychodzili obciążeni wieloma 
torbami.

Pompa przy otwarciu marketu 
mocno zaniepokoiła okolicznych 
handlowców. Chyba największy 
niepokój jest w popularnej „Stodo-
le”, choć w społemowskiej placówce 
również planują duże upusty. Z 

konkurencji pomiędzy dużymi 
„graczami” powinni skorzystać 
klienci. 

Osobny problem, to kwestia 
odległości Polomarketu od liceum. 
Wielu mieszkańców argumentuje, 
że market oferujący m.in. alkohol 
jest zbyt blisko szkoły.

Tekst i fot. (stop)

Do naszej redakcji napisali miesz-
kańcy z osiedla położonego blisko 
marketu Intermarche. Skarżą się na 
niezbyt dogodne dojście do marke-
tu od strony zbiegu ul. Lotniczej i 
Bema. Wprawdzie właściciele tere-
nu zadbali o okalające Intermarche 
chodniki, to jednak klienci wydep-
tali sobie ścieżkę na skróty i właśnie 
nią głównie zmierzają na zakupy. 

- Szczególnie teraz, w okresie 
jesiennych opadów deszczu, ta 
ścieżka zamienia się w błotnistą 
breję. Ten nasz, można nazwać 
szlak zakupowy, stał się bardzo 
niedogodny. Oczywiście, ktoś mógł-
by powiedzieć, aby korzystać z 

chodników. Kłopot jednak w tym, 
że wtedy na osiedle idzie się dłuż-
szą drogą. Przecież to nie są dla 
takiego marketu duże koszty, by 
położyć płyty chodnikowe. Koszt 
niewielki, ułatwienia dla sporej 
liczby mieszkańców duże – mówi 
Jan Cholewczyński.

Inni klienci marketu zwracają też 
uwagę na brak w tym rejonie wy-
malowanego przejścia dla pieszych. 
To nie jedyne uwagi.

- Schody powinny mieć barierkę 
dla osób starszych wiekiem oraz 
łagodny podjazd dla osób niepełno-
sprawnych i dla matek z wózkami, 
małymi dziećmi – napisała do 
redakcji Czytelniczka. 

Do sprawy na pewno powrócimy. 
(stop

Mocne wejście Polomarketu. Tłumy na otwarciu
OZORKÓW

OZORKÓW

Klienci wydeptali sobie ścieżkę  

szokujące skargi pacjentów. 
nocne kolejki do ortopedy!
OZORKÓW

Choć trudno w to uwierzyć, w 
każdy poniedziałek do rejestracji 
w przychodni miejskiej przy ul. 
Wigury ustawiają się kolejki pa-
cjentów już od godziny 2 w nocy. 
Rejestracja czynna jest dopiero 
od godziny 7 rano. Starsi i scho-
rowani ludzie przypłacają nocne 

stanie w kolejce przed budynkiem 
jeszcze większym uszczerbkiem na 
zdrowiu. 

W tej sprawie do redakcji zadzwo-
nił zbulwersowany Henryk Zdoń-
czyk, który od lekarza rodzinnego 
otrzymał niedawno skierowanie do 
ortopedy. Pan Henryk przed wizytą 
w przychodni zasięgnął języka wśród 
znajomych. Usłyszał, że najlepiej do 
rejestracji ustawić się w kolejce nocnej.

- Naprawdę byłem zaskoczony 
i myślałem, że znajomi robią sobie 
żarty. Jednak na wszelki wypadek 
poszedłem do przychodni o godz. 
5 nad ranem. Przecierałem oczy ze 
zdumienia. Stała już długa kolejka. 
Byłem 18-sty i zostałem zapisany 
w rejestracji do ortopedy jako jeden 
z ostatnich pacjentów. Ludzie mi 
powiedzieli, że takie kolejki są od 
miesięcy i właściwie głównie tylko 
do ortopedy – wspomina wizytę H. 
Zdończyk. 

Odwiedziliśmy przychodnię przy 
ul. Wigury następnego dnia po 
rozmowie z naszym Czytelnikiem. 
Wprawdzie w samo południe kole-
jek przed budynkiem nie było, ale 
w rejestracji stało sporo pacjentów. 
Wielu z nich narzekało na problemy z 
dostaniem się do lekarzy specjalistów. 

- Do niektórych medyków zapisy 
są dopiero w przyszłym roku – żali 
się pani Wiesława, z którą rozmawia-
liśmy w przychodni zdrowia. - Ale 
faktycznie słyszałam, że największe 
kłopoty są właśnie z dostaniem się 
do ortopedy.

Dr Dorota Nowak-Frątczak, dy-
rektor przychodni, potwierdza słowa 
pacjentów.

- Wiem o tych nocnych kolejkach. 
Jest mi bardzo przykro, że dochodzi 
do takich sytuacji. Niestety nie mam 
wpływu na tych pacjentów, którzy 
ustawiają się do rejestracji już w nocy. 
Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, 
że kolejki ustawiają się dlatego, że 
pacjentów jest wielu a lekarz przyj-
muje tylko raz w tygodniu. Dzieje się 

Henryk Zdończyk stał w 
nocnej kolejce do ortopedy. 
„Niesłychane, że dochodzi do 
takich sytuacji” - mówi 

Dyrektor przychodni czeka na odpowiedź z NFZ. Liczy na 
zwiększenie liczby kontraktów

tak dlatego, 
pon iewa ż 
N a r o d o -
wy Fundusz 
Zdrowia ogra-
nicza kontrakty 
na takie leczenie. 
Napisałam w tej 
sprawie do fun-
duszu, prosiłam 
o zwiększenie 
limitów. Myślę, 
że w tym mie-
siącu powinna 
przyjść odpo-
wiedź. Chciała-
bym, aby ortopedzi 
przyjmowali w naszej 
przychodni trzy razy w tygodniu.

(stop)

Pacjenci narzekają 
na trudności w 
dostaniu się do 
specjalistów
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OZORKÓW
Jeszcze długo komentowane bę-

dzie zdarzenie sprzed tygodnia, kiedy 
to w nocy z niedzieli na poniedzia-
łek 37-letni Robert W. wtargnął do 
ciepłowni miejskiej, sterroryzował 
siekierą pracownika i podpalił obiekt. 
Na wierzch wyszły nowe fakty. Przy-
bywa osób, które są przekonane, że 
agresor nie jest szaleńcem a jego dzia-
łanie było wynikiem niesprawiedli-
wej decyzji prezesa Ozorkowskiego 
Przedsiębiorstwa Komunalnego. Jak 
było naprawdę?

Robert W. w komunalce pracował 20 
lat. Z firmą był bardzo związany. Dotar-
liśmy do osób, które twierdzą, że 37-la-
tek został niesłusznie oskarżony o kra-
dzież. Jak się dowiedzieliśmy najbliższa 
rodzina zastanawia się nawet nad tym, 
czy nie skarżyć szefa przedsiębiorstwa 
komunalnego o rozpowszechnianie w 
mediach nieprawdziwych informacji.

- Kilka miesięcy temu rozeszło się 
w przedsiębiorstwie, że prezes będzie 
zwalniał ludzi. Jeden z pracowników, 
któremu również groziło zwolnienie, 
poszedł do prezesa i oskarżył Rober-
ta o kradzież pieniędzy. To nie była 

prawda. Prezes 
zamiast wyjaśnić 
sprawę, udowod-
nić winę, podsu-
nął Robertowi 
zwolnienie za 
porozumieniem 
stron. Chłopak 
się przestraszył, 
że  ot rz y m a 
dyscyplinarkę i 
podpisał doku-
ment. To był jego 
błąd – słyszymy 
od Dariusza K. 
(nazwisko do 
wiadomości re-
dakcji). 

Józef Ziół-
kowski pracował w OPK. 
Znał Roberta W.

- To jest doskonały elektryk. Ta 
praca była całym jego życiem. Nigdy 
nie uwierzę w to, że Robert cokolwiek 
komuś ukradł – twierdzi pan Józef. - 
Przepracowałem z nim trzy lata zanim 
poszedłem na wcześniejszą emeryturę. 

Do redakcji zadzwoniła – jak sama 
się określiła – przyjaciółka rodziny 
zwolnionego pracownika OPK.

- Robert załamał się oskarżeniem 
o kradzież. Jesteśmy tym wszystkim 
bardzo zbulwersowani, bo w me-
diach określa się Roberta złodziejem, 
pijakiem i szaleńcem. Nie było tak, że 
Robert związał pracownika ciepłowni. 
Pracownik uciekł, gdy zobaczył Rober-
ta z siekierą, którą niszczył urządzenia. 
Robert nie chciał mu zrobić krzywdy. 
A jeśli chodzi o tą niby kradzież, to dla-
czego nie została zgłoszona na policję?

Nadkomisarz Liliana Garczyńska, 
rzecznik policji w Zgierzu, potwierdza, 
że nie było żadnego zgłoszenia z OPK 
o kradzieży.

- Nie mamy również żadnego na-
grania na którym zarejestrowany 
został moment kradzieży. Prezes OPK 
twierdzi, że nagranie było, ale spłonęło 
w wyniku podpalenia ciepłowni – in-
formuje rzecznik zgierskiej policji.

Grzegorz Stasiak, szef Ozorkow-

skiego 
Przedsiębiorstwa Komunalnego, o 
zarzutach pod swoim adresem, nie 
chce rozmawiać. 

- Dla mnie najważniejsze jest to, że 
do mieszkańców płynie już ciepło – 
słyszymy. 

Nie udało nam się porozmawiać z 
Elżbietą i Ryszardem W. - rodzicami 
37-latka, którzy wynajęli prawnika i  ro-
bią wszystko, by Robert opuścił areszt. 
Starają się, aby był pod dozorem policji. 

Zwolniony pracownik komunalki 
przez ponad 15 lat był strażakiem w 
miejscowej OSP. Jarosław Kasprowicz, 
prezes OSP w Ozorkowie, ma dobrą 
opinię o Robercie W. 

- Oczywiście bardzo negatywnie 
oceniam podpalenie przez Roberta cie-
płowni, ale tak szczerze mówiąc, to nie 
wiem dlaczego tak uczynił, bo sprawiał 
wrażenie rozsądnego człowieka. W 
OSP był dobrym strażakiem. Dowodził 
w akcjach, uczył młodzież – mówi 
prezes. - Z bólem serca podjęliśmy na 
zarządzie decyzję o usunięciu Roberta 
z OSP. 

To właśnie z remizy strażackiej przy 
ul. Kościuszki 37-latek, który posiadał 
klucze, wziął w nocy siekierę, toporek 
i kanister benzyny, którą oblał później 
urządzenia sterujące kotłami centralne-
go ogrzewania. Usłyszał zarzut znisz-

czenia elementów sieci ciepłowniczej 
znacznej wartości, co spowodowało 
zakłócenie ich działania. Grozi za to 
kara do 10 lat pozbawienia wolności 

– mówi Krzysztof Kopania,  rzecz-
nik łódzkiej prokuratury okręgowej. 
Według śledczych mężczyzna podczas 
przesłuchania przyznał się do zarzu-
tu. Złożył wyjaśnienia, w 
których jednak wprost 
nie odniósł się do moty-
wów swojego działania. 
Wiele wskazuje jednak 
na to, że jego zachowanie 
podyktowane było ne-
gatywnymi emocjami 
związanymi z wcze-
śniejszym zwolnieniem 
z pracy w ozorkowskiej 
ciepłowni. Straty w wy-
niku jego  działania 
szacuje się na ponad 2 
mln zł. Do czwartku 

12 tysięcy mieszkańców Ozorkowa 
było pozbawionych ciepła i ciepłej 
wody. Decyzją prokuratury Robert W. 
został aresztowany na okres 3 miesięcy. 

Jest pod obserwacją biegłych z zakresu 
psychiatrii. 

Tekst i fot. (stop)

szaleniec czy desperat? 

Podpalacz zakuty w kajdanki

Sterownia ciepłowni doszczętnie spłonęła

Prezes OPK, tuż po pożarze, 
rozmawia z pracownikami

Tak jeszcze niedawno wyglądała dyspozytornia ciepłowni 

Z tej remizy OSP Robert W. wyniósł siekierę, toporek i kanister z benzyną



12 25 LISTOPADA 2013
Nowy 
Tygodnik 
Regionalny strach Mieszkańców osieDla

Do redakcji trafia coraz więcej 
sygnałów od mieszkańców, które 
dotyczą działających w mieście punk-
tów z alkoholem. Zdaniem wielu 
jest ich zbyt dużo. Kolejne sklepy 
oferujące „procenty” wyrastają jak 
grzyby po deszczu. Ostatnio przy ul. 
Mielczarskiego, w związku ze sprze-
dażą alkoholu, mieszkańcy 
podnieśli larum. Skarżą się 
na podpitych wyrostków, 
którzy na osiedlu sieją 
spustoszenie. 

Poprzewracane 
znaki drogowe, 
zniszczone kosze na 
śmieci, pourywane 
lusterka w samo-
chodach – to tylko 
niektóre negatywne 
oznaki działalności 
pijanych wandali. 

Dariusz Kawecki mieszka od 
dawna przy ul. Mielczarskiego. 
Twierdzi, że tak źle jak obecnie, jesz-
cze nie było.

- Kilka dni temu pijani chuligani 
zdewastowali drewniany płotek 
okalający mój dom – mówi zbul-
wersowany pan Dariusz. - Nie mam 
pretensji do sprzedawców, ale do 
władz Ozorkowa, które wydają coraz 

to nowe koncesje 
na sprzedaż 

alkoholu. 
Przecież 

to ja-
s n e, 
ż e 
ta-
kie 

sku-
mulo-

w a n i e 
punktów z 

alkoholem od-
bije się negatywnie 

na życiu osiedla. 
Niektórzy mieszkańcy już nie 

są tak tolerancyjni i wskazują kon-
kretne adresy restauracji i sklepów 
z alkoholem, którym – jak twierdzą 
– zawdzięczają niespokojne nocki. 
Przy ul. Mielczarskiego jest kilka 
takich punków. Rozmawialiśmy ze 
sprzedawcami procentów.

- Nasi klienci na pewno nie dewa-
stują komunalnego mienia – słyszy-
my od barmana z pubu Manhatan. 
- Jak do tej pory nie mieliśmy od 
mieszkańców żadnej skargi w związ-
ku z naszą działalnością. 

Jadwiga Skonieczna prowadzi na 
osiedlu lokal z jedzeniem oriental-

nym. Można w nim również kupić 
piwo. 

- Chyba każdy zrozumie to, że 
sprzedawcy alkoholu nie mogą być 
odpowiedzialni za to, jak później 
zachowują się ich klienci. Na pewno 
piwa nie sprzedajemy małolatom 
– zapewnia J. Skonieczna. - Wydaję 
mi się, że na osiedlu byłoby o wiele 
spokojniej, gdyby pojawiało się tu 
więcej policyjnych patroli. Przydałby 
się również sprawny monitoring, bo 
z tego co mi wiadomo nie działają 
kamery na dachu pobliskiego bloku. 

Roman Mrowiński prowadzi 
sklep ogólnospożywczy. Sprzedaje 
także piwo. - Mogę zapewnić, że moi 
klienci nie dewastują po alkoholu 
osiedla – słyszymy. 

Zaglądamy do „Źródełka” - restau-
racji, która znalazła się na „czarnej 
liście” mieszkańców osiedla. 

- Nic nie wiem o tym, aby nasza 
restauracja była krytykowana za sprze-
daż alkoholu – mówi Piotr Kuzański, 
właściciel. - Dbam o to, aby klientela nie 
składała się z podejrzanych delikwen-
tów. Zawsze reaguję na to, jak do lokalu 
wchodzą zakapturzeni i podchmieleni 
młodzi ludzie. Alkoholu u nas na pew-
no nie dostaną. 

Na terenie miasta w 61 placówkach 
sprzedaje się alkohol – informuje 
urząd. - W ubiegłym roku wpłynęło 
do magistratu jedno zgłoszenie z 
komisariatu policji w Ozorkowie 
dotyczące sprzedaży napoju alko-
holowego osobie nieletniej, wydane 
zezwolenie zostało cofnięte zgodnie 
z artykułem 18 ust. 10 ustawy 
o wychowaniu w trzeźwo-
ści i przeciwdziałaniu alko-
holizmowi. W tym roku 
do urzędu miejskiego w 
Ozorkowie wpłynęło jed-
no zgłoszenie z policji w 
Ozorkowie dotyczące 

sprzedaży napoju alkoholowego oso-
bie nieletniej oraz osobie będącej pod 
wpływem alkoholu, ale w związku z 
brakiem wystarczających dowodów 
mogących potwierdzić taką tezę, 

postępowanie zostało umorzone. 
Liczba wydanych zezwoleń zmalała 
w porównaniu z rokiem ubiegłym. .

(stop)

Alkohol płynie szerokim strumieniem
OZORKÓW

Właściciel „Źródełka” powiedział nam, że nie obsługuje 
zakapturzonych klientów 

Dariusz Kawecki - „Nie mam 
pretensji do sprzedawców. 
Już raczej do władz miasta, 
które bez opamiętania rozdają 
alkoholowe koncesje”.

Alarm bombowy! W torbie jest ładunek wybuchowy – usłyszeli policjanci
OZORKÓW

Pozostawiona torba przy bloku na 
ul. Lotniczej – naprzeciwko basenu 
Wodnik, wzbudziła podejrzenia 
mieszkańców. Być może nikt aż tak 
bardzo nie przejąłby się torbą, gdyby 
nie jedno. W tym samym dniu pod-
palona została miejska ciepłownia. 
Mieszkańcy byli pewni tego, że w 
mieście pojawił się terrorysta.

- Baliśmy się, że blok wyleci w po-
wietrze – mówi jedna z lokatorek. - Od 
rana w mieście mówiło się o ataku na 

naszą ciepłownię i dlatego mieszkańcy 
nabrali tak dużych podejrzeń co do tej 
torby. Zadzwoniliśmy na policję.

- Dyżurny KPP Zgierz otrzymał zgło-
szenie na numer alarmowy 112 , że w 
Ozorkowie na ul. Lotniczej w okolicach 
basenu przy transformatorze znajduje 

się walizka, w której może być …bom-
ba. Na miejsce zostali m.in. wezwani 
policjanci ze Zgierza –nieetatowy Zespół 
Rozpoznania Minersko – Pirotechnicz-
nego, którzy przy zachowaniu środków 
ostrożności sprawdzili walizkę – infor-

muje Liliana Garczyńska, rzecznik 
policji w Zgierzu.

Szybko na miejscu pojawili się też 
specjaliści z Komendy Wojewódzkiej 
Policji w Łodzi. Przyjechali też poli-
cjanci z pobliskiej komendy powiato-
wej w Zgierzu wraz z komendantem 

tamtejszej policji a także strażacy. Teren 
został zabezpieczony i ogrodzony taś-
mą. Obyło się bez ewakuacji lokatorów 
bloku. W torbie na szczęście nie było 
żadnego ładunku wybuchowego. 

Informacja o rzekomej bombie 

szybko rozniosła się po Ozorkowie. 
Niektórzy mówili, że bombę podłożo-
no w budynku miejskiego kąpieliska. 

- Policjanci rozmawiali ze mną w 
tej sprawie – przyznaje Krzysztof 
Kozłowski, dyrektor pływalni „Wod-
nik”. - Ale żadnej bomby u nas nie 
było. Funkcjonariusze prosili jedynie 
o przekazanie nagrań z naszego mo-
nitoringu.

W Ozorkowie, po podpaleniu cie-

płowni, wzmocniona ma zostać ochro-
na miejskich, strategicznych obiektów. 
Być może ostatnie wydarzenia wpłyną 
również na przyspieszenie decyzji o 
rozbudowie miejskiego monitorin-
gu. Na pewno dodatkowe kamery 
zostaną zainstalowane w centrum 
miasta. Mieszkańcy argumentują, że 
monitoring powinien też obejmować 
coraz bardziej niebezpieczne osiedla. 

Tekst i fot. (stop)

Dyrektor „Wodnika” pokazuje blok blisko którego znajdowała 
się podejrzanie dla niektórych wyglądająca torba

Policjanci wzięli od nas 
nagrania z monitoringu – 
mówi Krzysztof Kozłowski

Ewakuacji lokatorów tego bloku nie było

Sprzedawczynie 
z lokalu 

orientalnego 
zapewniają, że 
nie sprzedają 

alkoholu 
małolatom

Pijani wandale 

przewracają znaki
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To był udany występ w halowym 
turnieju piłki nożnej o puchar ko-
mendanta powiatowego policji w 
Kutnie. Turniej odbył się w sobotę  w 
Krośniewicach, a łęczycka drużyna 
zajęła w nim 1. miejsce. 

W turnieju uczestniczyło osiem 
zespołów reprezentujących komen-
dy z Kutna, Bełchatowa, Koluszek, 
Łasku, Łęczycy, Łowicza, Opoczna 
i Zgierza. Pierwszy mecz ze Zgie-
rzem, zakończony porażką 1:3, nie 
zapowiadał późniejszego sukcesu. 
Kolejne spotkania w grupie z druży-
nami Łasku i Kutna rozstrzygnęliśmy 
już na swoją korzyść, dzięki czemu 

mogliśmy zagrać o finał z ekipą z 
Bełchatowa. Półfinałowe zwycięstwo 
3:1 dało nam prawo do walki o głów-
ne trofeum. Niezwykle zacięty mecz 
finałowy z drużyną z Koluszek w 
regulaminowym czasie zakończył 
się remisem 1:1. Seria rzutów karnych 
zakończyła się wynikiem 3:1 dla 
łęczyckiej drużyny i puchar znalazł 
się w rękach szczęśliwych piłkarzy 
z Grodu Boruty, na czele z I zastępcą 
komendanta podinsp. Tomaszem 
Olczykiem. Najlepszym bramkarzem 
turnieju wybrany został strzegący 
bramki łęczycan Jarosław Matusiak.

Info: policja Łęczyca

Ruszyła już kampania infor-
macyjna dot. zagrożenia powo-
dowanego przez uczestników 
ruchu drogowego nie znających 
lub nie stosujących się do przepi-
sów określających zasady ustąpie-
nia pierwszeństwa przez osoby 
kierujące pojazdami. Źródłem tej 
kampanii jest fakt, iż wymieniony 
problem stanowi główną przyczynę 
wypadków w naszym wojewódz-
twie, należy również do głównych 
przyczyn wypadków z ofiarami 
śmiertelnymi. Tylko z danych za 
2013 r. wynika, że osoby kierujące 
różnego rodzaju pojazdami spowo-
dowały 83 % spośród wszystkich 
wypadków drogowych, co trzeci z 
nich wskutek nieustąpienia pierw-
szeństwa przejazdu. W skali roku 
jest to tysiąc wypadków i ponad 4 
tysiące kolizji. 

Ponadto nie wszyscy zdają sobie 
sprawę, że w ostatnich latach w 
łódzkim rocznie na przejściach dla 
pieszych potrącanych jest ponad pół 
tysiąca osób. W zdecydowanej więk-
szości wypadków winę za te zda-
rzenia ponoszą kierowcy. Ilość tych 

zdarzeń przeraża i dziwi bowiem 
oznaczone przejście dla pieszych jest 
miejscem szczególnym gdzie prze-
pisy są bardzo czytelne i w sposób 
oczywisty chronią osoby piesze. 

Dlatego zgodnie z zasadą, że na 
naukę nigdy nie jest za późno, roz-
powszechnionych wśród dorosłych 
i młodych uczestników ruchu zosta-
nie 40 tys. książek, które na przykła-
dach skrzyżowań omawiają zasady 
pierwszeństwa przejazdu (w relacji 

pojazd/pojazd i pojazd/pieszy). 
Połowę tych publikacji stanowić 
będą komiksy dla uczniów. Będę 
one rozpowszechniane zarówno 
podczas spotkań z kandydatami 
na kierowców, z uczniami podczas 
zajęć z wychowania komunikacyj-
nego oraz w czasie bezpośrednich 
kontroli osób kierujących pojazda-
mi, część z nich otrzymają szkoły 
nauki jazdy. 

Info: policja 

Policjanci z Komendy Powiatowej 
Policji w Zgierzu przeprowadzili 
powiatowe eliminacje Konkursu 
Sprawności Fizycznej oraz Wiedzy 
o Bezpieczeństwie w ramach VIII 
edycji Policyjnej Akademii Bezpie-
czeństwa 2013. Do udziału w kon-
kursie zgłosiło się 15 szkół z całego 
powiatu zgierskiego.

Konkurs składał się z dwóch 
bloków zagadnieniowych: część 
teoretyczna to test wiedzy zawie-
rający pytania na temat szeroko 
rozumianego bezpieczeństwa oraz 
test sprawności fizycznej, podczas 
którego dzieci pokonywały tor 
przeszkód walcząc o osiągnięcie 
jak najlepszego czasu dla swojej 

drużyny. 
W zmaganiach wyłoniono trzy 

najlepsze drużyny: 
• I miejsce zajęła drużyna z Ze-

społu Szkolno – Gimnazjalnego z 
Gieczna w składzie: Małgorzata 
Szarek i Mikołaj Abramczyk 

• II miejsce zajęła drużyna ze 
Szkoły Podstawowej nr 11 w Zgie-
rzu 

• III miejsce zajęła drużyna z 
Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego 
w Słowiku 

Na zakończenie odbyło się uro-
czyste wręczenie zwycięzcom pu-
charu mistrza policyjnej akademii 
bezpieczeństwa 2013, medali i 
nagród rzeczowych. 

Policjanci z wydziału kryminal-
nego łęczyckiej komendy odzyskali 
vw golfa skradzionego w Łodzi.

Zaparkowane na jednej z łódzkich 
ulic auto skradziono w nocy z 15 na 
16 listopada. W niedzielę, 17 listopa-
da, łęczyccy kryminalni ujawnili 
poszukiwanego volkswagena na 

terenie prywatnej posesji w oko-
licach Aleksandrowa Łódzkiego. 
Samochód był przygotowywany 
do demontażu. Do wyjaśnienia 
zatrzymani zostali trzej mieszkańcy 
powiatu zgierskiego w wieku 31, 41 
i 57 lat. Sprawę prowadzi komenda 
policji w Zgierzu.

Skradziony golf z Łodzi

Akademia bezpieczeństwa

W regionie łódzkim rośnie liczba 
potrąceń na pasach

Policjanci z Łęczycy 
wygrali piłkarski turniej 

Uczcili pamięć ofiar wypadków 
drogowych
ŁĘCZYCA, PIĄTEK

Policjanci z łęczyckiej komendy 
wspólnie z młodzieżą i dyrek-
cją szkół w Piątku, rodzicami 
i władzami samorządowymi 
uczcili obchody Światowego 
Dnia Pamięci Ofiar Wypadków 
Drogowych.

Cykl imprez towarzyszących 
obchodom rozpoczęło ogłoszenie 
konkursu na prace plastyczne, 
literackie i muzyczne związane z 
bezpieczeństwem na drogach. Na 
uroczystym apelu przeprowadzo-
nym w Szkole Podstawowej im. 
Marszałka Józefa Piłsudskiego w 
Piątku laureaci otrzymali nagrody, 
a wszystkie “pierwszaki” odbla-

skowe kamizelki. W ten sposób 
kontynuowana jest kilkuletnia 
tradycja wyposażania wszystkich 
uczniów tej szkoły w odblaski. 
Policjanci przedstawili prezentacje 
i filmy nawiązujące do bezpieczeń-
stwa na drodze, a następnie wspól-
nie z przedstawicielami uczniów, 
rodziców i grona pedagogicznego 
wzięli udział w debacie, której ce-
lem było wypracowanie “apelu do 
użytkowników dróg”. Kolejnym 
etapem był Marsz Milczenia w 
Środku Polski, gdzie przy symbo-
licznym geometrycznym środku 
Polski odbył się barwny happe-
ning. Obchody zakończyło zapale-
nie zniczy na grobach osób, które 
zginęły w wypadkach drogowych.

Tekst i fot. KPP w Łęczycy
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OGŁOsZEnIA DROBnE

oGłoszenia

Kupon na bezpłatne ogłoszenie
Treść ogłoszenia:

 

Telefon:

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

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



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

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
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

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

Pracownik prac 
wykończeniowych

Doświadczenie i umiejętności w 
pracach wykończeniowych

Elizabeth
ul. Podhalańska 8/28

93-224 Łódź
tel. 693 549 286

Sprzątaczka
Umiejętność pracy na podobny 

stanowisku
Elizabeth

ul. Podhalańska 8/28
93-224 Łódź

tel. 507 085 169

Oferty pracy-zamknięte:
Kierowca kat. C-magazynier

Prawo jazdy kat. C, uprawnienia do 
przewozu rzeczy

Informacja pokój nr 1 lub 2

Szwaczka
Umiejętność szycia odzieży
Informacja pokój nr 1 lub 2

Praca za granicą
EURES (Sieć EURES informuje, do-
radza i wspomaga poszukujących 
pracy z Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, którzy chcą praco-
wać w innym kraju członkowskim 
oraz pracodawców, którzy chcą 
rekrutować pracowników z innych 
krajów członkowskich. 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 kon-
takt z łódzką Wojewódzką Komendą 
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

S Z C Z E NI A K I :  z a s z c z e pione  z 
książeczkami zdrowia  czekają na 
swojego pana. Borki 66 tel. 886-550-796

Odstąpię partycypację w TBS w 
Łęczycy na ul. Kaliskiej 34. Mieszkanie 
umeblowane, powierzchnia użytkowa 
45,40m2,  II piętro z balkonem tel. 667-
037-101

Sprzedam garaż murowany w Łęczycy 
na ul. Zachodniej ( przy sklepie 
meblowym). Garaż posiada energię 
elektryczną i księgę wieczystą tel. 
667-037-101

Sprzedam gniotownik walcowy nowy tel. 
501-664-035 lub 724-004-080

Sprzedam overloki i stebnówki. Proszę 
dzwonić wieczorem tel. 888-617-626 lub 
725-461-651

Sprzedam zlew zlewozmywak używany 
120x60 cm, stan określam jako dobry tel. 
666 034 335

Mam na sprzedaż karuzelę firmy CANPOL. 
Karuzela ma odpinane mięciutkie 
pluszowe misie, poza tym posiada domek 
w którym palą się okienka i w/w domek 
nocą może służyć jako lampa nocna.  
Pozytywka z bardzo ładna melodyjką. 
Uszkodzony jest haczyk na którym 
karuzelę się zawiesza.Karuzela godna 
polecenia. Tel. 723 908 665

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

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

Sprzedam komputer jest w bdb 
stanie, parametry: Procesor Intel Core 
quad q9550 4x2.83 12mb + Mega 
chłodzenie Scythe Nija , Ram 4gb ddr3 
1333 kingston Hyper, Karta grafiki 
Nvidia GTX560TI GAINWARD 2Gb 
BARDZO WYDAJNA W NAJNOWSZYCH 
GRACH. Zasilacz 700w Carbon, 
Dysk twardy 750GB WD, Nagrywarka 
DVD, Płyta główna ASUS P5E3 Polecam 
ten zestaw dla najbardziej wymagających 
graczy w gry komputerowe i nie tylko.. 
Wszelkie info pod numerem tel.   665 
187 219

Sprzedam Volkswagen Passat B6 Passat 
2,o diesel, wyposażenie comfortline, 
pakiet chrom, ABS, ESP, alufelgi, pakiet 
sport fabryczny (spojlery boczne i przód 

plus klapa bagażnika), 8 poduszek, 
oryginał radio CD, elektrycznie 
regulowany fotel plus masaż, klimatronik 
dwustrefowy, atrakcyjny wygląd, 
160 tys km. kraj pochodzenia Polska, 
domykanie szyb z pilota, tempomat tel. 
607 820 894

Sprzedam Simsona, jest w stanie 
dobrym, zarejestrowany i opłacony. 
(Jedynym minusem jest niedziałający 
starter, ale wystarczy wymienić 
jeden tryb i wszystko będzie działać). 
Proszę dzwonić po godzinie 16 tel. 691 
143 178

Posiadam na sprzedaż windę do 
samochodu ciężarowego mercedes atego 
firmy mbb 1500 kg obecnie winda zdjęta 
z samochodu tel. 609 239 146

Sprzedam bransoletki ręcznie robione 
na szydełku kolory na zamówienie:) tel. 
530 419 995

S p r z e d a m  d z i a ł k ę  2 0 0 0 m 2 
zabudowaną budynkiem mieszkalnym 
jednorod zinnym w zabudowie 
wolnostojącej (pow. użytkowa 232,25 
m2) oraz budynkiem gospodarczym 
wolnostojącym (garaż o pow. 59,73m2 
(w kształcie prostokąta, mieszczący 
2 samochody, składający się z 2 
pomieszczeń, z automatyczną bramą 
garażową i 2 dodatkowymi wejściami 
o d  z e w n ąt r z ) .  N i e r u ch o mo ś ć 
położona jest we wsi Leszcze, ok. 
150m od zachodniej części Łęczycy 
(ul. Kutrzeby) i ok. 2km od centrum 
Łęczycy, bezpośrednio przy ulicy 
utwardzonej asfaltem. Działka ma 
kształt prostokąta. Teren jest płaski 
i równy, z trzech stron ogrodzony 
meta lową siatk ą na s ł upkach 
metalowych, a z przodu- ogrodzeniem 
z cegły klinkierowej i elementów 
s t a low ych  ( br am a o t w ie r an a 
automatycznie) .  Nieruchomość 
jest  uzbrojona w sieć wodną z 
wodociągu i energię elektryczną. 
Ma doprowadzoną linię telefoniczną. 
Ponadto posiada kanalizację lokalną 
w postaci ekologicznej oczyszczalni 
ścieków i studnię głębinową. Działka 
częściowo jest utwardzona kostką 
brukową, a częściowo porośnięta trawą, 
drzewami owocowymi i ozdobnymi.  
Rozkład funkcjonalny pomieszczeń: 
Parter: hall, łazienka, salon z jadalnią 
i wyjściem na taras, kuchnia, gabinet. 
I Piętro: sypialnia z wyjściem na 
taras, garderoba, duża łazienka, pokój  
Poddasze: pokój tel. 693 116 767

Sprzedam wielofunkcyjny wózek 
dziecięcy, używany w dobrym stanie. 
Posiada również okrycie na nóżki, 
moskitierę, folie przeciwdeszczową tel. 
514 328 212
 
Sprzedam nowy dom przy trasie Łęczyca 
– Piątek, ewentualnie zamiana na bloki 
tel. 601-281-212

Sprzedam sieczkarnię do kukurydzy 
( 1-rzędowa Potinger), kombajn Bolko 
Z-643, kultywator 13-graczkowy tel. 
695-929-102 
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Ostatnia kolejka  
Struga Dobieszków 4:1 Sokół Popów

Orzeł II Parzęczew 3:0 Kotan Ozorków
Huragan Swędów 4:4 Amii Nowosolna

LKS Dąbrówka 1:4 Błękitni Dmosin
LKS Kalonka 1:2 Zjednoczeni II Stryków
Malina Piątek 0:4 Górnik 1956 £ęczyca

Tabela ligowa 
1. Zjednoczeni II Stryków 33
2. Górnik 1956 £ęczyca 24
3. Kotan Ozorków 21
4. Amii Nowosolna 20
5. Orzeł II Parzęczew 16
6. Struga Dobieszków 13
7. Błękitni Dmosin 13
8. Huragan Swędów 12
9. LKS Dąbrówka 9
10. Malina Piątek 8
11. Sokół Popów 8
12. LKS Kalonka 7

W hali MOSiR w Zgierzu odbyły się 
mistrzostwa powiatu zgierskiego w 
tenisie stołowym dziewcząt i chłopców. 
W mistrzostwach brały udział druży-
ny dziewcząt i chłopców z rocznika 
1998 i młodszych. Wśród dziewcząt 
wzięło udział 10 szkół gimnazjalnych 
z powiatu zgierskiego. W kat. chłop-
ców wystartowało 13 szkół. Turniej 
rozgrywano systemem brazylijskim. 
W tenisie stołowym dziewcząt pierw-
sze miejsce zdobyło Gimnazjum nr 1 w 
Zgierzu pokonują w finale Gimnazjum 
Nr 1 z Ozorkowa. Następnego dnia w fi-
nale chłopców tenisa stołowego to Gim-
nazjum z Bratoszewic zajęło I miejsce, 
pokonując Gimnazjum z Leśmierza.  
Dwa pierwsze zespoły będą reprezen-
towały powiat zgierski w finale rejonu.

MOSiR Zgierz

Dziewczęta Szkoły Podstawowej 
w Sługach z kl. V i VI uczestniczyły 
w ”Mistrzostwach Powiatu w Unihoke-
ju”, które odbywały się w Górze Św. 
Małgorzaty.

Do rywalizacji sportowej przy-
stąpiło 5 drużyn z powiatu łęczyc-
kiego. Dziewczęta w pierwszych 
trzech meczach pokonały m.in. SP. 
Witonię 1 : 0, SP. Chorki 3 : 0, SP. 
Topolę Królewską 3 : 0.

W meczu finałowym, szkoła w 
Sługach przegrała z gospodarzem 
SP. Góra Św. Małgorzaty 0 : 5.

Sługi w końcowej klasyfikacji zajęły 
II miejsce i obroniły już po raz trzeci 
wicemistrzostwo z poprzednich lat. 
Najlepszą zawodniczką z drużyny 
Sług została Patrycja Wawrzyniak z 
kl. VI, która strzeliła najwięcej bramek 
i otrzymała medal. Organizatorzy 
wyróżnili również trzech najlepszych 

bramkarzy. Wśród nich znalazła się 
Julia Matusiak z zespołu Sług z kl. V, 
która otrzymała mapkę promującą 
powiat łęczycki. Należy podkreślić, 
że na tak dobre wyniki całej drużyny 
miały wkład pozostałe zawodniczki, 
które dzielnie reprezentowały barwy 
Szkoły Podstawowej w Sługach.

Końcowa klasyf ikac ja Mi-
strzostw:

SP. Góra Św. Małgorzaty 
2. SP. Sługi 
SP. Witonia 
SP. Topola Królewska 
SP. Chorki 

Drużyna dziewcząt w składzie: 
Patrycja Wawrzyniak VI, Natalia Mi-
chalak VI, Kinga Wrzesińska VI, Julia 
Matusiak V, Julia Grzelak V, Karolina 
Frankowska V, Katarzyna Jankiewicz V.

UG

Mistrzostwa Powiatu 
w Unihokeju 

W tenisie stołowym Ozorków na II miejscu

Pływackie mistrzostwa powiatu zgierskiego

Na pływalni „Wodnik” w 
Ozorkowie odbyły się mistrzo-
stwa powiatu zgierskiego w 
sztafetach pływackich dziewcząt 
i chłopców na poziomie szkół 
podstawowych, gimnazjalnych 
i średnich. Uczestnikami zawo-
dów byli między innymi zawod-
nicy ze Zgierza, Aleksandrowa 
Łódzkiego i Ozorkowa. Sztafety 
odbywały się na dystansie 10 x 25 

m (gimnazja szkoły podstawowe) 
oraz 10 x 50 m (szkoły ponadgim-
nazjalne), w kategorii dziewcząt 
i chłopców.

Organizatorem zawodów był 
MOSiR Zgierz oraz zgiersko -łę-
czyckie WOPR (obsługa sędziow-
ska). Zwycięzcy zawodów otrzy-
mali puchary ufundowane przez 
starostwo powiatowe w Zgierzu. 

MOSiR Zgierz

IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ
Dziewczęta:

1 miejsce:SP 3 ALEKSANDRÓW 2,47,34 s
2 miejsce: SP5 ZGIERZ 2,48,98 s
3 miejsce: SP5 OZORKÓW 2,49,71 s
4 miejsce: SP1 ALEKSANDRÓW 2,56,60 s
5 miejsce SP12 ZGIERZ 3,11,16 s
6 miejsce SP4 OZORKÓW 2,27,45 s

SP 3 ALEKSANDRÓW,  SP5 ZGIERZ 
-  AWANS DO FINAŁU REJONU

 Chłopcy:
1 miejsce: SP5 OZORKÓW 2,26,53 s
2 miejsce: SP3 ALEKSANDRÓW 2,31,61 s
3 miejsce: SP12 ZGIERZ 2,41,01 s
4 miejsce: SP5 ZGIERZ 2,56,53 s
5 miejsce SP4 OZORKÓW 2,57,52 s
6 miejsce SP 4 ALEKSANDRÓW 3,02,11 s

SP5 OZORKÓW, SP3 ALEKSAN-
DRÓW -  AWANS DO FINAŁU REJON

GIMNAZJADA
Dziewczęta:

1 miejsce: GIMNAZJUM NR 1 ZGIERZ 
2,47,52 s
2 miejsce: ZSS ALEKSANDRÓW 2,48,28 s
3 miejsce: GIMNAZJUM NR 1 OZORKÓW 
2,54,57 s
4 miejsce: GM ALEKSANDRÓW 3,13,12  s

GIMNAZJUM NR 1 ZGIERZ, 
 ZSS ALEKSANDRÓW-  AWANS DO 

FINAŁU REJONU
Chłopcy:

1 miejsce: GM ALEKSANDRÓW 2,11,35 s
2 miejsce: ZSS ALEKSANDRÓW 2,16,35 s
3 miejsce: GIMNAZJUM NR 1 OZORKÓW 
2,26,00 s
4 miejsce: GIMNAZJUM NR 1 ZGIERZ 
2,37,91 s

GM ALEKSANDRÓW, 
ZSS ALEKSANDRÓW -  AWANS DO 

FINAŁU REJONU
LICEALIADA
Dziewczęta:

1 miejsce: LO OZORKÓW 7,06,07 s
2 miejsce: SLO ZGIERZ 7,32, 81 s
3 miejsce: ZSO STASZIC ZGIERZ 7,42,74 s

LO OZORKÓW,  SLO ZGIERZ-  
AWANS DO FINAŁU REJONU

Chłopcy:
1 miejsce:  SLO ZGIERZ 5,19,55 s
2 miejsce: LO OZORKÓW 5,21,05 s
3 miejsce: LO ALEKSANDRÓW 5,44,30 s
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