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G. ŚW. MAŁGORZTY

ŚWINICE WARCKIE

124 mieszkańców gminy zgło-
siło chęć instalacji przydomo-
wych oczyszczalni ścieków. To 
o 72 więcej zgłoszeń niż w ubie-
głym roku. 

Obecnie jesteśmy na etapie przy-
gotowywania odpowiedniej doku-

mentacji. Gdy wszystko będzie już 
gotowe, ogłosimy przetarg na wy-
konawstwo – mówi Włodzimierz 
Frankowski, wójt gminy. - Poza 
tym planuje się modernizację drogi 
gminnej w miejscowości Bogdań-
czew na odcinku 1,7 km. Gmina 
wesprze także inwestycje drogowe 
w powiecie.

(slw)

W sali widowiskowej Domu 
Kultury w Łęczycy odbyła się 
wystawa twórczości ludowej Ziemi 
Łęczyckiej połączona z 10. rocznicą 
powstania Stowarzyszenia Ko-
biet Ziemi Łęczyckiej. Spotkanie 
uświetniło wokalno-artystyczne 
przedstawienie folklorystycznego 
zespołu „Świniczanki”. Podczas 
wystawy można było zobaczyć 
chusty, obrusy, rzeźby oraz stroje 
charakterystyczne dla regionu. 

Gmina zainwestuje m.in. w  prze-
budowę drogi Grabiszew-Tolów 
oraz budowę pełnotrawiastego 
boiska przy szkole. Ogłoszono także 
przetarg na wykonanie dokumen-
tacji projektowo-kosztorysowej 
w związku z modernizacją stacji 
uzdatniania wody  – mówi Krzysz-
tof Próchniewicz, wójt gminy. - Po-
nadto planujemy położenie nowych 
dywaników asfaltowych na odcin-
ku kilometra i przebudowę drogi 
na odcinku 1,5 km w Grabiszewie a 
także remont strażnicy OSP. 

Wójt dodaje, że pod jego patro-

natem odbywa się już VIII edycja 
konkursu: Człowiek Roku i Mło-
dzieżowy Wolontariusz Roku 2013. 

Człowiek roku to osoba wykazu-
jąca się największym zaangażowa-
niem w działaniu na rzecz gminy 
natomiast Młodzieżowy Wolonta-
riusz Roku to konkurs przeznaczo-
ny dla uczniów szkół gminy. 

Ogłoszenie wyników nastąpi 
podczas imprezy integracyjnej dla 
całej społeczności gminnej, 16 lutego 
o godzinie 17.15 w sali OSP w Świ-
nicach Warckich. Wśród uczestni-
ków imprezy zostaną rozlosowane 
nagrody, m.in. 3- dniowy pobyt w 
Ustroniu dla 2 osób.

(slw)

W Domu 
Kultury na 
ludowo

Mieszkańcy chcą 
oczyszczalni

Inwestycje oraz konkurs 
na „Człowieka Roku”

W „Łęczycance” znów 
zmiany. Prezes odwołany

Janusz Muszyński został w pią-
tek późnym wieczorem odwołany 
ze stanowiska prezesa Spółdziel-
ni Mieszkaniowej „Łęczycanka”. 
Rada Nadzorcza podjęła taką 
decyzję argumentując, że były już 
szef spółdzielni nie ma zaufania 
ludzi. Ta zmiana może spowodo-
wać, że „Łęczycanka” znajdzie 
się w sądzie. 

J. Muszyński najprawdopodob-
niej skieruje niebawem swoje kroki 
do Sądu Pracy. Podczas piątkowe-
go zebrania nie zgodził się z decy-
zją rady. Co innego Marek Gdula, 
jego niedawny zastępca, który 
przystał na propozycje wypowie-
dzenia za porozumieniem stron. 

Obrady rady nadzorczej za-
kończyły się po godz. 11 w nocy. 
To najwyraźniej świadczy jak 
ważne i niełatwe problemy były 
rozstrzygane. 

Waldemar Augustyniak, prze-
wodniczący rady, twierdzi, że 
odwołanie Muszyńskiego było 
koniecznością.

- Były prezes nie miał zaufania 
spółdzielców – słyszymy. - Mu-
sieliśmy podjąć decyzję o jego 
odwołaniu. 

Przeciętny Kowalski powoli 
zaczyna się gubić w tym, co dzieje 
się w spółdzielni mieszkaniowej. 

Zmiany na stołkach postępują jak 
w kalejdoskopie. Przypomnijmy, 
że po Romanie Mioduchowskim, 
wcześniejszym prezesie „Łęczy-
canki”, który pożegnał się ze sta-
nowiskiem, bo pijany przyszedł na 
walne, stery w spółdzielni przejął 
Jarosław Szymański. Nie był długo 
prezesem. Zastąpił go odwoła-
ny w piątek Janusz Muszyński. 
Teraz spółdzielnia znów jest bez 
zarządu.

- Powołany zostanie zarząd 
zastępczy – informuje W. Au-
gustyniak. - Oczywiście w jak 
najkrótszym czasie ogłoszony 
zostanie konkurs na stanowisko 
prezesa spółdzielni mieszkaniowej 
„Łęczycanka”.

Spółdzielcy z którymi rozma-
wialiśmy trochę dziwią się decyzji 
rady nadzorczej.

- Mnie się wydaje, że wszelkie 
zmiany powinny odbywać się w 
sposób demokratyczny, czyli to 
sami spółdzielcy powinni decy-
dować o tym, czy ktoś powinien 
być prezesem lub nie – mówi pan 
Krzysztof. - A tak wygląda to 
trochę jakby rada nadzorcza pro-
wadziła jakieś niejasne rozgrywki. 
Zobaczymy, czy w końcu w Łęczy-
cance będzie spokój...

(stop)

Janusz Muszyński nie jest już prezesem „Łęczycanki”. Nie 
zgodził się na propozycję rady i nie przyjął wypowiedzenia za 
porozumieniem stron. Najprawdopodobniej pójdzie do Sądu 
Pracy 

Spółdzielcy coraz bardziej zaczynają się gubić. Zmiany następują zbyt szybko
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reklama

Jeszcze nigdy nie było tyle za-
mieszania z powodu wyjazdu pro-
minentów z powiatu łęczyckiego, 
którzy na 3-dniowe szkolenie z 
zakresu bezrobocia wybrali się 
do Kotliny Kłodzkiej a dokład-
nie do Kudowy Zdrój. Owszem, 
profesjonalne szkolenie było, ale 
większość czasu przeznaczono na 
zwiedzanie. Można to traktować 
jako nagrodę – tłumaczy Lidia 

Zięba, dyrektor Powiatowego 
Urzędu Pracy w Łęczycy. Oprócz 
niej na darmową wycieczkę poje-
chali też m.in. – Krystyna Pawlak, 
wicestarosta powiatu, Ryszard 
Kostrzewski, wójt Grabowa i Mi-
rosław Włodarczyk, wójt Witoni. 

Po raz pierwszy w tej kadencji 
Powiatowej Rady Zatrudnienia 
zorganizowane zostało szkolenie 
wyjazdowe. Nikt z uczestników 
takiego szkolenia nie wyłożył wła-
snych pieniędzy. Środki pochodzą 
z Funduszu Pracy. 

- Nie ma w tym nic kontrowersyj-
nego – twierdzi Lidia Zięba. - Usta-
wodawca zapewnił pieniądze na 
aktywne formy walki z bezrobociem 
a także na działania fakultatywne, 
czyli właśnie takie szkolenia. W 
Powiatowej Radzie Zatrudnienia 
osoby udzielają się charytatywnie, 
nie otrzymują za pracę ani złotówki. 
Uważam, że taki wyjazd można 
traktować jako formę nagrody.

Warto jednak zauważyć, że oso-
by te otrzymują całkiem niemałe 
pensje z racji wykonywania swoich 
obowiązków. Co o wyjazdowym 
szkoleniu sądzi wicestarosta powia-
tu łęczyckiego?

- Na pewno takie szkolenia są 
potrzebne. Owszem, niektórzy 
mogą zapytać dlaczego musimy się 
szkolić na takich wyjazdach. Prze-
cież można zorganizować szkolenie 
na miejscu. To prawda. Zastanowię 
się nad tym, czy w przyszłości 
właśnie nie zorganizować takiego 
stacjonarnego szkolenia – mówi 
Krystyna Pawlak, która od tego 
roku przewodniczy Powiatowej 
Radzie Zatrudnienia. 

Ryszard Kostrzewski bardzo 
mile wspomina szkolenie w Kotli-
nie Kłodzkiej. 

- Do obiadu się szkoliliśmy, ale 
potem był czas na zwiedzanie – 
słyszymy. - Piękne były te wąwozy 
i Góry Stołowe. Gdy wracaliśmy, to 
zwiedziliśmy jeszcze przepiękny 
zamek Książ koło Wałbrzycha. 

Mirosław Włodarczyk o szko-
leniu w Kudowie nie chciał się 
wypowiadać. 

Ile kosztował wyjazd? Jak się 
dowiedzieliśmy środki na taki cel 
stanowią 5-krotność minimalnego 
wynagrodzenia. Oprócz wymie-
nionych osób w wycieczce do 
Kotliny wzięli też udział Andrzej 
Krzyżaniak z gminy Łęczyca, Irena 
Jercha ze Związku Nauczycielstwa 
Polskiego i Czesław Bujała z Soli-
darności Ziemi Łęczyckiej. 

Dodajmy, że na terenie Kotliny 
Kłodzkiej leży pięć uzdrowisk 
- miejscowości z wodami zdrojo-

wymi oraz dwadzieścia sześć sa-
natoriów. Te liczby świadczą o wy-
jątkowych walorach zdrowotnych 
i wypoczynkowych tego regionu. 
Szkolenia organizowane w tym 
obszarze Polski to na pewno sama 
przyjemność. 

Szefowa łęczyckiego pośredniaka 
(nie jest w Powiatowej Radzie Za-
trudnienia) przekonuje, że wiedza 
nabyta podczas szkolenia już teraz 
jest wykorzystywana w urzędzie 
pracy do walki z bezrobociem. 
Ciekawe czy bezrobotni zauważyli 
jakieś zmiany? 

(stop)

Pojechali za darmo i tłumaczą, że to... nagroda

Lidia Zięba, szefowa łęczyckiego urzędu pracy, twierdzi, że 
wyjazdowe szkolenie było bardzo potrzebne

Park Zdrojowy w Kudowie. Szkolenie w takim otoczeniu to 
prawdziwa przyjemność
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Prawie 16 procent wyniosła 
stopa bezrobocia w powiecie łę-
czyckim w roku ubiegłym. 

Bez pracy było 3514 mieszkań-
ców powiatu, w tym 1699 kobiet. 
Jeśli chodzi o samo miasto, było 
1222 bezrobotnych, w tym 633 ko-
biety. Liczba bezrobotnych z wyż-
szym wykształceniem wyniosła 
285, z czego 201 stanowiły kobiety. 

– W tym roku otrzymane środki 
wystarczą na ok. 300 staży - mówi 
Lidia Zięba, dyrektor PUP w Łę-
czycy. – W trakcie roku zwykle 
udaje się pozyskać dodatkowe 
fundusze, dlatego liczba ta może 
wzrosnąć. Rok temu, staż podjęło 
585 bezrobotnych. Miesięczna wy-
sokość stypendium wypłacanego z 
UP stażyście, to 988,40 zł brutto. 
Urząd przyznaje także  środki na 
rozpoczęcie własnej działalności 
gospodarczej w wysokości 18 
tys. zł.

(slw)

Ekonomiści prognozują, że ceny 
żywności nie powinny wzrosnąć 
więcej niż 1-2 procent. Mięso oraz 
nabiał mają zachować ubiegłoroczną 
cenę. Cena pieczywa pozostanie stała 
aż do żniw. Jednak w drugiej połowie 
roku można spodziewać się 2-3% 
wzrostu cen mleka i jego przetworów. 
Zdrożeje także czekolada, ale stanieje 
cukier oraz wyroby cukiernicze  

Za niektóre leki już teraz płaci 
się więcej. W ciągu roku zdrożeć 
ma aż 736 produktów, a 131 leków 
przestanie być refundowanych. 
Dotyczy to m.in. leków przeciw 
miażdżycy, na nadciśnienie oraz 
chorobę Alzheimera. Na szczęście 
dla chorujących wszystkie leki 

nierefundowane będą miały swój 
tańszy odpowiednik.

O 15% wzrosła akcyza na wódkę, 
a o 5% na tytoń. 

Według Urzędu Regulacji Energii 
o 6% stanieje energia elektryczna, 
ale równolegle wzrosną opłaty na 
dystrybucję. Opłaty za gaz wzrosną 
o 1,5%. Ci, którzy mają ogrzewanie 
gazowe, każdego miesiąca zapłacą 
o kilkadziesiąt złotych więcej.

O wzrost cen w kiosku Ruchu 
spytaliśmy Sławomira Kowalskiego.

- O 10-20 groszy wzrosła cena 
prasy. Minimalnie zdrożały papie-
rosy. Ceny artykułów chemicznych 
pozostały bez zmian - słyszymy.                

(slw) 

Mieszkańcy nie rzucili się na 
tańsze nawet o 70 procent towary. 
Przynajmniej takiego ruchu nie 
zaobserwowali sprzedawcy w skle-
pach obuwniczych. 

- Ceny butów obniżyliśmy o 
połowę. Niestety, promocje nie 
przyciągają klientów. Obuwie nie 
cieszy się w tym roku dużym zain-
teresowaniem – mówi pani Ewa z 
jednego z łęczyckich obuwniczych.

W sklepie odzieżowym przy 
ul. Kaliskiej ceny obniżono o 30%. 

–  Nie zauważyłem, żeby obniżki 
wpłynęły na zwiększenie się liczby 
klientów – słyszymy od sprzedaw-
cy, pana Ireneusza.

Inaczej jest w butiku w centrum 
miasta, ale tu ceny są mniejsze 
nawet o 70 procent. - Przecenili-
śmy zwłaszcza ubrania z kolekcji 
jesienno-zimowej, kurtki, swetry, 
spodnie. Także dla miłośników bi-
żuterii jest coś ekstra. Przy zakupie 
dwóch sztuk, drugą otrzymają w 
cenie jedynie 1zł – słyszymy. 

Łowcy okazji z pewnością znajdą 
coś dla siebie.

(slw)

ŁĘCZYCA
ŁĘCZYCA

Bezrobocie 
wciąż 
wysokie

Boom na wyprzedaże?Co zdrożeje a co stanieje 
w nowym roku? 

Jest szansa na to, aby w tym roku cena benzyny spadła poniżej 5 
złotych

Profesjonalista zamiast Medyka
ŁĘCZYCA

Rada Nadzorcza SM „Medyk” 
zadecydowała kilka dni temu, 
że przekazuje administrowanie 
Firmie Usługowej Profesjonalista. 
Kłopot w tym, że mieszkańcy 
osiedla o zmianach nic nie wie-
dzieli. Nie rozumieją skąd te 
zmiany i pytają, czy wszystko 
odbyło się zgodnie z prawem. 

– Nie było walnego zebrania, 
czy to jest zgodne z prawem żeby 
sama rada decydowała o losach 
spółdzielców? - pyta nasza Czy-
telniczka. - Mieszkańcy osiedla 
powinni mieć prawo decydować. 
Dlaczego pan prezes Medyka nie 
robi nic, żeby nie tracić zasobów 
administrowania? 

Piotr Nowak, przewodniczy 
rady w Medyku, przekonuje, że 
do przekazania administrowania 
wystarczy decyzja rady nadzorczej. 

Walne zebranie zaplanowano na 
czerwiec. 

O komentarz poprosiliśmy także 
Zdzisławę Kiepas, prezes Profesjo-
nalisty.  

- Spółdzielnia Mieszkaniowa 
“Medyk” decyzją Rady Nadzorczej 
i na mocy podpisanej umowy przez 
zarząd administrowana jest przez 
naszą Firmę Usługową. Spółdziel-
nia i jej organy statutowe nadal 
istnieją. Zajmujemy się wyłącznie 
bieżącą eksploatacją oraz prowa-
dzimy dokumentację finansową i 
techniczną - informuje Zdzisława 
Kiepas.

Prezes Profesjonalisty dodaje, 
że do tej pory biuro spółdzielni 
Medyk było czynne raz w tygo-
dniu. Teraz w związku ze zmianą 
mieszkańcy będą mieli możliwość 
załatwienia swoich spraw od po-
niedziałku do piątku. 

Tekst i fot. (slw)

Redakcja zatrudni z Ozorkowa 
lub Łęczycy osoby do przyuczenia 

w zawodzie dziennikarza. 
Oferty prosimy przesyłać na adres: 

naczelny@reporter-ntr.pl

Ceny pieczywa nie powinny wzrosnąć aż do jesiennych zbiorów zbóż
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GRABÓW
Choć z reguły odnowiony ry-

neczek podoba się mieszkańcom, 
to nie brakuje też krytycznych 
uwag. Jak to możliwe, że tuż po 
uruchomieniu nowej fontan-
ny, doszło do awarii? - pytają 
niektórzy. Na rynku rozmawia-
liśmy również z miejscowym 
strażakiem, który również dość 
negatywnie wypowiadał się o 
efekcie remontu centralnego 
placu miejscowości. O co chodzi?

- Przez te słupki, które unie-
możliwiają wjeżdżanie na rynek, 
mamy problemy z zaparkowa-
niem auta strażackiego w remizie 
– usłyszeliśmy od strażaka. - Do 
tej pory mogliśmy częściowo wjeż-
dżać na ryneczek i swobodnie za-
parkować w remizie. Teraz jest to 

utrudnione. Powinni zamontować 
składane bramki.

Ryszard Kostrzewski, wójt 
Grabowa, powiedział nam, że 
jak do tej pory nie miał żadnych 
sygnałów od strażaków w sprawie 
wyremontowanego rynku.

- Wydaje mi się, że uliczka przy 
remizie jest na tyle szeroka, że nie 
powinno być żadnych problemów 
z wjazdem do OSP. Jestem zasko-
czony – mówi wójt. - Słupki zo-
stały postawione, aby nie można 
było wjeżdżać na plac i to jest 
dobre rozwiązanie. 

Dowiedzieliśmy się, 
że z powodu m.in. 
zakazu wjazdu na 
rynek, w centrum 
Grabowa nie od-
był się wczorajszy 
finał WOŚP, który 
został przenie-

siony na stadion. Nie wiadomo 
też czy przy rynku odbędzie się 
tegoroczny Dzień Palanta. 

- Mam nadzieję, że będzie moż-
na zorganizować Palanta przy 
placu, ale musimy to jeszcze 
przemyśleć – słyszymy od R. Ko-
strzewskiego. 

A co z fontanną?
- Faktycznie kamienne koło zo-

stało źle wyważone i będzie mu-
siało zostać  

 
 

 

w y m i e -
nione – przyznaje wójt. 

Pomimo tych wszystkich pro-
blemów większości podoba się 
wyremontowany za ponad 700 
tys. złotych ryneczek.

- Plac prezentuje się teraz bar-
dzo dobrze – mówi Małgorzata 
Nowak. - Rynek wygląda nowo-
cześnie.

- Szczególnie ładnie jest wie-

czorem, gdy zapala się 
oświetlenie – dodaje 
Władysława Pabin. 

- Oby tylko chuligani 
tego wszystkiego nie 

zniszczyli. 
Władze Grabowa, aby 

nie dopuścić do wanda-
lizmu, zdecydowały się 
na zamontowanie na 
rynku 5 kamer. Monito-
ring ma skutecznie od-
straszyć chuliganów. 

Tekst i fot. (stop)

Kiedy przyjdzie zima? Niektórzy nie mogą się jej doczekać...
Na śnieżną zimę czekają 
dzieci. Agatka nie może 
się doczekać, kiedy będzie 
mogła pojeździć na sankach 

Pani Wanda twierdzi, 
że z powodu ciepłej i 
wilgotnej zimy jest dużo 
zachorowań

Kto n ajba rdzie j  tęsk n i  za 
zimą? Oczywiście najmłodsi. I 
nie ma się co dziwić, przecież 
już niedługo rozpoczynają się 
ferie zimowe. Bez śniegu nie 

będzie frajdy.
- Nie mogę się już docze-

kać, kiedy spadnie śnieg 
– mówi Agatka, która 
chciałaby pojeździć na 
sa n k ach.  -  Nieste t y, 
sanki nadal są bezu-
żyteczne. Chciałabym 
móc ulepić bałwana. 

Od 20 stycznia mam 
ferie, a zimy nadal 

nie widać. 

Za zimą tęsk nią n ie t ylko 
dzieci. – Brakuje mi zimowej 
aury, dlatego w lutym wyjeż-
dżam w góry. Może tam znajdę 
zimę i śnieg? - zastanawia się 
pani Beata.

Również pani Wanda narzeka 
na wiosenną aurę.

 – Mogłoby troszkę przypró-
szyć i przymrozić. Taka pogoda 
nie wpływa korzystnie na nasze 
zdrowie. Poza tym, latem będzie 
dużo robactwa - mówi. 

Na łagodnej zimie zyskują 
samorządy. Nie wydają pie -
niędzy na odśnieżanie dróg i 
chodników. Także mieszkańcy, 
dzięki wysokim jak na tę porę 
roku temperaturom, wydadzą 
znacznie mniej na ogrzewanie. 

Czy doczekamy się w tym roku 
prawdziwej i śnieżnej zimy?

Prognozy synoptyków prze-
widują nieznaczne ochłodzenie 
w tym tygodniu a pod koniec 
tygodnia małe opady śniegu. W 
ciągu następnych dni ma jednak 
znów się ocieplić. Początek ferii 
zimowych w Łęczycy będzie 
więc raczej bez śniegu.

Tekst i fot. (slw)

Fontanna do wymiany, problemy ze słupkami 

Niedawno do użytku 
oddany został 
odnowiony rynek 

Tuż po uruchomieniu, okazało się, że fontanna nie działa tak jak 
należy

Monitoring 
ma odstraszać 
potencjalnych 
wandali

Ryneczek wygląda 
bardzo ładnie – 
uważa Małgorzata 
Nowak 
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W jednym z referatów dokumenty leżą na podłodze

czekają na przeprowadzkę

reklama

Wojciech Zdziarski, starosta po-
wiatu łęczyckiego, miał wyprowa-
dzić się z mieszkania zajmowanego 
w urzędzie gminy już w ubiegłym 
roku. Wciąż jednak remontuje 
swój niedawno kupiony dom na 
obrzeżach Daszyny. Urzędnicy z 
niecierpliwością czekają na prze-
prowadzkę starosty. Liczą na to, że 
zwolnione pomieszczenia zaada-

ptowane zostaną pod potrzeby 
urzędowych pokoi. 

Czy faktycznie w urzędzie 
jest aż taki ścisk? Postano-
wiliśmy to sprawdzić. W 
urzędowych referatach 
brakuje wolnej prze-
strzeni. Dokumenty 
leżą nie tylko na pół-
kach i biurkach, ale 
też są składowane 
na podłodze. Nie da 
się ukryć, że brakuje 

miejsca. 
Paweł Jóźwiak, pełniący obo-

wiązki wójta Daszyny, zastanawia 
się nad tym w jaki sposób można by 
zagospodarować pomieszczenia po 
przeprowadzce starosty.

- Bliższy jestem podjęcia decy-
zji, aby zwolnione przez starostę 
mieszkanie zagospodarować pod 
potrzeby lokali socjalnych – słyszy-

my. - Oczywiście, że urzędnicy nie 
mają w pokojach zbyt dużo wolne-
go miejsca, ale patrzę co jest w tej 
chwili ważniejsze. Myślę, że takie 
socjalne lokale w urzędzie gminy 
to sprawa bardziej priorytetowa od 
wygody urzędników. 

Jak wygląda dom starosty? To 
niewielki budynek stylizowany na 
dworek. Rozmawialiśmy z miesz-

kańcami, którzy nie ukrywają, że z 
ciekawością przyglądają się moder-
nizacji budynku.

- Przez wiele lat mieszkał w tym 
domu starszy pan, który przepro-
wadził się do Olsztyna. Wiem, że 
starosta zamierza wprowadzić się 
do domu na wiosnę – mówi przy-
szła sąsiadka starosty.

Tekst i fot. (stop)

Niedawno z Ukrainy wrócił 
pełniący obowiązki wójta Paweł 
Jóźwiak. Wszystko wskazuje na 
to, że Daszyna współpracować 
będzie z miejscowością Prilisne, 
która znajduje się w obwodzie 
Maniewicze na Wołyniu. 

Dlaczego wybór padł na Pri-
lisne?

- Już wcześniej nawiązałem tam 
kontakty i gdy pojawiłem się w 

Daszynie, to pomyślałem, że warto 
to wykorzystać. Daszyna nie współ-
pracuje jeszcze z żadną zagraniczną 
miejscowością. Tamtejszy wójt z 
wielką radością przystał na propo-
zycję współpracy. Nie ukrywał, że 
zależy mu na bliższych kontaktach 
z miejscowością w Polsce, która jest 
w Unii Europejskiej – słyszymy od 
P. Jóźwiaka. 

Podpisanie stosownej umowy o 
współpracy nastąpić ma w ciągu 
najbliższych 2-3 tygodni.

(stop)

Mieszkańcy gminy od tego roku 
muszą płacić prawie o sto procent 
więcej za wywóz nieczystości. Wła-
dze tłumaczą, że podwyżka musiała 
zostać wprowadzona, ponieważ 
poprzednie zbyt niskie stawki trzeba 
było pokrywać pieniędzmi z budże-
tu. Do końca ubiegłego roku miesz-
kańcy płacili 4 zł za śmieci segrego-
wane i 8 zł za mieszane. Od stycznia 

tego roku stawki podniesiono do 
7 i 14 zł. Mieszkańcy muszą teraz 
ponownie złożyć deklaracje. Mają 
na to czas do jutra (14 stycznia).  
Najniższe stawki ma gmina Gra-
bów. Tu mieszkańcy za segrego-
wanie odpadów płacą 4 zł, a za 
niesegregowanie 7 zł. W gminie 
Łęczyca stawki wynoszą 4 i 8 złotych. 
Mieszkańcy gminy Piątek płacą za 
wywóz 6 lub 10 złotych, a w gminie 
Daszyna opłaty podniesiono jeszcze 
w 2013 roku do 6 i 12 złotych. W 

Świnicach Warckich stawki zostały 
obniżone. Za odbiór śmieci niese-
gregowanych mieszkańcy płacą 10 
złotych. W gospodarstwach, w któ-
rych mieszkają jedna bądź dwie 
osoby opłata wynosi 7 złotych, 3 
osoby - 6 zł, 4 osoby - 5,50 zł, 5 osób 
i więcej - 5 zł od osoby. Stawki 
obniżyła także gmina Góra św. 
Małgorzaty, gdzie mieszkańcy 
płacą 5 i 10 zł. W Łęczycy zmian 
w opłatach nie było. Mieszkańcy 
płacą 8 i 10 złotych.

Drożej za wywóz śmieci
WITONIA

DASZYNA

DASZYNA

Pierwsza taka inicjatywa

Paweł Jóźwiak, p.o. wójta 
Daszyny, nawiązał współpracę 
na Ukrainie

Socjalne lokale 
w mieszkaniu starosty?

Starosta zajmuje mieszkanie z balkonem w urzędzie gminy. 
Wkrótce przeprowadzi się do domu na obrzeżach Daszyny 

SKUP MLEKA 

POLAND FOOD Marek Gorzkowski 
oddział MLECZARNIA TOPOLA KRÓLEWSKA 
Najlepsze warunki współpracy w regionie!

Wsparcie finansowe przy zakupie 
krów mlecznych itp.

Zadzwoń, sprawdź nas!
Kierownik Skupu: 881 655 200
         Właściciel: 519 059 753

Poland Food
Marek Gorzkowski
ul. Grunwaldzka 6

62-200 Gniezno
NIP: 784 175 80 70

tel. 61 646 0359
fax 61 669 0359

www.polandfood.com.pl
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Makabra. Rzucił się pod pociąg
OZORKÓW

Maszynista pociągu towarowe-
go relacji Kutno – Łódź nie miał 
żadnych szans na wyhamowanie 
składu. 87-latek w ostatniej chwili 
wyskoczył zza słupa trakcyjnego i 
położył się na torach. 

Do tragedii doszło w ubiegły 
piątek, między strzeżonym prze-
jazdem a stacją dworca, przed 
godziną 11. Policja bada okolicz-
ności zdarzenia. Na miejsce bar-
dzo szybko przyjechali miejscowi 
funkcjonariusze a także policjanci 

ze Zgierza. Przesłuchany został 
maszynista (był  trzeźwy). 

Jeden ze świadków tego drama-
tu nie miał wątpliwości, że staru-
szek targnął się na swoje życie.

Ciało 87-latka zostało zmiażdżo-
ne i rozczłonkowane. Widok był 
przerażający. 

Kim był desperat?
- Samobójca był mieszkańcem 

Ozorkowa. Z tego co wiem, nie 
zostawił żadnego listu pożegnal-
nego. Staramy się wyjaśnić, dla-
czego popełnił samobójstwo. Choć 
może się okazać, że nigdy się tego 
nie dowiemy. Powody mogły być 
bardzo różne: kłopoty finansowe, 
ze zdrowiem, depresja, itp. - mówi 
Liliana Garczyńska, rzecznik KPP 

w Zgierzu. 
Podobna tragedia wydarzyła 

się w Ozorkowie w listopadzie 
2011 roku. Wówczas pod pociąg 
(w rejonie ul. Działkowej) rzucił 
się 45-latek. 

Natomiast we wrześniu tego 
samego roku na torach zginęła 
29-letnia mieszkanka Ozorkowa, 
której samochód odmówił po-
słuszeństwa. Kobieta jechała do 
domu, który znajduje się zaledwie 
kilkadziesiąt metrów od feralnego 
przejazdu. 

Pod koniec ubiegłego roku pod 
Ozorkowem tylko cudem nie 
doszło do tragedii. O wielkim 
szczęściu może mówić 28-letni 
mężczyzna, który wjechał na 
niestrzeżony przejazd kolejowy 
wprost pod jadący pociąg.  

Przejazdy kolejowe to szcze-
gólnie niebezpieczne miejsca. 
Dlatego tak chętnie wybierane są 
przez osoby, które postanowiły 
zakończyć z własnym życiem. 

(stop)

Maszynista został na miejscu przesłuchany. Był trzeźwy. 
Tłumaczył, że nie miał szans zatrzymać składu

87-latek rzucił się pod koła pociągu towarowego

Do tragedii doszło między budynkiem dworca a strzeżonym 
przejazdem 
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Oryginalne potrawy 
i porady kulinarne

Rozwiązanie krzyżówki z numeru 69: Gdzie ochota, tam robota.

UŚMIECHNIJ SIĘ
* Żona zgłasza zaginięcie męża: 
- Już trzeci dzień nie ma go w domu! 
- Mąż posiada jakieś znaki szczególne? 
- Jeszcze nie, ale jak wróci... 

* Noc poślubna. Pan młody stanął w 
oknie, gapi się i wzdycha. W końcu panna 
młoda pyta co się dzieje. A on: 
- mówią że noc poślubna jest taka piękna, a tu leje i leje... 

* W luksusowym hotelu przy basenie stoi elegancko ubrany 
pan i krzyczy z zachwytem: 
- Wspaniałe, niewiarygodne! 
Podchodzi drugi elegancko ubrany pan i kulturalnie 
pyta: 
- A czym to się pan tak zachwyca? 
Na to on odpowiada: 
- Proszę tylko spojrzeć, to moja cudowna żona. Wczoraj na-
uczyła się pływać, a dzisiaj nurkuje i już pól godziny wytrzy-
muje pod wodą. 

* Fotograf podczas robienia zdjęć ślubnych: 
- A teraz chciałem jeszcze zrobić jedno zdjęcie Szczęśliwej 
Pary – Panny Młodej z Mamusią. 

* Drogówka przeprowadza pobieżną kontrolę pojazdu pewnej 
nie najmłodszej już blondyny. 
- Ma pani już mocno zdarty profil - stwierdza sprawdzając 
ogumienie policjant. 
- A z pana też żaden Brad Pitt... - odcina się blondynka. 

* Pani pyta Jasia: 
- Która rzeka jest dłuższa: Ren czy Missisipi? 
- Missisipi. 
- Dobrze, Jasiu. A o ile jest dłuższa? 
- O sześć liter. 

* Przychodzi bezrobotny robotnik na budowę szukać pracy. 
Idzie do majstra, a ten pyta:  
- Co może pan robić?  
- Mogę kopać - odpowiada bezrobotny.  
- A co jeszcze może pan robić?  
- Mogę nie kopać... 

Zupa biało-czerwona
Składniki
1/2 główki białej kapusty
1/2 główki czerwonej kapusty
4-5 ziemniaków
2 marchewki
szklanka przecieru pomidorowego
1 por
2 l bulionu warzywno-wołowego
sok z cytryny
sól ,pieprz
3 ziarenka ziela angielskiego
1 łyżeczka mielonego kminku
2 liście laurowe
Przygotowanie
Obie kapusty poszatkować. Włożyć do garnka i zalać bulionem. Do-
dać przyprawy, pokrojone w kostkę ziemniaki, pora pokrojonego w 
talarki oraz marchewkę pokrojoną w słupki. Gotować do miękkości 
warzyw, po czym wlać przecier pomidorowy, zagotować. Doprawić 
do smaku sokiem z cytryny, solą i pieprzem. Polecam dodać dużą 
ilość zieleniny typu natka pietruszki i koperek.

Rolady z 3 mięs
Składniki
4 płaty na rolady z szynki ( około 0,5 kg)
4 małe filety drobiowe

250 gramów mięsa mielonego z łopatki 
wieprzowej
musztarda do szynki
przyprawa do kurczaka
sól, pieprz, vegeta
ostra papryka (koniecznie, do mielo-
nego)
kilka suszonych grzybków do wywaru ( 
1/3 szklanki zimnej wody + 1,5 łyżki mąki pszennej
Przygotowanie
Płaty z szynki umyć, osuszyć, rozbić cienko, oprószyć solą i 
pieprzem, nasmarować cienko musztardą. Filety z kurczaka 
umyć, osuszyć, rozbić cienko, oprószyć przyprawą do kurczaka. 
Mięso mielone posolić, dodać pieprz i ostrą paprykę, wyrobić na 
jednolitą masę. Na płat szynki ułożyć filet z kurczaka, na środku 
ułożyć wałeczek z mięsa mielonego, zwinąć ściśle, związać sznu-
reczkiem spożywczym. Roladki obsmażyć na patelni na rozgrza-
nym oleju ze wszystkich stron, następnie włożyć do wrzątku z 
vegetą, solą, pieprzem, grzybkami suszonymi, gotować na małym 
ogniu pod przykryciem, do miękkości. Kiedy mięso jest już miękkie, 
uzupełnić sos wodą do pożądanej ilości, zagotować, wyjąć je na 
talerz, podbić wodą z mąką, zagotować, ewentualnie doprawić.

Czekoladowe canelloni
Składniki
Ciasto:

40 g kakao
250 ml mleka
2 jajka
100 g mąki pszennej
50 g cukru
Mus czekoladowy ciemny:
100 g czekolady gorzkiej
200 ml śmietanki kremówki
50 ml mleka
Mus czekoladowy biały:
100 g białej czekolady
200 ml śmietanki kremówki
Przygotowanie
Wszystkie składniki ciasta wymieszać ,przygotować tak ,by miało 
konsystencję gęstej śmietany. Usmażyć z niewielką ilością oleju 
cienkie naleśniki. Czekoladę gorzką rozpuścić w kąpieli wodnej 
,dodać ciepłe mleko. Masę czekoladową połączyć delikatnie z 
ubitą śmietaną kremówką. Czekoladę białą rozpuścić w kąpieli 
wodnej i połączyć delikatnie z ubitą śmietaną. Połowę naleśników 
posmarować musem czekoladowym ,drugą musem białym. Za-
winąć i pozostawić do schłodzenia w lodówce. Podawać z sosami 
owocowymi.

PORADY NASZYCH CZYTELNICZEK
* Nakłute widelcem jabłka nie rozpadną się podczas pieczenia 
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Mieszkańcy 
ponownie wykazali 
się hojnością. 
Do puszek 
wolontariuszy 
trafiały nie tylko 
monety. Wielu 
nie szczędziło 
banknotów. Cel 
był szczytny. 
Tegoroczne hasło 
to „Na ratunek”. 
Orkiestra  zbierała 
pieniądze na zakup 
sprzętu medycznego 
dla najmłodszych 
pacjentów szpitali 
oraz na godną 
opiekę seniorów. 
22 finał, pomimo 
nie najlepszej aury, 
wypadł wspaniale. 
Siema! Do 
następnego roku...

tekst i fot. 
Sylwia Brzozowska 

W Łęczycy i Ozorkowie 
zagrała Orkiestra 

Młodzież chętnie zaangażowała się 

w akcję Orkiestry

Pogoda nie dopisała, jednak w Łęczycy wolontariuszy i tak było dużo
Przed łęczyckim ratuszem WOŚP wspierał również Zakład Karny w Garbalinie

Dzieci dumnie wystawiały pierś do przyklejenia serduszka 

W Ozorkowie w MOK dla 
najmłodszych wystąpili 
nauczyciele

Występ pedagogów bardzo się podobał 

Do puszek, oprócz monet, trafiały też banknoty
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Kilka dni temu w jednej z ogól-
nopolskich gazet ukazał się artykuł 
o planach likwidacji najdłuższej 
w Polsce linii tramwajowej 46. In-
formacje zaniepokoiły pasażerów. 
Dla niektórych tramwaj kursujący 
na trasie Łódź – Ozorków to wciąż 
jedyny środek komunikacji. 

Kłopot polega na tym, że torowi-
sko od lat nie było remontowane. 
Także tabor jest w fatalnym stanie. 
Kolejne ograniczenia prędkości 
mogą sprawić, że linia stanie się 
coraz mniej popularna a w kon-
sekwencji jej dalsze utrzymanie 
będzie nieopłacalne. 

Już teraz na na niektórych odcin-
kach tramwaje jadą z maksymalną 
prędkością 10 km/h. Podróż z 
Ozorkowa do Łodzi trawa prawie 
100 minut. Tak długi czas jazdy to 
kompromitacja. Pomimo tego pa-
sażerowie, którzy wciąż korzystają 
z usług MPK, trzymają kciuki, aby 
linia 46 nie została zlikwidowana. 

- Ostatnio coraz głośniej mówi się 
o planach likwidacji tej linii – mar-
twi się Anna Jarczyńska, z którą 
rozmawialiśmy na przystanku 
pod Ozorkowem. - Tramwaj jest 
potrzebny, choć oczywiście wagony 
i torowisko powinny zostać wymie-
nione. Pasażerowie liczą na to, że 
linia przetrwa. Broniliśmy jej już w 
ubiegłym roku, kiedy również były 
plany likwidacji 46. Jeżeli będzie 
trzeba, to ponownie pasażerowie 
staną w obronie linii 46. 

Burmistrz Jacek Socha zaangażo-
wał się w pozyskiwanie środków z 
Unii na modernizację linii. Decyzja 
ws. unijnego dofinansowania po-
winna być znana w połowie tego 
roku. 

Czy do tego czasu linia przetrwa? 
Jakie są plany władz Łodzi?

- Nic mi nie wiadomo o tym, aby 
linia 46 miała zostać zlikwidowana 
– mówi Marcin Masłowski, rzecz-
nik łódzkiego magistratu. 

Czy taka odpowiedź uspokoi 
pasażerów? Jedno jest pewne. Bez 
modernizacji torowiska i wymiany 
starego taboru linia 46 nie przetrwa. 

Tekst i fot. (stop)

Nie brakuje opinii, że niedo-
kończone inwestycje budowlane, 
szpecą miasto. Najgorsze jest jednak 
to, że niektóre szkielety nie zostały 
należycie zabezpieczone. Przykła-
dem jest 

pustostan TBS-u, przy ul. Średniej, 
który wystawiony został na sprze-
daż. 

Inwestycja rozpoczęła się kilka 
ładnych lat temu. 
Okazało się jednak, 
że chętnych na 
zakup mieszkań 
brakuje. Dlatego 
budynek nie zo-
stał dokończony. 
Na teren bardzo 
łatwo się dostać. 
S iat k a  wokół 
szkieletu TBS 
jest porozrywa-
na. W środku 
niedokończonej 
inwestycji peł-
no jest śmieci i 

butelek po alkoholu. Rodzice boją 
się o swoje pociechy, które bawią się 
w pustostanie. Ktoś dla żartu wy-
malował na ścianie napis którędy 
do pijalni piwa i na taras widokowy. 
Niestety balkony też nie zostały 
zabezpieczone.

Kolejny szkielet stoi tuż przy 
wjeździe do Ozorkowa – od strony 
Zgierza. Budynek wielorodzinny 
czeka na dokończenie od 3 lat. Na 
szczęście jest zabezpieczony. Płot 
z blachy uniemożliwia wejście na 
prywatny teren. 

- Znam tego inwestora. Procesuje 
się z dostawcą betonu, bo okazało 
się, że był wadliwy – słyszymy od 
przechodnia na ul. Wyszyńskiego. 

Nie wiadomo kiedy ruszą prace. 
(stop)

Jeszcze nie było tak zuchwałej 
kradzieży w markecie przy ul. Sta-
rzyńskiego. Pseudokibice Widzewa 
– jak twierdzą nasi rozmówcy – w 
biały dzień wynieśli z Biedronki 
kilka kartonów z wódką. Nie zatrzy-
mywani przez nikogo przeszli obok 
kasy  i najspokojniej w świecie wyszli 
ze sklepu a następnie odjechali samo-
chodem. Szok i niedowierzanie nadal 
towarzyszy pracownikom Biedronki 
a także klientom dyskontu. 

W to co się stało wciąż nie może 
uwierzyć kierowniczka marketu.

- Do tej pory nie było podobne-
go przypadku. Owszem drobne 
kradzieże się zdarzają, ale żeby w 

tak bezczelny sposób okraść sklep. 
Nikt by się tego nie spodziewał – 
słyszymy.

Ochroniarz w Biedronce przy ul. 
Starzyńskiego o sprawie niechętnie 
rozmawia. Zdradził nam jednak, że 
w pracy nie jest codziennie. 

- Mam umowę na określoną 
liczbę godzin i w tygodniu nie ma 
mnie w niektóre dni. Być może 
złodzieje obserwowali wcześniej 
sklep i wiedzieli, kiedy mnie nie ma. 
Wykorzystali to. Żadna z kasjerek 
nie interweniowała, bo po prostu 
dziewczyny przestraszyły się rabu-
siów -  mówi ochroniarz.

Jak udało nam się dowiedzieć 
złodziei było czterech. Młodzi męż-
czyźni ubrani byli w dresy, jeden z 
nich miał czerwono-biało-czerwony 

szalik. Do kradzieży doszło kilka 
minut po godzinie 15.

Sprawę prowadzi policja. Jak na 
razie sprawców nie udało się ująć. 

- Przesłuchiwani są świadkowie, 
sprawdzany jest również zapis z 
monitoringu Biedronki – informuje 
Liliana Garczyńska, rzecznik poli-
cji w Zgierzu. 

Kim byli sprawcy, czy z Ozorkowa?
- Na tym etapie dochodzenia nie 

mogę mówić o szczegółach – dodaje 
rzeczniczka. 

Z naszych informacji wynika, że 
przynajmniej jeden z rabusiów jest 
z Ozorkowa.

Tekst i fot. (stop)

Linia 46 do likwidacji?
OZORKÓW

OZORKÓW

Pasażerowie martwią się tym, 
czy linia przetrwa

Na linii Ozorków – Łódź tramwaje jeżdżą coraz wolniej. Wina 
leży w fatalnym stanie torowiska

Ozorkowskie szkielety

Pustostan TBS-u przy ul. Średniej

Balkony nie zostały 
zabezpieczone. Łatwo 

o wypadek

Niedokończony budynek 
wielorodzinny przy ul. 
Wyszyńskiego

Wynieśli z Biedronki kartony wódki

Z tej Biedronki pseudokibice wynieśli wódkę

Przy kasach nie było w tym dniu ochroniarza. Czy złodzieje 
wiedzieli o tym wcześniej?

Rabusie z 
półki zabrali 

najmocniejsze 
trunki
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OZORKÓW

OZORKÓW
Gdy policjanci przyjechali w ra-

mach interwencji do lokatorki domu 
przy ul. Berka Joselewicza, mieli 
powiedzieć, że zadzwonił do nich 
ekolog. Takim porównaniem okre-
ślili Wiktora Kazimierczaka, który 

To wstyd, że parking w centrum 
miasta tak wygląda – mówią kie-
rowcy. 

Faktycznie. Parking przy ul. Sta-
rzyńskiego (w pobliżu MOSiR) jest 
dziurawy. Stare płyty już dawno 
powinny zostać wymienione. 

- Dziury są tak duże, że wjeż-
dżając w nie można uszkodzić 
zawieszenia aut – mówi Janusz 
Kopaczewski.

- Ten parking nie był remontowa-
ny od lat i nic dziwnego, że wszyst-
ko się tu sypie – dodaje Sebastian 
Sikorski.

Narzekają nie tylko kierowcy. 
Także piesi chodząc po tak dziu-
rawych płytach narażają się na 
niebezpieczeństwo potknięcia i 
złamania kończyn. 

W tym roku parking nie zostanie 
wyremontowany. Radni zdecydo-
wali się na łatanie dziur w innych 
miejscach w mieście.

(stop)

Parking jak szwajcarski ser

Kierowcy narzekają na dziurawy parking

Ekolog dzwoni na policję

Wiktor Kazimierczak zadzwonił po policjantów. Nie mógł patrzeć 
jak sąsiadka wylewa nieczystości 

Agnieszka Barylska twierdzi, 
że nie ma gdzie wylewać 
nieczystości. „OPK zasypało 
nasze szambo” - słyszymy

po policję zadzwonił w sprawie są-
siadki wylewającej nieczystości na 
niedawno wyremontowaną ulicę. 

- Nie mogłem już na to patrzeć – 
usłyszeliśmy od pana Wiktora. - Są-
siadka kilka razy dziennie wylewa 
brudy na ulicę i skwerek. Przecież 
tak nie można. 

Wiktor Kazimierczak mieszka 
naprzeciwko lokatorki w sprawie 
której zadzwonił na policję.

- Musiałem zadzwonić po poli-
cjantów, bo wcześniejsze rozmowy 
nic nie dawały.

Interwencja funkcjonariuszy nie-
zbyt spodobała się panu Wiktorowi. 

- Przyjechali, porozmawiali z są-
siadką i pojechali. Następnego dnia 
nieczystości ponownie były wy-
lewane na ulicę. Przecież to jakieś 
kpiny – uważa dbający o porządek 
ozorkowianin. 

Osk a rża na przez sąsiada 

Agnieszka Barylska ze spokojem 
odpowiada na nasze pytania. Dla-
czego wylewa nieczystości?

- Wylewam wodę po praniu 
na trawnik przy ulicy, bo nie ma 
innego wyjścia. Zresztą mam na 
to zgodę Ozorkowskiego Przed-
siębiorstwa Komunalnego. Kilka 
miesięcy temu OPK zasypał nasze 
stare szambo i dlatego nie mamy 
gdzie teraz wylewać nieczystości – 
słyszymy. - Nie wiem dlaczego nie 
zrobili nowego szamba i zostawili 
nas z takim problemem.

Jak lokatorka wspomina inter-
wencję policji?

- Usłyszałam od jednego z po-
licjantów, że w mojej sprawie za-
dzwonił ekolog. Porozmawialiśmy 
i tyle. Nie przejmuję się tym...

Sprawą zainteresował się magi-
strat. 

(stop)

Mieszkańcy krytykują OPK
OZORKÓW

Narasta osiedlowy problem śmiecio-
wy. Zdaniem lokatorów bloków przy 
ul. Bema pracownicy Ozorkowskie-
go Przedsiębiorstwa Komunalnego 
wybierają śmieci niesystematycznie. 
W ubiegłym tygodniu śmieciarka 
powinna przyjechać po pojemniki 
we wtorek – twierdzą mieszkańcy. 
Pojawiła się dopiero następnego dnia. 
Mieszkańcy ostro wypowiadają się 
o pracy osób odpowiedzialnych za 
odbiór nieczystości. 

Gdy w środę byliśmy na osiedlu, 
pojemniki na śmieci były pełne. Nie-
które nieczystości leżały w workach 
przy kubłach. Lokatorzy bloku przy 
ul. Bema 6 dali upust sowim emocjom.

- Do czego to podobne. Mieli być 
wczoraj. Śmieci jest pełno a w OPK 
robią sobie żarty – mówiła zdenerwo-
wana pani Halina. - W ubiegłym roku 
śmieciarka przyjeżdżała trzy razy w 
tygodniu. Teraz tylko dwa razy – we 
wtorki i czwartki. Okazuje się, że w 
OPK-u nie trzymają się harmonogra-
mu i jeżdżą sobie jak chcą. 

Pracownicy Ozorkowskiego Przed-

siębiorstwa Komunalnego nie chcieli 
z nami rozmawiać. Sytuacja pod blo-
kiem pogorszyła się jeszcze bardziej, 
kiedy nie zabrano śmieci w kilku 
torbach, które nie zmieściły się do po-
jemnika na nieczystości.

- To skandal, że zostawiono te śmieci. 
Przecież chyba to nie powinien być 
problem, aby zabrać jak już w końcu 
łaskawie przyjechali te dwie-trzy to-
rebki foliowe ze śmieciami. Naprawdę 
jestem mocno zbulwersowana takim 
podejściem pracowników OPK – do-
daje pani Halina. 

Na stronie internetowej ozorkow-

Pracownicy OPK, zdaniem mieszkańców, przyjechali opróżnić 
pojemniki dzień później 

Torby z nieczystościami nie zostały zabrane przez OPK

skiego magistratu ukazał się nie-
dawno komunikat z przeprosinami. 
Można przeczytać, że z powodu 
awarii śmieciarek odpady zmieszane, 
które miały być odebrane 3 stycznia z 
nieruchomości przy ulicy: Cypryso-
wej, Dolnej, Maszkowskiej, Podleśnej, 
Różanej, Średniej, Zgierskiej będą 
odbierane pojazdem zastępczym 4 
stycznia. 

Czy kłopoty zostały już definityw-
nie rozwiązane? Wygląda na to, że nie. 
Co na to urząd?

Jak się dowiedzieliśmy burmistrz 
Jacek Socha zamierza spotkać się z 
Grzegorzem Stasiakiem, prezesem 
OPK, aby porozmawiać o problemach 
mieszkańców związanych z wywo-
zem nieczystości. 

Tekst i fot. (stop)

Pani Halina była 
zbulwersowana pracą osób 
odpowiedzialnych za wywóz 
nieczystości
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Trwają przygotowania do obcho-
dów 100-lecia parzęczewskiej OSP. 
Utworzył się komitet honorowy 
obchodów w skład którego weszli: 
senator RP Andrzej Owczarek, 
który od kilkunastu lat sprawuje 
władzę prezesa OSP w Łasku, poseł 
na Sejm RP Agnieszkę Hanajczyk 
reprezentuje dyrektor biura Cezary 
Duraj, władze wojewódzkie m.in. 
radna sejmiku województwa łódz-
kiego Ilona Rafalska, władze samo-
rządowe m.in. wicestarosta powiatu 
zgierskiego Wojciech Budziarski 
wraz z sekretarzem Adamem 
Świniuchem, władze administra-
cyjne m.in. wójt gminy Parzęczew 
Ryszard Nowakowski, który został 
wybrany przewodniczącym komi-
tetu, władze Państwowej Straży 
Pożarnej m.in. komendant PSP w 
Zgierzu Krzysztof Zieliński wraz 
z Waldemarem Mrulewiczem, 
władze Ochotniczej Straży Pożar-
nej, m.in. prezes zarządu oddziału 
powiatowego związku OSP w 
Zgierzu Józef Dziemdziela oraz 
władze Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Parzęczewie. Uroczystości obcho-
dów 100-lecia OSP w Parzęczewie 
zaplanowano na 4 maja. Podczas 
niedawnego spotkania strażacy 
zaprezentowali samochody oraz 
sprzęt. 

Info: UG

Kontynuowane są prace moderni-
zacyjne Gminnego Ośrodka Zdro-
wia. W ubiegłym roku wyremon-
towana została elewacja budynku, 
teraz przyszedł czas na wnętrza. 
Odmalowane zostaną wszystkie 
pomieszczenia znajdujące się w 
ośrodku. 

Sanepid nakazał jak najszybszy 
remont szkolnych toalet, które są w 
katastrofalnym stanie. O toaletach 
mówiono również na ostatniej sesji 
miejskiej. Niektórzy samorządowcy 
pytali, czy uczniowie mogą z nich 
korzystać. Odwiedziliśmy szkołę. 

Nasze zaskoczenie było ogromne. 
Nie tyle stanem toalet a zachowa-
niem dyrektor szkoły, która próbo-
wała dziennikarza jak najszybciej 
wyprosić ze szkoły.  

Długo trzeba było przekonywać 
dyrektor, żeby pokazała nam toa-
lety. W końcu uczyniła to zastępca 
dyrektorki. 

Toalety nie są powodem do dumy. 

100-lecie OSP 
w Parzęczewie

Odnawiany 
ośrodek 
zdrowia

PARZĘCZEW
OZORKÓW

Toalety o których mówi się na sesji

Dyrektor gimnazjum chciała, abyśmy jak najszybciej opuścili 
szkołę

Do toalet zaprowadziła nas wicedyrektorka gimnazjum

Rozumiemy to, jednak tworzenie 
przez dyrekcję aż takich trudności 
dziennikarzowi, to spore zasko-
czenie. 

- Proszę opuścić szkołę – po-
wiedziała dyrektor gimnazjum 
odprowadzając dziennikarza do 
drzwi. Wcale jednak nie chcieliśmy 
opuszczać – trzeba podkreślić – pu-
blicznej szkoły.

Zainterweniowała wicedyrek-

torka, która zaprowadziła nas do 
szkolnych toalet. Zdewastowane 
drzwi z dziurami od razu rzucają się 
w oczy – to efekt jak się domyślamy 
działalności niezdyscyplinowanej 
młodzieży. Stare spłuczki, muszle 
i umywalki są do wymiany. Po-
dobnie z kafelkami. Urząd miasta 
szacuje właśnie ile kosztować będzie 
remont toalet w gimnazjum nr 1. 

tekst i fot. (stop) 

Dramatyczny apel do burmistrza
OZORKÓW

Lokatorzy parterowego budyn-
ku socjalnego przy ul. Żwirki pro-
szą o pomoc burmistrza. Twier-
dzą, że szefowie Ozorkowskiego 
Przedsiębiorstwa Komunalnego 
wcale nie przejmują się tym, w 
jakich warunkach mieszka się w 
tzw. barakach. - Czekają tylko na 
pieniądze z komornego i opłaty 
za media. Żadnych remontów nie 
robią – słyszymy.

Nie przelewa się mieszkańcom 
socjalnego domu. W sytuacji, gdy 
brakuje pracy, nie ma też czasem 
pieniędzy na czynsz i inne opłaty. 
Lokatorzy mają żal do OPK za to, 
że nie potrafi zrozumieć ich trudnej 
sytuacji.

- Wiadomo przecież, że do bara-
ków trafiają najbiedniejsi. I nie jest 
tak, że nam się nie chce pracować. 
Naprawdę dużo bym dała za ja-
kąkolwiek pracę, ale w mieście jej 

nie ma. Jak nie ma pracy, nie ma 
też pieniędzy. Skąd mam wziąć 
na komorne – pyta Dorota Do-
śpiał. - Prosimy burmistrza, niech 
stworzy warunki do tego, abyśmy 
mogli pracować, zarabiać i płacić 
za mieszkanie.

Baraki zamieniają się w ruinę.
- To błędne koło – dodaje Iwona 

Figas. - Mieszkają tu najubożsi 
ludzie, którzy ledwo wiążą koniec 
z końcem. OPK nie remontuje 
baraków, bo tłumaczy, że nie ma 
pieniędzy. W mieście tworzą się 
takie enklawy biedy jak nasz barak 
i nikt się nami nie interesuje. To 
bardzo przykre.

Pani Renata z PCK opiekuje się 
starszym i schorowanym lokato-
rem baraków.

- Warunki mieszkaniowe są 
fatalne. Mój podopieczny właśnie 
wrócił ze szpitala i nie może dojść 
do siebie. 

- Wciąż jestem chory. Niedawno 
miałem zapalenie płuc – potwier-

dza Stanisław Kubiak. - W miesz-
kaniu jest wilgoć, okna są 
stare i nieszczelne. 
Boję się, że znów 
wrócę do szpitala. 

W barakach, 
pomimo spartań-
skich warunków, 
wcale nie jest tak 
tanio.

- Za 16 mkw. 
płacę na 4 oso-
by prawie 200 
złotych – mówi 
Edyta Olczak. - 
Podobne opłaty 
są w blokach, 
ale tam mają 
chociaż wygo-
dy. 

Piotr Zimiń-
ski, kolejny lo-
kator budynku 
socjalnego, wi-
dzi przyszłość 
w ciemnych 
barwach.

- Tutaj jest 
inny świat. 
Bez nadziei. 

Do baraków się trafia i umiera. To 
wszystko. 

(stop)

Szare życie w barakach

Stare okna ledwie trzymają się framug

Stanisław 
Kubiak narzeka na zdrowie. 
„W mieszkaniu jest zimno i 
wilgoć, chyba już nigdy się nie wyleczę” - mówi
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ŁĘCZYCA

ŁĘCZYCA

ŁĘCZYCA

ŁĘCZYCA Ostatnio w Łęczycy dość często 
dochodzi do zdarzeń drogowych z 
udziałem rowerzystów. Jak poinfor-
mowała nas oficer prasowy KPP, st. 
asp. Agnieszka Ciniewicz, 9 stycznia 
ok. godziny 8:00 doszło do kolizji na 
ulicy Kaliskiej. Kierująca fiatem se-
icento, 46-letnia kobieta, nie ustąpiła 
pierwszeństwa przejazdu 57-letnie-
mu rowerzyście. Oboje uczestniczy 
zdarzenia odnieśli obrażenia, byli 
trzeźwi. 

Tekst i fot. (slw)

Dzięki doskonałej współpracy 
kryminalnych z Komendy Woje-
wódzkiej Policji w Łodzi i Komen-
dy Powiatowej Policji w Łęczycy 
zatrzymano podejrzewanego o 
napad na kuriera i kradzież sprzętu 
elektronicznego.

W połowie września 2013 roku 
łęczyccy policjanci prowadzili dzia-
łania związane z napadem na tere-
nie gminy Witonia. Około południa 
oficer dyżurny odebrał zgłoszenie 
od kuriera, który poinformował, 
że został zaatakowany przez 
osobę, z którą był umówiony 
na odbiór towaru. Na miejscu 
funkcjonariusze ustalili, że agre-
sorów było dwóch. Jeden z nich 
był w kontakcie telefonicznym 
z dostawcą i wyznaczył miej-
sce odbioru przesyłki. Nic nie 
wskazywało na to, że może dojść 
do przestępstwa. Kurier zatrzy-
mał się w miejscu wskazanym 
przez klienta, który dojechał tam 
samochodem wraz z wspólni-
kiem. W ciągu pierwszych chwil 
rozmowa przebiegała spokojnie. W 
momencie, kiedy dostawca poprosił 
o 9800 złotych w zamian za dostar-
czony towar został zaatakowany. 
Napastnik użył gazu łzawiącego i 

kopnął pokrzywdzonego. Ofiara 
chciała zadzwonić po pomoc lecz 
wówczas kolejny z agresorów ru-
szył w jego stronę aby zabrać mu 
telefon. Wykorzystał ten moment 
i uciekł. Ostatecznie agresorzy 
zabrali paczkę i odjechali. Kurier 
dopiero kiedy znalazł się w bez-
piecznej odległości zaalarmował 
policję. Praca nad zgromadzonym 
materiałem doprowadziła krymi-
nalnych do jednego z mieszkań 
na terenie Łodzi gdzie zatrzymali 
jednego z podejrzewanych. Okazał 
się nim 25 – latek, który wielokrot-

nie wchodził w konflikty z prawem. 
Jest powiązany ze środowiskiem 
pseudokibiców jednego z łódz-
kich klubów sportowych. Posiada 
między innymi zakaz stadionowy. 
Przygotowując się do napadu, wraz 
ze wspólnikiem zamówił sprzęt 
elektroniczny, za który zapłata mia-
ła nastąpić w momencie odbioru. 10 
stycznia usłyszał zarzut rozboju, za 
który grozi kara do 12 lat pozbawie-
nia wolności. Policjanci wystąpili do 
prokuratury, aby ta wnioskowała 
do sądu o tymczasowy areszt. 

KPP w Łęczycy 

Weszła już w życie ustawa z dnia 
4 stycznia 2013 roku o zmianie usta-
wy o wychowaniu w trzeźwości i 
przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
(Dz.U. z 2013r. poz. 1563), wpro-
wadzająca opłatę w wysokości 
300 złotych za pobyt w jednost-
ce policji w celu wytrzeźwienia.  
Wskazana opłata obowiązuje w 
okresie przejściowym, tj. od 1 stycz-
nia 2014 r do czasu określenia przez 
wojewodę łódzkiego wysokości 
opłaty za pobyt w celu wytrzeźwie-
nia w jednostce policji. 

Dzięki zaangażowaniu jakim 
wykazali się policjanci z Komendy 
Powiatowej Policji w Łęczycy oraz 
Komendy Miejskiej Policji we 
Włocławku sukcesem zakończyły 
się trwające trzy doby poszukiwa-
nia 25 – latka. Mężczyzna cały i 
zdrowy wrócił do rodziny.

8 stycznia o pomoc policji w 
odnalezieniu syna zwróciła się 
zaniepokojona rodzina. Według 
relacji ojca, 25 – latek wyszedł z 
mieszkania 6 stycznia około go-
dziny 16.30 z zamiarem powrotu 
do Łodzi gdzie studiował i pra-
cował. Po dwóch dniach rodzice 
zostali poinformowani, że syn nie 
stawił się w pracy. Zaniepokojeni 
losem swojego dziecka zgłosili 

zaginięcie. Policjanci z ogrom-
nym zaangażowaniem przystą-
pili do działania wykorzystując 
wszystkie dostępne siły i środki. 
Weryfikacja zebranego materiału 
doprowadziła funkcjonariuszy do 
Włocławka. Policjanci z tamtejszej 
Komendy Miejskiej z równym 
oddaniem wykonywali wszystkie 
zadania. 10 stycznia w godzinach 
wieczornych naczelnik wydziału 
kryminalnego z Włocławka bie-
gając rekreacyjnie w lesie natknął 
się na chłopaka rysopisem przy-
pominającego zaginionego. Poli-
cjanci, ustalając tożsamość ponad 
wszelką wątpliwość ustalili, że to 
zaginiony 25 – latek z Łęczycy o 
czym niezwłocznie powiadomili 
rodzinę. Mężczyzna cały i zdrowy 
wrócił do domu.

Info: policja 

Realizując program szkolenia dla 
członków Młodzieżowych Drużyn 
Pożarniczych 10 stycznia na boisku 
sportowym ZS. im. Jadwigi Grodz-
kiej  odbyły się zajęcia z zakresu 
sprawiania i korzystania z drabiny 
D9, 7W oraz pokaz sprzętu ratow-
niczo - gaśniczego znajdującego 
się na samochodzie GBA 2,5 / 16. 
Uczniowie klas mundurowych - 
członkowie MDP przy OSP Łęczyca 
doskonalili swoje umiejętności 
przy praktycznym wchodzeniu po 
drabinie z odpowiednim zabezpie-
czeniem. Zajęcia prowadzili straża-
cy z Komendy Powiatowej PSP w 
Łęczycy pod dowództwem mł. kpt. 
Krzysztofa Królaka - komendanta 
miejsko-gminnego ZSOP RP w 
Łęczycy oraz przez prezesa OSP 
Krzysztofa Graczyka.

Kolejny wypadek 
z udziałem 
rowerzysty

Ćwiczenia 
Młodzieżowych 

Drużyn 
Pożarniczych

Po drabinie wchodzi druhna 
Anna Góra

Kosztowne 
trzeźwienie 
„na dołku”

Kibol wpadł za napad

Poszukiwania trwały 3 dni. 
Odnalazł się 25-latek

W piwnicy bloku przy ul. 
Konopnickiej doszło do zapró-
szenia ognia. Spaleniu uległo 
wyposażenie piwnicy, między 

innymi stare meble. W pomiesz-
czeniu wykryto też tlenek węgla. 
Na szczęście w zdarzeniu nikt 
nie ucierpiał. Na miejscu inter-
weniowały dwa zastępy JRG 
Łęczyca. 

Fot. nadesłane

Pożar w piwnicy
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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 

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

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 urzą-

dzeń 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

Kierowca kategorii C+E
Wykształcenie podstawowe, 

umiejętność i uprawnienia do pro-
wadzenia pojazdów, prawo jazdy 

kat. C+E
TONI SPEDITION Sp. z o. o.

Cedrowice 35
95-035 Ozorków

tel.: (42) 270 14 00

Sprzedawca
Wykształcenie średnie, doświadcze-

nie 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

Sprzedawca
Wykształcenie zawodowe – sprze-
dawca, obsługa komputera i kasy 
fiskalnej. Mile widziane doświad-

czenie zawodowe.
“Społem” PSS Mazur 
Pl. T.Kościuszki 11 
99-100 Łęczyca

Tel. 24 721 24 82
e-mail: pssmazur@op.pl 

Sprzątaczka
Umiejętność pracy na podobny 

stanowisku
Elizabeth

ul. Podhalańska 8/28
93-224 Łódź

tel. 507 085 169

Przedstawiciel handlowy
Wykształcenie średnie, umie-
jętność nawiązywania relacji 

interpersonalnych, prawo jazdy 
kat. B, doświadczenie w aktywnej 

sprzedaży
OPEN-NET S.A.

ul. Al. Korfantego 79
40-166 Katowice
tel. 32 798 26 05

e-mail: rekrutacja@open.net.pl
Praca na terenie powiatu łęczyc-

kiego

Specjalista ds. handlu
Wykształcenie średnie, umiejętno-

ści w handlu
G.P. „KASZTELAN” Sp. z o.o.

Łubno 63b
99-107 Daszyna
tel. 601 235 171

Inżynier rolnik
Wykształcenie wyższe, organizacja 
pracy w gospodarstwie rolniczym

G.P. „KASZTELAN” Sp. z o.o.
Łubno 63b

99-107 Daszyna
tel. 601 235 171

Elektryk
Umiejętność wykonywania insta-

lacji elektrycznych
G.P. „KASZTELAN” Sp. z o.o.

Łubno 63b
99-107 Daszyna
tel. 601 235 171

Główny księgowy
Wykształcenie średnie, uprawnie-
nia do prowadzenia samodzielnej 

księgowości
G.P. „KASZTELAN” Sp. z o.o.

Łubno 63b
99-107 Daszyna
tel. 601 235 171

Konstruktor odzieży
Umiejętność konstruowania 

odzieży
Elizabeth

ul. Podhalańska 8/28
93-224 Łódź

tel. 507 085 169

Oferty pracy-zamknięte:
Kierowca autobusu

Wykształcenie zasadnicze mecha-
niczne, prawo jazdy kat. D

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 udziela-
ne są w pokoju 2 stanowisko 6. 
Osoby zainteresowane sezonową 
pracą w innych krajach proszone 
są o kontakt 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 do-
stępne są na ogólnopolskiej stronie 
internetowej: www.psz.praca.gov.pl

Spółdzielnia Mieszkanio-
wa „Łęczycanka” w Łęczycy 
posiada do wynajęcia lokal 
użytkowy w centrum Łęczycy. 
Powierzchnia lokalu 108,86 
mkw., wszystkie media, lokal 
położony na parterze budynku 
przy ul. M. Konopnickiej 11A 
z bezpośrednim wejściem od 
ulicy, możliwość parkowania 
przed lokalem. Informacji dot. 
wynajmu lokalu można uzy-
skać pod nr telefonu (24) 388 
23 59 
(p. Paweł Wojtera) 

Sprzedam mieszkanie własno-
ściowe M-4 w Ozorkowie w 
bloku tel. 696-788-228

Kupię ziemniaki odpadowe tel. 
724-116-326

Tanie pożyczki w SKOK WE-
SOŁA! Zapraszamy Łęczyca Pl. 
Przedrynek 4/6 tel. 24 721-02-50

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

Sprzedam działkę budowlaną 
2500m2, możliwość podziału, 
położona w miejscowości Wilcz-
kowice-  4 km od Łęczycy tel. 
695-929-102

Mam do sprzedania komplet 
wypoczynkowy składający się z 
dwóch części: kanapy z funkcją 
spania oraz fotela wszystko w 
kolorze zielonym tel. 604 281 
568

Sprzedam łańcuchy śniegowe 
do aut osobowych i vanów. 
Nowe. Nieużywane. Rozmiary 
kół do którychpasują.165/70/13, 
165/80/13, 175/70/13, 185/65/13, 
195/60/13. 155/80/14, 165/70/14, 
170/65/14, 175/65/14, 185/60/14, 
195/55/14.  155/65/15, 
155/70/15, 170/60/15, 175/55/15, 
195/45/15.  Możliwość wysyłki 
po uzgodnieniu. Tel. 601 352 563

Sprzedam skrzynią narzędziową 
do naczepy niskopodwoziowej, 
metalowa z kołem zapasowym 
o wymiarach 245/70/17,5 nowa 
tel. 731 809 128  
 
Sprzedam skuter Barton. Stan 
dobry w pełni sprawny technicz-
nie. Aktualny przegląd do 2015 
roku Opłaty oc również aktualne 

do kwietnia 2014roku Silnik 
czterosuwowy tel. 791 881 350

Sprzedam wózek EasyGo Duo 
Comfort to wózek bliźniaczy 
spacerowy tzw. parasolka, w 
składzie koła z możliwością 
blokady do jazdy na wprost, 
dwa pokrowce na nóżki w wy-
posażeniu, okienka w budkach, 
folia przeciwdeszczowa w ze-
stawie, niezależnie regulowane 
podnóżki, 4 stopniowa, nie-
zależna regulacja oparć, duży 
koszyk na zakupy, 5-punktowe 
pasy bezpieczeństwa, automa-
tyczna blokada przed nieza-
mierzonym złożeniem wózka. 
Wózek w bardzo dobrym stanie 
używany okazjonalnie tel. 609 
761 978

Sprzedam Helikopter Swift  mo-
del trzysilnikowy i jednocześnie 
trzykanałowy, dający pełną kon-
trolę nad lotem.. Bardzo efek-
towna zabawka - zachęcająca do 
modelarstwa. Posiada wbudo-
wany akumulator LiPol, który 
w pełni naładowany zapewnia 
kilka minut dobrej zabawy. Tel. 
782 153 244

 Mam do sprzedania telewi-
zor marki Samsung 21 cali z 
pilotem. Odbiór osobisty tel. 503 
624 885

Sprzedam zderzak przedni do 
BMW E60 zderzak jest komplety 
z kratkami i halogenami kolor 
black sapphire metallic. Nadaje 
się do założenia bez malowania. 
Zderzak jest bez czujników PDC. 
Tel. 726 148 988

Sprzedam expres ciśnieniowy 
Elektrolux  mało używany, 
100% sprawny, gwarancja 
rozruchowa, polecam, podwójna 
dysza pozwala zrobić dwie kawy 
od razu tel. 661 954 155

Sprzedam kompletny, sprawny, 
elektryczny opiekacz produkcji 
niemieckiej tel. 605 068 685

Sprzedam dmuchawę do siana 
słomy może być także używana 
do zboża. W komplecie wszystkie 
rury i kolana i sterownik rozrzu-
tu tel. 791 881 350

Sprzedam słomę pszenną – tel. 
667 013 184
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Drukarnia Łódź

W hali szkoły sportowej w Aleksan-
drowie Łódzkim ustanowiony został 
rekord świata juniorów młodszych 
przez zawodnika Gwardii Szczytno 
Konrada Bukowieckiego [21.89m kula 
5kg]. Bardzo dobrze zaprezentowała 
się także czteroosobowa reprezentacja 
MKLA Łęczyca. Na szczególne wy-
różnienie zasługuje rekord Łęczycy 
młodziczek ustanowiony przez uta-
lentowaną miotaczkę Ewę Różańską 
[12.14m kula 3kg]. Paulina Różańska 
była druga w konkursie juniorek 
[9.72m kula 4kg]. W tej samej kategorii 
wieloboista Mikołaj Urbański zajął trze-
cie miejsce [11.11m kula 6kg] a junior 
młodszy Marceli Woźniak pchnął na 
odległość 10.78m kulą 5kg. Wszyscy 
zawodnicy ustanowili rekordy życio-
we. Wieloboiści wystartowali także w 
skoku w dal. Mikołaj Urbański zajął 
piąte miejsce [6.23m]. Marceli Woźniak 
był siódmy [5.69m].

Następnego dnia w hali Rudzkiego 
Klubu Sportowego odbył się pierw-
szy mityng kwalifikacyjny ŁOZLA 
Łódź. Świetnie zaprezentował się w 

pierwszym starcie w sezonie Marek 
Szymański, który zwyciężył w biegu na 
1000m poprawiając aż o 10 sekund re-
kord Łęczycy [2.32.00min]. Tradycyjnie 
już zawodnicy z Łęczycy zdominowali 
konkurs skoku wzwyż. Klasą dla siebie 
był Łukasz Karwacki. Młody skoczek 
jako piąty zawodnik w historii łęczyc-
kiej lekkiej atletyki pokonał dwa metry 
zajmując pewnie pierwsze miejsce. Na 
trzeciej pozycji uplasował się Mikołaj 
Urbański [185cm], czwarty był Krystian 
Kaźmierczak [170cm]. W tej samej kon-
kurencji wśród dziewcząt druga była 
Katarzyna Mrozińska [150cm], trzecia 
Natalia Pysera [140cm]. Objawieniem 
zawodów okazał się debiutujący sprin-
ter Mateusz Misiak. W biegu na 60m 
zajął drugie miejsce z bardzo dobrym 
wynikiem [7.11s]. Rekordy życiowe 
poprawiali także płotkarze w biegu 
na 60m p.płotki. W kategorii junior 
młodszy drugie miejsce zajął Bartosz 
Tuszyński [8.40s], Krystian Pęgowski 
był szósty [9.08s], Dariusz Różański 
[9.87s]. W biegu juniorów swój najlepszy 
rezultat poprawił Mikołaj Urbański[ 

8.99s] a w kategorii młodzików Karol 
Jabłoński zajął drugie miejsce z dobrym 
wynikiem [9.70s]. W tej samej kategorii 
drugie miejsce z rekordem życiowym 
[10.24s] zajęła Patrycja Kita. Bardzo 
dobrze wypadła grupa tyczki. Pierw-
sze miejsce wśród dziewcząt zajęła 
Katarzyna Mrozińska a drugie Patrycja 
Kita z tym samym wynikiem [2.50m]. 
Obie poprawiły rekordy życiowe. 
Drugie miejsce w konkursie chłopców 
przypadło Adrianowi Mikołajczykowi 
[3.10m], trzeci był Krystian Kaźmier-
czak [3.00m]. Obaj ukończyli zawody 
z rekordami życiowymi. Życiowe 
osiągnięcia uzyskali również chłopcy 
w biegu na 300m. Łukasz Gibaszek 
[38.05s], Mateusz Kolasa [39.47s], Artur 
Tomczak [40.17s]. Inauguracja sezonu 
była dla zawodników MKLA Łęczyca 
bardzo udana. Wszyscy zawodnicy 
poprawiali rekordy życiowe co świad-
czy o bardzo dobrym przygotowaniu 
do sezonu halowego. Najlepsi za dwa 
tygodnie wystartują na Mistrzostwach 
Polski w Spale.

Tekst i fot. (and)

W hali łódzkiego RKS odbył się 
drugi halowy mityng lekkoatle-
tyczny. 

W zawodach wzięło udział 
około pięciuset lekkoatletów z 
całej Polski, w tym członkowie 
kadry narodowej,  medaliści 
Mistrzostw Świata i Europy. Nie-
wątpliwą atrakcją dla startującej 
młodzieży była obecność mi-
strzyni świata w skoku o tyczce 
Anny Rogowskiej. 

Zawodnicy MKLA Łęczyca 
potwierdzili bardzo dobre przy-
gotowanie do sezonu poprawiając 
rekordy życiowe i zajmując wysoki 
pozycje w swoich konkurencjach. 
Mateusz Misiak w biegu elimina-
cyjnym wyrównał rekord życiowy 
7.11s, w biegu finałowym z czasem 
7.13 zajął trzecie miejsce. Ustano-
wił także rekord życiowy w biegu 
na 400m [53.52s]. W tej samej kon-

kurencji Łukasz Gibaszek uzyskał 
53.20s [r.życiowy]. Wysoką formę 
zaprezentował także wieloboista 
Mikołaj Urbański poprawiając 
dwie życiówki. W skoku w dal 
był trzeci [6.52m], w skoku o 
tyczce zajął pierwsze miejsce w 
konkursie młodzieżowym [3.10m]. 
Bartosz Tuszyński wygrał bieg 
na 60mp.pł juniorów młodszych 
z czasem [8.60s], czwarte miejsce 
zajął Krystian Pęgowski [8.92s]. 
W skoku wzwyż ponownie na 
pierwszym miejscu uplasował się 
Łukasz Karwacki uzyskując tym 
razem 192cm.Wszyscy wymienie-
ni zawodnicy będą reprezentować 
MKLA Łęczyca na Halowych 
Mistrzostwach Polski Juniorów. 
Dobrze spisywali się także po-
zostali nasi zawodnicy. Krystian 
Kaźmierczak ustanowił rekord 
życiowy w skoku wzwyż [175cm] 

zajmując trzecie miejsce. W skoku 
o tyczce uzyskał 2.90m. Jego kole-
ga klubowy Adrian Mikołajczyk 
poprawił także rekord życiowy 
i zajął czwarte miejsce w skoku 
wzwyż [165cm]. W skoku o tyczce 
wyrównał życiówkę [3.10m] zaj-
mując drugie miejsce w konkursie 
młodzieżowym. W skoku o tyczce 
dziewcząt Karlina Siuda uzyska-
ła[2.40m] r.życiowy. Taki sam osią-
gnęła Patrycja Kita. Piąta w skoku 
wzwyż była Katarzyna Mrozińska 
[145cm]. Natalia Pysera, Paulina 
Sieradzka i Katarzyna Ignatowicz 
uzyskały w tej samej konkurencji 
140cm. Przed zawodnikami jesz-
cze jeden mityng kwalifikacyjny 
a następnie Mistrzostwa Polski 
zakwalifikowanie do których w 
biegu na 300m zachował nieobec-
ny w Łodzi Tomasz Kolasa.

(and)

Mityng z Anną Rogowską

W mityngu wzięła udział Anna Rogowska

Sezon halowy 2014 rozpoczęty z 
rekordem świata!

Trener Mirosław Andrysiak gratuluje zawodnikowi – Łukaszowi 
Karwackiemu

Rozpoczęło się szkolenie chłopców z roczników 
2004-2006, czyli najmłodszej grupy zawodników, 
w piłkarskiej szkółce Górnika. Szkoleniem zajął się 
Marcin Karasiński, zawodnik seniorskiej drużyny, 
który po kilkumiesięcznej przerwie wraca do zespołu. 

- Oczywiście chłopców szkolimy bezpłatnie. Są jesz-
cze wolne miejsca. W sprawie szkółki można do mnie 

dzwonić na numer 794 741 763 – mówi M. Karasiński. 
Przy Górniku działa już piłkarska szkółka mło-

dzieżowa, lecz dla starszych chłopców z roczników 
2000-2003. Dorosłą kadrę miejskich trenuje ojciec pana 
Marcina – Dariusz Karasiński. 

Przypomnijmy, że MKS Górnik 1956 Łęczyca roz-
począł działalność w sierpniu 2013 roku.

Młodzieżowa szkółka piłkarska już działa
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Regionalny ciekawie i na wesoło

Przyciąga łyżeczki 
jak magnes

Samochód 
z klocków lego

Zamarzł wodospad 
Niagara

Od początku ubiegłego tygodnia Stany Zjednoczone 
atakowane są przez pogodę. We wtorek meteorolodzy 
zapowiadali – 50 stopni Celsjusza. Mrozy powoli ustę-
pują, jednak pozostawiają po sobie ślady. Wodospad 
Niagara zamarzł, a spadająca woda stworzyła wielkie 
sople. W 13 proc. zamarzło również jezioro Michigan 
znajdujące się w okolicach Chicago. Dla porównania, 
zazwyczaj w trakcie zimy pokrywa lodowa stanowi 
tylko 2 proc. 

W związku z ustępowaniem mrozów ludzie wycho-
dzą z domów, otwierane są szkoły, samoloty startują już 
z większości lotnisk. Życie w USA powraca do normy. 
Analitycy już zapowiadają odwilż. W Waszyngtonie w 
sobotę ma być 16 stopni Celsjusza na plusie. 

Źródło: niezalezna.pl
Raul Oaida, 20-letni geniusz-samouk z Rumunii, skon-

struował z ponad 500 tys. klocków lego samochód za-
silany powietrzem. Warto dodać, że nawet silnik powstał 
z tego samego zabawkowego materiału. Wyjątkami od 
klockowej reguły są koła oraz niektóre elementy nośne. 
Wspólnikiem Oaidy został australijski przedsiębiorca 
Steve Sammartino. Auto powstało w Rumunii, ale testy 
przeszło już w Melbourne. Zachwyceni możliwościami 
wynalazku panowie nadali przedsięwzięciu huraopty-
mistyczną nazwę Super Awesome Micro Project. Na 
poświęconej mu witrynie internetowej można znaleźć 
informację, że maksymalna (osiągnięta) prędkość po-
jazdu to zaledwie 20-30 km/h (wszystko przez obawę, 
że dojdzie do wybuchu lego). 

Źródło: kopalniawiedzy.pl

W miejscowości Tbilisi w Gruzji, 41-letni trener kic-
k-boxingu, Etibar Elchyev pobił swój własny rekord 
Guinessa na największą ilość łyżek utrzymujących się 
na jego ciele bez pomocy żadnej siły z zewnątrz. Zdołał 
umieścić ich na sobie aż 53! To o 3 więcej niż poprzednim 
razem.

W 2010 roku trener kick-boxingu odkrył, że jego ciało 
posiada niezwykłe magnetyczne zdolności pozwalające 
na przyciąganie innych przedmiotów. Od tamtej chwili 
jego głównym zajęciem (poza pobijaniem kolejnych re-
kordów) jest zabawianie widzów sztuczkami z użyciem 
tajemniczych magnetycznych mocy.

Źródło: rekordyguinessa.pl

A co się będziemy męczyć

Recepta na długie życie

Tu musi być porządek

Mamy nadzieję, że ten 

kierowca jest pełnoletni

Na hamburgera można i furmanką


