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W zarządzie zastępczym „Łęczy-
canki” znalazł się Jarosław Szymański 
oraz Zofia Wodzyńska. Taki skład 
ma funkcjonować do końca tego mie-
siąca – poinformował nas Waldemar 
Augustyniak, przewodniczący rady 
nadzorczej. – Konkurs na stanowisko 
prezesa już ruszył. Na oferty czekamy 
do 24 stycznia.

(slw)

Mieszkańcy, jak na razie bez-
skutecznie, proszą od lat o remont 
gruntowych dróg i oświetlenie na 
osiedlu. 

- Ciągle słyszymy, że nie ma 
pieniędzy. Tutaj jest tragedia. Po 
obfitych opadach deszczu mamy 
straszne błoto, nie ma suchego 
skrawka ziemi. Przy ulicy Łokiet-
ka jest co prawda jakaś namiastka 
chodnika, ale przechodzi on w 
piaskową podsypkę, by za moment 
całkowicie zniknąć - słyszymy.

- Nie dość że droga jest piasko-

wa, to jeszcze pełna dziur – dodają 
mieszkańcy.

Na osiedlu nie tylko dziurawe 
drogi są problemem, ale również 
brak oświetlenia.

W sprawie mieszkańców za-
dzwoniliśmy do kierownika Re-
feratu Inwestycji Urzędu Miasta. 
Usłyszeliśmy, że położenia na dro-
dze asfaltu nadal nie ma w planach. 
Są jedynie rozmowy w sprawie 
zbudowania oświetlenia. Obecnie, 
trwa szacowanie kosztów i za ok. 
2-3 tyg. będzie wiadomo, czy miasto 
stać na taką inwestycję. 

Tekst i fot. (slw)

Zenon Koperkiewicz, miejski rad-
ny, złożył w magistracie petycję do 
burmistrza w sprawie działalności 
straży miejskiej i opłat za psy. Zdaniem 
samorządowca strażnicy, zamiast 
pilnować porządku i czystości w mie-
ście, poświęcają zbyt dużo czasu na 
nakładaniu mandatów z fotoradaru. 
Radny krytykuje narzucanie z góry 
straży miejskiej kwot z mandatów za 
przekraczanie prędkości, które powin-
ny trafić do miejskiej kasy. Poza tym 
samorządowiec domaga się likwidacji 
podatku od posiadania psa. 

(stop)

Jutro (21 stycznia) Dzień Babci a 
następnego dnia swoje święto mają 
dziadkowie. Rola babci i dziadka 
jest nieoceniona, szczególnie teraz, 
gdy zapracowani rodzice bardzo 
często nie mają niestety zbyt dużo 
czasu dla swoich dzieci. Babcia za-
wsze znajdzie czas, dziadek zawsze 
pomoże. 

Jaki prezent sprawić naszym 
ukochanym seniorom? Na pewno 
pamiętajmy o życzeniach. Maluchy 
już kilka dni temu w przedszko-
lach robiły dla babć i dziadków 
kolorowe laurki, układały 
rymowane życzenia. 

Współcześni senio-
rzy w porównaniu 
z ich równolatka-
mi sprzed kilku-
nastu lat są nie-
jednokrotnie peł-
ni wigoru. Wiele 
babć i dziadków 
uczęszcza na za-
jęcia Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku. 
Pomimo różnych zajęć 
dziadkowie zawsze pa-
miętają o swoich wnuczkach.

- Moja córka ma bardzo odpo-
wiedzialną pracę. Czasami musi do 
późnych godzin wieczornych zosta-
wać w firmie. Wtedy ja idę do przed-

Jest jedyną kobietą w składzie firmy, 
która od niedawna ochrania wyremon-
towany dworzec kolejowy. - Miesz-
kańcy są bardzo zadowoleni z naszej 
obecności – słyszymy od pracownicy 
ochrony. - Pilnujemy porządku i na 
pewno jest tu teraz o wiele bezpieczniej. 
Fakt, jestem jedyną kobietą w męskim 
składzie zespołu. Ale z tego powodu nie 
mam żadnej taryfy ulgowej. 

(stop)

W ubiegły czwartek odebrali-
śmy w redakcji kilka telefonów 
od mieszkańców skarżących się 
na śliskie osiedlowe chodniki i 
uliczki. Lód był nawet na chodniku 
prowadzącym do miejscowego szpi-
tala. O kontuzje było bardzo łatwo. 
Dlaczego odpowiednie służby nie 
wywiązały się należycie z zadania? 
Być może dlatego, że zapowiedzi 
meteorologów mówiły o odwilży. 
Weekend był deszczowy. Początek 
tego tygodnia znów z lekkim mro-
zem. Oby na chodnikach nie było 
ślizgawki. 

(stop) 

Słaba płeć 
ochrania 
dworzec

ŁĘCZYCA

ŁĘCZYCA

ŁĘCZYCA

ŁĘCZYCA

ŁĘCZYCA

GM. ŁĘCZYCA

Zarząd 
zastępczy 

Grzegorz Góra krytykuje wójta 
Andrzeja Wdowiaka za inwestycję dro-
gową we wsiach Gawrony – Oraczew. 

- Na niedawno oddanej drodze 
pojawiły się już dziury – mówi radny. 
- Przecież to skandal. Na drogę poszły 
duże pieniądze. Miejscami nie ma 
wyprofilowanych rowów, krawędzie 
jezdni się łamią, roi się od dziur. Moim 
zdaniem zawinił brak nadzoru ze 
strony kierownika jednostki samo-
rządu oraz brak nadzoru inspektora. 
Przypominam także, że podobna sy-
tuacja miała miejsce w Prusinowicach. 
Ten sam protokół, podpisany przez te 
same osoby. Mimo interwencji, nikt 
nie nauczył się na błędach i nie podjęto 
stosownych kroków, by uniknąć takich 
sytuacji w przyszłości. W efekcie, po raz 
kolejny, mamy drogowy bubel.

– Jest małe spękanie asfaltu, jakieś 
1-1,5 m2, spowodowane tym, że na 
świeży jeszcze asfalt wjechał ciężki 
samochód – komentuje wójt Andrzej 
Wdowiak. - Wszystko jest pod kontro-
lą, na drogę mamy 3 lata gwarancji. Z 
początkiem stycznia sporządzono już 
protokół w tej sprawie. Prace naprawcze 
mają ruszyć na wiosnę.

(slw)

Radny 
kontra wójt

Czekali na odwilż

Na osiedlu Królów 
Polskich dziura na dziurze

Z petycją do urzędu

Seniorzy w roli głównej 

Maluchy z przedszkola nr 4 w Łęczycy przygotowały dla dziadków bajkowe 
przedstawienie

szkola po wnusie, 
biorę ją do siebie i 

razem się bawimy. To 
tak może brzmi dziwnie, 

że kobieta dobiegająca 70-tki się 
bawi. Ale tak jest. Z wnusią ubywa 
mi lat. To są moje najszczęśliwsze 
chwile – słyszymy od pani Wandy.

Andrzej Kaźmierczak zajmuje 
się wnuczkiem Piotrusiem, który 
rozpoczął naukę w szkole podsta-
wowej.

- Pomagam mu, uczę dodawania i 
odejmowania – mówi dziadek. 

Mała Ania, z którą rozmawiali-
śmy w jednym z łęczyckich przed-

szkoli, przygotowała dla swoich 
ukochanych dziadków wierszyk.

„Kocham mocno Babcię, Dziadka
To nie żarty moi mili
Dzisiaj im życzenia składamBy 

sto latek jeszcze żyli”.
Redakcja przyłącza się do życzeń.

(stop)
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Marcin Nowak i Angelika 
Pającka nie spodziewali się, że 
Andrzej Olszewski, burmistrz 
Łęczycy, nie będzie pamiętał o 
swojej obietnicy. Twierdzą, że 
włodarz miasta w bezpośredniej 
rozmowie zapewniał, że znajdzie 
dla nich i 10-miesięcznego dziec-
ka mieszkanie socjalne. Okazało 
się jednak, że gdy tydzień temu 
ponownie – zgodnie z umową – 
przyszli do magistratu, zostali od-
prawieni z kwitkiem. Burmistrz 
o wcześniejszej rozmowie nie 
pamiętał – słyszymy od młodych 
rodziców.

- Nie możemy zapewnić nasze-

mu synkowi godziwych warun-
ków mieszkaniowych – mówi 
pan Marcin. - Pochodzimy z wie-
lodzietnych rodzin. W tej chwili 
mieszkamy w 7 osób na niespełna 
30 mkw. Warunki są fatalne. Mała, 
ślepa kuchenka spełnia też rolę 
suszarni na ubranka naszego syn-
ka. Śpimy z 
synkiem na 
materacach. W 
takim ścisku 
w y s t a r c z y, 
że jedna oso-
ba jest prze-
ziębiona a w 
krótkim czasie 
zaczynają cho-
rować kolejne. 
Nasz synek 
ma ciągle ka-
tar i kaszel. 

R o d z i c e 
n i e  m o g ą 
z a p o m n i e ć 
pon iedzia ł-
kowej wizyty 
w urzędzie 
miasta. Byli 
pewni tego, że 
burmistrz po 
listopadowej 
rozmowie i 
obiecywanym 
– jak twierdzą łęczycanie – miesz-
kaniu socjalnym, spełni swoje 
obietnice.

- Najbardziej boli nas to, że bur-

mistrz dał nam nadzieję. Obiecał, 
że w poniedziałek, 13 stycznia, 
przyzna nam mieszkanie. Czeka-
liśmy z wielką niecierpliwością. 
Kiedy się do niego zgłosiliśmy, 
stwierdził, że nic nie wie o naszej 
sprawie a wolnych mieszkań nie 
ma. Zapomniał o nas – mówią z ża-

lem narzeczeni.
Zamiast pomóc 

- zbywa, nic wię-
cej – dodaje pani 
Angelika. 

Jak mamy żyć? 
Kiedy nasz kosz-
mar się skończy 
i czy ktoś zechce 
nam w końcu po-
móc? – pytają ze 
łzami w oczach 
rodzice maleń-
stwa.

O komentarz 
p o p r o s i l i ś my 
burmistrza An-
drzeja Olszew-
skiego.

 – Lista oczeku-
jących na miesz-
kania socjalne 
liczy blisko 100 
osób. Państwo 
ci, w listopadzie 
złożyli pismo z 

prośbą o mieszkanie socjalne. 
Zdaję sobie sprawę z trudnej 
sytuacji tej rodziny, ale ich ocze-
kiwania są takie, że mieszkanie 

c h c i e l i b y 
o t r z y m a ć 
n a t y c h -
m i a s t . 
L u d z i e , 
s t a r a jąc y 

się o taki 
loka l , 

ocze-
ku-

j ą 

na niego 
latami. U 
n ich,  n ie 
b y ł o  n a -
wet komisji 
mieszkanio-
wej – powiedział nam burmistrz.

Zdradził także, że w obecnej 

chwili ma do dyspozycji lokal 
o powierzchni 14m2, ale o tym 
mieszkaniu, będzie można decy-
dować  dopiero po rozmowach z 
referatem komunalnym. 

Burmistrzu, nie dotrzymałeś słowa – twierdzą łęczycanie

Młodzi rodzice twierdzą, 
że burmistrz obiecał im 
mieszkanie socjalne 

Ślepa kuchnia spełnia też rolę 
suszarni

Burmistrz Andrzej 
Olszewski powiedział nam, 
że nie obiecywał rodzinie 
lokalu socjalnego w trybie 
ekspresowym 

Tekst
 i fot. (slw)
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- Gdybym była w domu, to już 
byłoby po mnie – słyszymy od 
pani Ireny. - Poczułam, że muszę 
natychmiast wyjść z budynku. 
Poszłam więc z siostrzeńcem do 
ogrodu. Tuż po tym, jak wyszli-
śmy z domu, zawaliła się główna 
ściana. Moim zdaniem, to św. 
Faustyna uratowała mnie i sio-
strzeńca.

Irena Rosiak mieszka blisko 
kościoła, przy ul. św. Faustyny. 
Miała ogromne szczęście. Potężna 
ściana runęła w stronę kuchni. 
Budynek został już prowizorycz-
nie zabezpieczony, ale pęknięcia 
pojawiły się w innych miejscach 
na elewacji domu.

- Dom ma ponad 100 lat – mówi 
lokatorka. - Mieszkam teraz w 
drugiej części budynku. Nie boję 
się. Wiem, że jakby miało się coś 
stać, to znów dostanę znak. W 
razie czego przeprowadzę się do 
siostry.

Świnice Warckiej znane są 
w Polsce z tego, że właśnie w 
miejscowej parafi i ochrzczo-
na została Helena Kowalska 
(św. Faustyna), która urodziła 
się w Głogowcu (gm. Świnice 
Warckie). Na lokalnym cmen-

tarzu pochowani zosta l i  je j 
rodzice. 

Zrujnowany dom najprawdopo-
dobniej nie będzie już remontowa-
ny. Pani Irena nie ma pieniędzy na 

takie prace. Do lokalu socjalnego 
się nie przeprowadzi, bo gmina nie 
dysponuje obecnie takim miesz-
kaniem zastępczym. Dom jest 
prywatny, ale nie wiadomo, gdzie 

przebywa właścicielka. 
- Wszystko będzie dobrze – 

przekonuje lokatorka. - Wierzę, że 
nic złego się nie stanie. 

(stop)

Po 3 miesiącach przerwy robotni-
cy powrócili do prac remontowych 
zabytkowego dworku. Wykańczane 
są wnętrza a także dach, który kryty 
jest ocynkowaną blachą. Miesz-
kańcy zastanawiali się w ub. roku 
dlaczego remont został przerwany 
w październiku. W tym terminie 
dworek powinien bowiem być już 
wykończony. Zapytaliśmy robot-
ników o powody przerwania prac.

- Nie otrzymaliśmy pieniędzy i 
dlatego prace stanęły w martwym 
punkcie – słyszymy. - Do wykoń-
czenia pozostało już niewiele. Teraz 
szybko uwiniemy się z robotą. 

(stop)

Znów 
remontują 

dworek

DASZYNA

Cud w Świnicach Warckich „Uratowała mnie św. Faustyna” 
- mówi Irena Rosiak

Ściana domu zawaliła się 
w jednym momencie 

„Tęcza” sprzedaje budynek z zakładem opiekuńczym
ŁĘCZYCA

Wiele pytań stawiają nasi 
czytelnicy w związku z plano-
waną sprzedażą części majątku 
Spółdzielni Inwalidów „Tęcza”. 
Szczególny niepokój towarzy-
szy dalszej przyszłości Zakładu 
Opiekuńczo-Leczniczego. Czy 
po sprzedaży budynku rodziny 
chorych będą musiały szukać 
dla swoich bliskich nowego 
miejsca?

Budynek „Tęczy” ma 3 piętra. 
Na 1 i 2 działa ZOL, na ostatnim 
warsztaty terapii zajęciowej. Gło-
śno było w całym regionie, gdy 
powstawał zakład opiekuńczy, 
jedyny w powiecie łęczyckim. 
Poprzedni prezes przedstawiał 
przyszłość w samych jasnych 
barwach. Teraz sytuacja zmieniła 
się diametralnie. Podstawowe py-
tanie wiąże się z perspektywami 
dalszego funkcjonowania ZOL. 

- Jestem zaskoczony tak dużym 
zainteresowaniem ze strony me-
diów naszymi planami sprzedaży 
części majątku – mówi Grzegorz 
Kuzaniak z zarządu SI „Tęcza” 
w Łęczycy. - Rodziny osób, które 
przebywają w Zakładzie Opie-

kuńczo-Leczniczym, nie mają 
żadnych podstaw do niepokoju. 
Jesteśmy pewni, że potencjalny 
nabywca nie zlikwiduje działal-
ności ZOL a chorzy nadal będę 
mieć zapewnioną fachową opiekę.

- W tej chwili trwa profesjonalna 
wycena majątku spółdzielni, który 
przeznaczyliśmy sprzedać – infor-
muje Anna Królak, prezes „Tęczy”. 
- Oczywiście ogłoszony zostanie 
przetarg. Nie będę się wypowiadać 
o powodach naszej decyzji, ani o 
tym, na jaki dochód liczymy ze 
sprzedaży budynku spółdzielni.

Jak się dowiedzieliśmy Zakład 
Opiekuńczo-Leczniczy nie przy-
nosi strat. Obecnie przebywa w 
nim 26 pacjentów kontraktowych. 
Jest jeszcze 13 wolnych łóżek dla 
chorych spoza kontraktów opła-
canych przez NFZ. Oczywiście 
koszty dla tej drugiej grupy osób 
związane z pobytem w ZOL są 
o wiele większe, niż pacjentów 
kontraktowych. Dlaczego spół-
dzielnia pozbywa się zakładu, 
który nie generuje strat?

Choć zarząd unika rozmów 
na ten temat, łatwo się domy-
ślić, że „Tęcza” nie ma aż takich 
dochodów na pokrycie wcze-
śniej zaciągniętych kredytów 

inwestycyjnych. Stąd decyzja o 
sprzedaży części majątku. Prze-
targ ma zostać ogłoszony w ciągu 

najbliższych kilku miesięcy. 
Zarząd SI „Tęcza” twierdzi, że 

szwalnia, w której zatrudnionych 

jest prawie 100 osób, nie jest za-
grożona likwidacją. 

Tekst i fot. (stop)

Spółdzielnia postanowiła sprzedać 3. piętrowy budynek w którym mieści się m.in. ZOL
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ŁĘCZYCA

ŚWINICE WARCKIE

Zaledwie dwa na cztery biura 
działały w ubiegłym tygodniu 
podczas naszej niezapowiedzianej 
wizyty. „Na bogato” jest w biurze 
poselskim Michała Pacholskiego. 
Biuro senatora Przemysława Błasz-
czyka jest bez przepychu, za to z 
widokiem na starówkę. Drzwi do 
biura posła Cezarego Olejniczaka 
były zamknięte, natomiast posłan-
ka Agnieszka Hanajczyk biura w 
mieście jak na razie nie posiada. 

Wielu z mieszkańców zastana-
wia się, czy takie biura są w ogóle 
potrzebne. Kasa na ich utrzymanie 
płynie szerokim strumieniem z 
budżetu pań-
stwa. Senato-
rowie i posło-
wie na utrzy-
manie swoich 
biur otrzymu-
ją ponad 12 ty-
sięcy złotych 
miesięcznie. 
To  b a r d z o 
dużo. Czy te 
środki nie po-
winny zostać 
w yda ne n a 
bardziej po-
trzebne cele? 
- zastanawiają 
się niektórzy 
mieszkańcy. 
Tym bardziej, 
że w praktyce 
okazuje się, że zainteresowanie 
takimi biurami jest znikome. Po-
nadto wiele biur nie działa tak jak 
powinno. 

Pierwszy cel naszej wizyty, to 
biuro posła Pacholskiego, przy ul. 
Kaliskiej. Jest duże, ma ponad 100 
mkw. Ilona Królikowska, dyrek-
tor biura poselskiego, przyznaje, 
że niewielu mieszkańców zagląda 
do środka. 

- Kiedyś zainteresowanie biurem 
było dużo większe – mówi dyrektor 
biura posła M. Pacholskiego. - Teraz 
w ciągu dnia zaglądają 2-3 osoby, 
które głównie skarżą się na brak pra-
cy w mieście. W pamięci została mi 
wizyta mieszkańca, który krzyczał 
w biurze, że posłowie nic nie robią.

Biuro poselskie posła Twojego 
Ruchu działa od poniedziałku do 
piątku w godzinach 9-16. Niedawno 
biuro uruchomiło bezpłatne porady 
prawne. 

Zmierzamy do biura senatora 
Błaszczyka z PiS. I tu niemały kło-
pot. Przy ul. Przedrynek biura już 
nie ma. Dowiadujemy się, że zostało 
przeniesione na pl. Kościuszki. 
Tylko dokładnie gdzie? Na żadnej 

elewacji bu-
dynku na pla-
cu Kościuszki 
nie ma infor-
macji o biurze 
senatorskim. 
Wreszcie od 
któr egoś  z 
rzędu prze-
chodnia do-
wiadujemy się 
o dokładnym 
adresie biura.

-  P r e z e s 
„Społem” nie 
godziła się, 
aby tablicz-
ka biura była 
na elewacji 
spółdzielcze-
go budynku. 

Po długich rozmowach udało się 
wreszcie namówić ją, aby mała 
tabliczka została zamontowana. 
Mam nadzieję, że nastąpi to w tym 
tygodniu – mówi senator Przemy-
sław Błaszczyk. 

Sylwia Prażnowska z biura 
senatora informuje, że zaintere-
sowanie mieszkańców biurem jest 
spore. Nie dało się jednak ukryć, 
że w biurze na ostatnim piętrze, 

Po poprzednim właścicielu mi-
ni-marketu pozostały już tylko złe 
wspomnienia. Niektórzy pracow-
nicy wciąż czekają na zaległe pie-
niądze. Nie porzucili jednak swoich 
obowiązków, bo pojawili się nowi 
właściciele Lewiatana.

- Mamy nadzieję, że klienci prze-
konają się do marketu, który działa 
już według nowych zasad. Poprzed-
ni właściciel wcale nie interesował 
się biznesem. W sklepie brakowało 
towaru. To się już zmieniło – zapew-
niają Beata i Michał Zimnowłodzcy, 
nowi właściciele marketu.

Korzystne zmiany widać nie tyl-
ko w środku, ale też na zewnątrz 
Lewiatana. Ułożona została kostka 
przed wejściem, klienci nie brną już 
w błotnistej brei.

(stop)

Lewiatan po nowemu

Nowi właściciele marketu i załoga zapraszają

Jak do senatora, którędy do 
posłów?

Biuro poselskie Michała Pacholskiego ma ponad 100 mkw. Składa się z 4 pomieszczeń

Senator Przemysław Błaszczyk ma prawie 50 mkw. Na trzecim 
piętrze senator dysponuje 2 pomieszczeniami

wiało pustką. Być może to wina 
przeprowadzki, bo wcześniej biu-
ro senatora mieściło się w byłym 
budynku Pezetges, przejętym 
niedawno przez biznesmena z 
Ozorkowa. 

Właśnie w tym budynku, przy ul. 
Przedrynek, mieści się biuro posła 
Cezarego Olejniczaka z SLD. Wcho-
dzimy na piętro. Łatwo trafiamy pod 
drzwi biura posła. I tu niespodzianka. 
Drzwi zamknięte, brak informacji o 
tym, kiedy i w jakich godzinach biuro 
poselskie jest czynne. 

Jeszcze większe zaskoczenie 
spotkało nas w związku z biurem 
posłanki Agnieszki Hanajczyk z 
PO. Wprawdzie na elewacji budyn-

ku przy ul. 
Przedrynek 
jest duży ba-
ner posłanki 
z zaprosze-
niem do biu-
ra, ale nieste-
ty biura nie 
ma.

- Po sprze-
d a ż y  b u -
dynku biu-
ro posłanki 
zostało za-
m k n i ę t e . 
Posłanka nie zostawiła żadnych 
informacji o tym, gdzie w Łęczycy 
będzie jej biuro – dowiadujemy się 

w 
sekretariacie Pezetges.

Tekst i fot. (stop)

Drzwi do biura były zamknięte. 
Nie ma informacji z nr telefonu 
i w jakich godzinach oraz kiedy 

biuro jest czynne

Posłanka zaprasza do biura przy ul. Przedrynek, którego... nie ma
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Łęczycanie podarowali na sprzęt 
medyczny dla dzieci i seniorów 
39.058,81zł!

W tej kwocie zawarte są pieniądze 
z puszek sztabu przy UM: 22.667,05 
zł, środki uzyskane ze sprzedaży 
makulatury: 500,00zł oraz z licy-
tacji internetowej wagi samocho-
dowej: 7.000,00zł, podarowanej na 
rzecz WOŚP przez Przemysława 
Żmudowskiego. Sztab przy  ZS im. J. 
Grodzkiej zebrał 8.891,76zł. Możemy 
śmiało powiedzieć, że to bardzo 
dobry wynik. Serca łęczycan są 
naprawdę wielkie! – poinformowała 
nas Krzysztofa Łuczak, rzecznik 
UM w Łęczycy.

Piątek: Społeczeństwo wykazało 
się hojnością

Zgodnie z informacją sztabu orga-
nizacyjnego 22. Finału WOŚP przy 
Szkole Podstawowej w Piątku, zebra-
no kwotę 14 547,12 zł. - Było świetnie. 
Cel szczytny- świetna organizacja 
imprezy, zaangażowanie wszystkich 
społeczności szkolnych, władz samo-
rządowych na czele z panem wójtem, 
lokalnych instytucji - wielkie, hojność 
społeczeństwa-ogromna -  powie-
działa nam Krystyna Grabowska, dy-
rektor Szkoły Podstawowej w Piątku.

Świnice Warckie: dość duża suma 
jak na taką małą gminę - podsumo-
wał szef sztabu.

W Świnicach Warckich, głównym 
organizatorem WOŚP było Stowa-
rzyszenie „Mamy Wielkie Serca”.  
- Zwyczajem naszej akcji stała się 
poranna zbiórka pieniędzy. Wy-
trwali wolontariusze z gimnazjum 
z dyrektorem na czele, wyruszyli 
aby przeprowadzić zbiórkę w od-

ległych miejscowościach naszej 
gminy m.in. Dzierżawy, Grodzisko, 
Chwalborzyce, Piaski. Dojazd do 
tych miejscowości zorganizował 
nam wójt gminy – mówi Bogumił 
Zielonka, szef sztabu WOŚP w 
Świnicach Warckich.

Po południu odbyła się parada 
orkiestry dętej OSP ze Stemplewa, 
występ zespołu Wokalnego z Gim-
nazjum ”Mała Pozytywka”, a o 18:00 
punkt kulminacyjny imprezy, czyli 
licytacja przedmiotów zebranych 
od ofiarodawców i tych przesłanych 
przez WOŚP z Warszawy (dwie 
koszulki, dwa kalendarzyki, ka-
lendarz ścienny, podkładka, zegar 
ścienny). Około godziny 20,  było 
także tradycyjne światełko do nie-
ba, sponsorowane przez Ryszarda 
Andrysiaka.

Bogumił Zielonka zdradził, że 
licytowane przedmioty osiągnęły 
dość wysoką kwotę.

- Najwyższą sumę uzyskaliśmy za 
koszulkę WOŚP – 100 złotych, kalen-
darz ścienny również za 100 złotych, 
rzeźbę „Anioł”, naszego regionalnego 
rzeźbiarza - 60 zł, drugą koszulkę 
WOŚP – 60 zł;  zegar ścienny – 90 zł, 
i wiele innych. Łączna kwota jaką 
udało się zebrać to 6.125,10 zł - poin-
formował Zielonka. 

Gmina Grabów: Zebrano i przeka-
zano na konto Fundacji WOŚP sumę 
10.249,70 zł.

Jak poinformowała nas Krystyna 
Gaj, dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Grabowie, 22. Finał WOŚP w 
gminie rozpoczął się o godz. 16:00 
na boisku LKS.

Organizatorami byli: Szkoła 

Podstawowa i Gimnazjum w Gra-
bowie, Szkoła Podstawowa w Starej 
Sobótce, Szkoła Podstawowa w 
Kadzidłowej i Szkoła Podstawowa 
w Chorkach,  Gminny Ośrodek 
Kultury w Grabowie, Gminny 
Zakład Komunalny i Mieszkanio-
wy w Grabowie, Ochotnicza Straż 
Pożarna  w Grabowie Ochotnicza 
straż Pożarna W Starej Sobótce, 
Urząd i Rada Gminy w Grabowie  
oraz instytucje działające na terenie 
Gminy Grabów podległe władzom 
samorządowym. 

Dzieci i młodzież szkolna przygoto-
wały z tej okazji występy artystyczne. 
Zorganizowano aukcję darów już od 
złotówki oraz loterię fantową. Można 
było przejechać się wozem strażac-
kim, ugrzać przy cieple ogniska i 
zakosztować gorących posiłków (kieł-
baski, żurek grabowski, orkiestrowa 
drożdżówka, herbata), a wszystko to 
przy dźwiękach muzyki. O godzinie 
20:00 było tradycyjne światełko do 
nieba.

Tegoroczny finał WOŚP spon-
sorowały władze samorządowe, 
instytucje państwowe i prywatne, 
przedsiębiorcy, handlowcy działający 
i pracujący na terenie gminy Grabów.

Nad bezpieczeństwem wolon-
tariuszy i uczestników imprezy 
w Łęczycy i okolicznych gminach 
czuwały zwiększone siły policyjne, 
na szczęście obyło się bez incydentów. 

Aktywność służb mundurowych z 
Łęczycy podczas WOŚP.

W hali sportowej przy Gimnazjum 
im. Jana Pawła II odbył się turniej 
halowej piłki nożnej. Swoje repre-
zentacje wystawili: KPP i KP PSP w 

Łęczycy, Zakład Karny w Garbalinie 
oraz Jednostka Budżetowa Zieleni 
Miejskiej w Łęczycy. Zwyciężyła 
drużyna Zakładu Karnego. Drugie 
miejsce przypadło Jednostce Zieleni 
Miejskiej, a trzecie strażakom. 

Na starym rynku, strażacy zorga-
nizowali pokaz sprzętu ratowniczo 
– gaśniczego będącego na wyposaże-
niu samochodów strażackich, wraz z 
kołem PCK działającym przy ZSP nr 
1 w Łęczycy zademonstrowali uwal-
nianie osoby z rozbitego samochodu, 
poszkodowanej w wypadku drogo-
wym, a także pokazali jak podczas 
pożaru używa się gaśnic.   

W ramach akcji edukacyjnej 
„Bezpieczny Dom – czadowa czuj-
ka” zorganizowano także stoisko 
z czujkami, w którym można było 
uzyskać fachową poradę na temat 
zagrożeń związanych z uwalnia-
niem się czadu oraz sposobach 
właściwego użytkowania urządzeń 
oraz instalacji grzewczych z których 
może się on uwalniać. Podczas akcji 
uczestnicy wypełniali ankiety do-
tyczące wiedzy na temat zatrucia 
tlenkiem węgla. Na koniec losowa-
no ankiety, a szczęściarze otrzymali 
czujki dymu zakupione przez KW 
PSP w Łodzi.

(slw)

Powiększa się liczba osób, 
które krytykują działalność 
pubu Manhattan przy ul. Miel-
cz a r sk iego.  Lok atorz y po -
bliskich bloków zamierzają 
złożyć w magistracie petycję 
w sprawie uciążliwości tego 

lokalu. Chcą, aby pub został 
zamknięty. 

To na pewno nie będzie takie 
proste, bowiem Manhattan ma 
spore grono zwolenników – głów-
nie młodych osób, które wieczora-
mi i nocami są stałymi bywalcami 
lokalu. Mieszkańcy domagający 
się likwidacji pubu argumentują, 
że przez klientelę Manhattanu ich 

spokojne wcześniej życie zamieni-
ło się w koszmar. 

-  N a p r a wd ę  t r u d n o  j e s t 
uwierzyć w to,  co  s ię  t utaj 
d z i e j e .  N i e d a w n o  p i j a n y, 
młody człowiek stanął przed 
blokiem i zdjął spodnie. Po-
kazał  swoje gen ita l ia i  wy-
konywał lubieżne ruchy. Nie 
wspomnę o tym, że niestety 
już normą stały się na osiedlu 
nocne krzyki i bluźnierstwa 
pijanych wyrostków – mówi 
Ewa Wasiak,  lokatorka bloku 
blisko Manhattanu. 

Kolejna mieszkanka osiedla 
twierdzi, że przez pub wieczo-
rami jest bardzo niebezpiecz-
nie.

- St rach jest wyjść na ul i-
cę. Starsi mieszkańcy, którzy 
praktycznie tworzyli to osiedle, 
obawiają się pijanych klientów 
pubu.  Na osiedlu zobaczyć 
z n i sz czone kosze  n a  śm ie -
ci, znaki drogowe, połamane 
drzewka, porysowane samo-
chody i pourywane lusterka 
– mówi Barbara Jędrzejczak. 

M ie sz k a ńc y  t w ierd zą ,  że 
w ie lok rot n ie  roz m aw ia l i  z 
wł a ś c i c ie le m  M a n h at t a nu. 
Prosili, aby zwracał uwagę na 
klientów i nie dawał alkoholu 
wyrostkom. 

Kilka tygodni temu rozma-
wialiśmy z barmanem w Man-
hattanie. Zapewniał, że alkohol 

nie jest sprzedawany nielet-
nim. Argumentował, że nie ma 
wpływu na to, jak klienci po 
spożyciu procentów zachowują 
się po wyjściu z pubu. 

Z lokatorską pet yc ją  bur-
mistrz na pewno będzie miał 
nie lada łamigłówkę. 

Tekst i fot. (stop)

22 Finał WOŚP: 
Sztaby zakończyły 
liczenie pieniędzy Rekord w Łęczycy

Będzie petycja do burmistrza
OZORKÓW

Mieszkańcy osiedla domagają się likwidacji pubu

17 stycznia został uruchomiony 
i wdrożony do eksploatacji trzeci z 
kotłów c.o. miejskiej ciepłowni, za-
silającej Ozorków w energię cieplną. 
Dzięki temu, po dwóch miesiącach, 
ciepłownia w pełni odzyskała swoją 
wydajność w zakresie wytwarzania 
ciepła. W związku z tym, nawet w 
przypadku silnych mrozów, tempe-
ratura ciepłej wody z sieci miejskiej 
będzie odpowiednio wysoka.

Przypomnijmy; kocioł był nie-
czynny przez ostatnie dwa miesiące 
po pożarze, do którego doszło w 
ciepłowni 18 listopada 2013 r. Znisz-
czenia były bardzo duże, jednak po 
trzech dniach udało się uruchomić 
dwa kotły. Teraz „pełną parą” dzia-
łają już wszystkie.

Pełne koszty odtworzenia urzą-
dzeń i budynku oszacowano na 700 
tys. zł; to dużo mniej niż przewidy-
wano zaraz po pożarze. Po ocenie 
rzeczoznawców okazało się, że nie 
jest konieczna rozbiórka stropu ste-
rowni i pomieszczenia socjalnego.

Majątek ciepłowni był ubezpie-
czony i koszty napraw i remontu 
zostaną rozliczone w ramach polisy 
ubezpieczeniowej.

Miejska 
ciepłownia 

w pełni 
wydajna 
OZORKÓW
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Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęczycy 

FERIE 2014 W BIBLIOTECE  

 
 

Zapraszamy chętne dzieci od 6 do 13 roku życia do 
spędzenia zimowych ferii z książką i przy wspólnej 

zabawie! 
 

W Oddziale dla Dzieci przy ul. Zachodniej 19 czekają na was:  
 
I TYDZIEŃ – GODZ. 9.30 – 11.00 
 
21.01.2014 (WTOREK) – projekcja filmu  
 
22.01.2014 ( ŚRODA) – głośne czytanie bajki „Bałwankowa Kraina” / konkurs plastyczny  
 
24.01.2014 (PIĄTEK) – gry i zabawy z x-boxem 
 
II TYDZIEŃ – GODZ.  9.30 – 11.00  
 
28.01.2014 (WTOREK) – gry stolikowe  
 
29.01.2014 ( ŚRODA) – „Śpiewać każdy może” – czyli karaoke dla dzieci 
  
31.01.2014 (PIĄTEK) – gry i zabawy z x-boxem 
 
 

Zapisy na zajęcia przyjmowane będą do 17.01.2014 r.  pod nr tel. 24 3881188 
 
 
  

 
        ZAPRASZAMY 

 
 

•  Młodzieżowy Dom Kultury im. 
Małego Księcia, ul. Listopadowa 
6b

MDK w czasie ferii będzie prowadzić 
normalne planowane zajęcia otwarte, 
ponadto w drugim tygodniu ferii w godz. 
10.00-14.00 będą organizowane:
- gry i zabawy logiczne, robotyka, 
szachy,
- zabawy taneczne,
- zajęcia plastyczne,
- zajęcia muzyczne,
- zajęcia z samoobrony,
- turnieje sportowe na hali sportowej,
- zabawy w wodzie na pływalni Wodnik,
- wycieczka do kina Cinema City w 
Łodzi,
- Mam Talent, ozdabianie masek kar-
nawałowych, dyskoteka i wiele innych 
atrakcji przygotowanych przez pracow-
ników MDK.

•  Miejska Kryta Pływalnia „Wod-
nik’’, ul. Lotnicza 1a 

MKP oferuje dzieciom i młodzieży 
uczącej się do ukończenia 25 roku 
życia skorzystanie z usług w promo-
cyjnych cenach 3zł/60 min (do godziny 
15.00) podczas ferii zimowych. W tym 
okresie basen będzie czynny również 
w poniedziałki. Promocja nie obejmuje 
niedziel.

•  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Ozorkowie, ul. Traugutta 2 

MOSiR podczas ferii udostępni halę 
sportową i siłownie lokalnym klubom 
sportowym i jednostkom kultury 
zgodnie z opracowanym harmono-
gramem.

•  Miejski Ośrodek Kultury w Ozor-
kowie, ul. Wyszyńskiego 43a 

W okresie ferii zimowych w MOK odby-

wać się będą półkolonie w godz. 10.00 
- 16.00. Wyżywienie: jednodaniowy 
obiad i II śniadanie w postaci owoc + 
sok. W programie zajęcia muzyczne, 
taniec, warsztaty twórcze, spacery po 
Ozorkowie, gry i zabawy sportowe. Ilość 
miejsc: 20
Koszt: 60 zł / za tydzień

•  Szkoła Podstawowa nr 5 z Od-
działami Integracyjnymi w Ozor-
kowie, ul. Cegielniana 25

Ferie Zimowe „Ale Jazda” 2014
Termin: 20 – 24 stycznia 2014 (w godz.: 
8.30.-16.00)
Uczestnicy: uczniowie klas I – VI i 
gimnazjum. 
Liczba uczestników: 49 osób
Forma organizacji: 5 jednodniowych 
wycieczek autokarowych
Osoba odpowiedzialna: Joanna Lewan-
dowska, tel. kontaktowy: 691 – 899 
– 770

•  Rozkład wycieczek
PONIEDZIAŁEK 20 stycznia 2014r:
1. Kręgielnia Grakula – Manufaktura
2. Seans kinowy – kino Cinema City
WTOREK 21 stycznia 2014r:
1. Eksperymentarium i wystawa czaso-
wa– Manufaktura
2. Arena Laser Games – Manufaktura
3. Lodowisko – hala MOSiR Zgierz
ŚRODA 22 stycznia 2014r:
1. Kręgielnia Grakula – Manufaktura
2. Ścianka wspinaczkowa Stratosfera – 
Manufaktura
CZWARETK 23 stycznia 2014r:
1. Park Wodny „Fala” - Łódź
PIĄTEK 24 stycznia 2014r:
1. Lodowisko – hala MOSiR Zgierz
2. Seans kinowy 3D – kino Cinema City
Podczas w/w aktywności będą przepro-
wadzane konkursy z drobnymi nagro-

dami. Na zakończenie dzieci otrzymają 
pamiątkowe zdjęcia z zimowisk, dyplom 
uczestnictwa, nagrody ufundowane 
prze Wojewódzki Ośrodek Ruchu Dro-
gowego w Łodzi.
Organizator zapewnia codzienny suchy 
prowiant dla każdego uczestnika.
Jednocześnie p. Tomasz Mucha będzie 
organizować zajęcia na hali sportowej 
w godz.8-10.

•  Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddzia-
łami Integracyjnymi, ul. Średnia 
30

W czasie tegorocznych ferii zimowych w 
odbędą się zajęcia sportowo-integracyj-
ne w środy tj.: 22 stycznia i 29 stycznia 
w godzinach od 10:00 do 11:00.

•  Miejska Bibliotek Publiczna Filia 
nr 2 dla Dzieci i Młodzieży, ul. 
Mielczarskiego 17

Ferie zimowe odbędą się w okresie 
20.01 - 31.01.2014. Zajęcia odbywać 
się będą codziennie w godz. 10.30 - 
12.30. Szczegółowy plan zajęć zosta-
nie wywieszony na tablicy ogłoszeń 
w bibliotece i na stronie internetowej 
Miejskiej Biblioteki Publicznej: www.
mbp.ozorkow.net

•  Gimnazjum nr 1 z Oddziałami In-
tegracyjnymi im. Jana Pawła II w 
Ozorkowie, ul. Lotnicza 1 

W okresie ferii zimowych młodzież 
uczęszczająca do szkoły będzie brała 
udział w zajęciach kół przedmiotowych, 
kół zainteresowań oraz w zajęciach 
sportowych (siłownia, pływalnia, rug-
by). Ponadto odbywać się będą spotka-
nia uczniów z wychowawcą na terenie 
szkoły i poza szkołą: gry i zabawy w 
klasie, wspólne wyjścia na lodowisko 
lub spacer.

FERIE ZIMOWE 2014 W OZORKOWIE
w placówkach podległych miastu
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Oryginalne potrawy 
i porady kulinarne

Rozwiązanie krzyżówki z numeru 69: Lepiej dodać, niż ująć.

UŚMIECHNIJ SIĘ
• Sika pijak na ulicy, podchodzi poli-
cjant i mówi: 
- No będzie to pana kosztowało 
mandacik 50 zł. 
Facet wyciąga stówę, a policjant: 
- Nie mam wydać. 
- Lej pan, ja stawiam. 

• - Franek! Sprawdź czy w naszym radiowozie działa lewy 
kierunkowskaz - mówi milicjant do kolegi. 
- Działa... nie działa... działa... nie działa... 

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

• Policjant zamknął się w komórce i przez kilka dni rozbie-
rał swój nowo kupiony samochód na części. Żona się pyta: 
- Po co to robisz? 
- Poprzedni właściciel powiedział mi, że włożył w niego 20 
tysięcy! 

• Policyjny radiowóz wrąbał się w drzewo i wyłażą z niego 
dwaj policjanci. 
- No Stasiu tak szybko na miejscu wypadku nie byliśmy 
nigdy.

• Do leżącego na ławce mężczyzny podchodzą policjanci. 
Jeden z nich mówi:  
- Dokumenty poproszę.  
- Nie mam - odpowiada mężczyzna.  
Policjanci na to:  
- No to idziemy!  
- No to idźcie! 

• Żona wysyła męża - policjanta do sklepu po zapałki:  
- Tylko kup dobre zapałki, żeby się dobrze paliły - dodaje.  
Po kwadransie policjant wraca, kładzie pudełko na stole i 
mówi zadowolony:  
- Bardzo dobre zapałki. Wypróbowałem w sklepie. Wszyst-
kie się palą. 

Malinowa zupa po skandynawsku
Składniki
50 dag malin
125 ml soku pomarańczowego
50 ml soku z cytrynowego
1 łyżka mąki ziemniaczanej
200 ml wina czerwonego
1-2 pomarańcze
kwaśna śmietana
listki mięty
Przygotowanie
Połowę malin zmiksować i przetrzeć przez sito. W rondlu po-
łączyć przecier malinowy ,sok pomarańczowy ,sok cytrynowy 
,mąkę ziemniaczaną i dobrze wymieszać. Gotować na średnim 
ogniu ,ciągle mieszając ,aż roztwór lekko zgęstnieje i stanie się 
klarowny. Schłodzić . Dodać resztę malin i wlać czerwone wino. 
Do każdej miseczki włożyć po kilka cząstek pomarańczy i zalać 
zupą. Podawać z kwaśną śmietaną i listkiem mięty.

Rolada serowo-drobiowa
Składniki
NADZIENIE PIECZARKOWE:
pieczarki 30 dag
cebula 1 szt
jajko 1 szt

bułka tarta 1 -2 łyżki
sól
pieprz
filet z kurczaka (duży) 2 sztuki
przyprawa do kurczaka 
MASA SEROWO-MAJONEZOWA
jajka 3 szt
majonez WINIARY 3 duże łyżki
ser żółty 25 dag
Przygotowanie
Pieczarki zetrzeć na dużych oczkach i przesmażyć. Cebulę 
pokroić w kostkę i przesmażyć - następnie dodać do pieczarek, 
doprawić solą pieprzem, dodać jajko i wymieszać. Gdy nadzienie 
będzie zbyt rzadkie dodać łyżkę lub dwie bułki tartej. Filet z 
kurczaka pokroić i rozklepać jak kotlety. Posypać przyprawą do 
kurczaka z dwóch stron. Jajka roztrzepać widelcem, następnie 
dodać majonez i wymieszać do uzyskania jednolitej konsystencji 
po czym dodać ser żółty starty na drobnych oczkach - całość 
dokładnie wymieszać.

Krówka z prażonym 
słonecznikiem
Składniki
Ciasto: 3 szklanki mąki
4 żółtka
szklanka cukru
kostka margaryny

2 łyżki miodu
łyżeczka proszku do pieczenia
krem: 1/2 litra śmietanki 30 lub 
36 %
2 śmietan-fixy lub dowolna ga-
laretka
ew. cukier waniliowy
Wierzch: puszka masy krówkowej
1/4 kostki margaryny
10 dag łuskanego słonecznika
Przygotowanie
Ciasto: z podanych składników zagniatamy ciasto, dzielimy na 2 
części, pieczemy 2 placki na blasze wyłożonej papierem do pieczenia 
ok. 25 min w temp 180 stopni. Studzimy Krem: śmietanę ubijamy 
ze śmietan fixami lub zamiast tego na koniec ubijania dodajemy 
rozpuszczoną w szklance wody i zaczynającą tężeć galaretkę. Masę 
wykładamy na jeden placek, przykrywamy drugim. Wierzch: sło-
necznik prażymy na suchej patelni. Masę krówkową miksujemy z 
margaryną, wykładamy na wierzch ciasta, posypujemy ostudzonym 
słonecznikiem. najlepiej jeśli ciasto postoi jeden dzień w lodówce, 
wtedy jest najlepsze. Przepis na standardową blachę

PORADY NASZYCH CZYTELNICZEK
* Marchewka szybciej zmięknie podczas gotowania i będzie 
smaczniejsza, jeżeli dodamy do wody łyżeczkę prawdziwego 
masła
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Na balu studniówkowym w restauracji “Trzy 
Córy” w Cedrowicach w sobotę bawiło się 67 
maturzystów z Liceum Ogólnokształcącego im. 
Kazimierza Wielkiego w Łęczycy wraz z osobami 
towarzyszącymi. Za tydzień zdjęcia  
z balu studniówkowego maturzystów ZSP nr 1  
w Łęczycy.

Studniówka łęczyckich licealistów

 fot. Marcin Stasiak



10 20 STYCZNIA 2014
Nowy 
Tygodnik 
Regionalny nie wszyscy są zadowoleni

PSL wzywa do tego, by bojkoto-
wać sklepy Tesco. Ta sieć hipermar-
ketów jest bowiem brytyjska, więc 
należy je bojkotować za wypowie-
dzi Davida Camerona o Polakach 
odbierających zasiłki na dzieci, 
które przebywają w naszym kraju 
- argumentuje Polskie Stronnictwo 
Ludowe. Czy w Ozorkowie Tesco 
odczuło spadek klientów?

- Liczba naszych klientów wcale 
nie spadła. Widać, że apel PSL nie 
przynosi skutku. I bardzo dobrze, 
bo to bez sensu – mówi z uśmie-
chem Wioletta Malinowska, kie-
rownik Tesco w Ozorkowie. - Ow-
szem, Tesco są w brytyjskiej sieci, 
ale przecież to sklepy działające w 
naszym kraju w których zatrudnie-
ni są Polacy. 

Co na to klienci?
- Jestem przyzwyczajona do Tesco 

i na pewno nie zrezygnuję z zaku-
pów z powodu jakieś wypowiedzi 
premiera Wielkiej Brytanii – mówi 
Ewa Jańczak.

Zygmunt Targalski nie mógł już 
dłużej znieść  – jak twierdzi - lekce-
ważenia ze strony administratora 
i poszedł porozmawiać o wycince 
drzew z prezesem OPK. Przedsta-
wiciel wspólnoty mieszkaniowej o 
wycinkę walczy już prawie 3 lata.

- Jak długo można czekać na decy-
zję w sprawie wycinki? – pyta pan 
Zygmunt. - Pracownicy komunalki 
lekceważą osiedlowe zgłoszenia 
od lokatorów i dlatego udałem się 
do szefa przedsiębiorstwa. Mam 
nadzieję, że moja wizyta przyniesie 
jakiś skutek. 

Z. Targalski działa w imieniu 
mieszkańców osiedla. Domaga się 
wycinki wierzby i topól przy ul. 
Sucharskiego. 

- To stare i spróchniałe drzewa. W 
każdej chwili mogą się przewrócić 

na jezdnię stwarzając ogromne 
zagrożenie – twierdzi. 

(stop)

Czy pracownicy OPK 
lekceważą?

OZORKÓW

Ludowcy wzywają do bojkotu Tesco

Barbara Błaszczyk, radna 
miejska, nie bojkotuje Tesco. 
„Jeśli już, to nie pójdę do 
Polomarketu” - mówi

Wioletta Malinowska, kierownik Tesco w Ozorkowie, jest 
zadowolona z liczby klientów

W podobnym tonie wypowiada 
się też Stanisław Cybulski. Nato-
miast Barbara Błaszczyk, miejska 
radna, mówi o burmistrzu Ozor-
kowa.

- Nie interesuje mnie premier 
Cameron. Nie wybaczę jednak 
burmistrzowi, że sprzedał teren pod 
Polomarket, który oferuje alkohol i 
działa tuż przy szkole. Jeśli chodzi 
o bojkot, to bojkotuję właśnie Polo-
market. 

Tekst i fot. (stop)

Kamienice na pokaz
OZORKÓW

Odnowiona kamienica od strony pl. Jana Pawła II prezentuje 
się dobrze. Niestety od strony podwórka jest dużo gorzej

Lokatorzy trzech wyremonto-
wanych kamienic przy pl. Jana 
Pawła II nie owijają w bawełnę 
i w dość ostrych słowach mówią 
o zakończonej modernizacji 

ich domów. - Zrobili typową 
pokazówkę. Budynki prezen-
tują się ładnie tylko od strony 
placu. W środku i od strony 
podwórka jest ruina – słyszymy 
od mieszkańców.

Remont kamienic przeprowa-
dzony został w ramach projek-

tu rewitalizacji ozorkowskiej 
starówki. Wybrane zostały do 
odnowienia trzy kamienice. 
Biała elewacja jednej z nich z 
daleka rzuca się w oczy. Trzeba 
przyznać, że budynek wygląda 
efektownie. Szkoda tylko, że 
ładnie prezentuje się jedynie 
elewacja od strony placu.

-  Jesteśmy zaskoczeni,  że 
nasza kamienica nie została 
w y remontowa na w środku 
a także od strony podwórka 
– mówi Czesława Antczak. - 
Miasto zrobiło ten remont na 
pokaz. Nie potrafię zrozumieć 
tego, jak można wyremontować 
tylko front i nie zainteresować 
się pozostałymi ścianami. Jak 
się wchodzi do kamienicy, to 
dysproporcja tej białej elewacji 
z czarną klatką schodową jest 
ogromna. 

O brudnej klatce mówi rów-
nież Bogumiła Rosiak.

- Farba ze ścian schodzi całymi 
płatami. Ponadto nie wymie-
niono starych drzwi od strony 
podwórka – słyszymy.

Szara i zniszczona elewacja nie została wyremontowana – 
mówi Janusz Kindela

Zdenerwowania nie kry je 
Janusz Kindela. 

- Wielokrotnie rozmawiałem 
w OPK, aby odwodnili teren z 
drugiej strony kamienicy. Jak 
pada deszcz, to woda z rynien 
leci wprost pod drzwi. Ale kogo 
to obchodzi, najważniejsze, że 
kamienica została pomalowana 
od strony placu. Moim zdaniem 
nie ma się czym chwalić. 

Zaglądamy do kolejnych ka-
mienic z odnowionymi jedynie 
głównymi elewacjami. Zdania 
lokatorów są podobne.

- Szkoda gadać – macha ręką 
w geście rezygnacji Jolanta 
Woźniak. - To jest taka polityka 
miasta, że jak nie widać brudów, 
to jakby ich nie było. 

(stop)

Drzwi do kamienicy od strony naszego podwórka też nie 
wymienili – żali się lokatorka
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Chuligani biją przechodniów, 
policja nakłada mandaty za „złe kąty”

OZORKÓW
W całym naszym regionie zro-

biło się głośno o decyzji jednej z 
funkcjonariuszek ozorkowskiej 
policji, która wystawiła miesz-
kance mandat za to, że przez 
jezdnię przeszła nie pod kątem 
prostym. 

Katarzyna M. (nazwisko do wia-
domości redakcji) złożyła skargę 
na decyzję funkcjonariuszki do 
komendanta powiatowego policji. 
Mandat jednak przyjęła. Trzeba 
przyznać, że zbytnio nie obciążył 
jej budżetu. Kara za nie ten kąt w 
przejściu przez jezdnię wyniosła 
tylko 20 złotych. 

Nie zmienia to jednak faktu, że 
wpis na mandacie o nieprostopa-
dłym przechodzeniu przez drogę 
może wzbudzać uśmiech.

- Dla mnie to absurd – uważa 
Magda Pilich z którą o sprawie 
rozmawialiśmy w centrum miasta. 
- Jak w mandacie można napisać 

o złym kącie? Najważniejsze jest 
przecież to, czy piesza stworzyła 
zagrożenie w ruchu, czy też nie. 

No właśnie. Ukarana man-
datem, jak sama zapewnia, nie 
spowodowała na drodze żadnego 
zagrożenia. Kobieta przeszła trzy 
kroki wzdłuż krawężnika pod 
kątem 50 stopni, zamiast pod 
kątem 90 stopni. Wychodziła ze 
sklepu, po drugiej stronie osie-
dlowej ulicy miała zaparkowany 
samochód. Nie ma tam pasów, ale 
można przechodzić przez jezd-
nię. Ozorkowianka miała pecha. 
Trafiła na nadgorliwą policjantkę, 
której wytknęła, że policji nie ma 
w miejscach w których naprawdę 
jest potrzebna. 

- Znam tą funkcjonariuszkę. 
To młoda dziewczyna, która na 
pewno chciała się wykazać – mówi 
nasz rozmówca. 

Nie po raz pierwszy jest głośno 
o nadgorliwych policjantach w 
Ozorkowie. Kilka miesięcy temu 
opisywaliśmy sprawę mieszkań-
ca, który o działaniach policji 
powiadomił samego komendanta 
głównego policji. 

- Zwróciłem uwagę, że policja 
nieprawnie karze pieszych za 
przechodzenie przez ul. Wyszyń-
skiego w miejscu, w którym nie 
ma wymalowanego na drodze 
przejścia. Zostałem potraktowany 
jak bandyta. Jeden z policjantów 
kazał mi stać przy radiowozie, 
wygrażał mi a nawet sięgnął ręką 
po pistolet. Tego już było za wiele. 
Przecież to nie Dziki Zachód. Zło-
żyłem skargę na policjanta – mówi 
Andrzej Sokołowski. 

Przypadek pani Katarzyny 
jest analizowany w komendzie 
powiatowej.

- Jak wynika z naszych doświad-
czeń samo „grożenie palcem” już 
nie pomaga – informuje Liliana 
Garczyńska, rzecznik KPP w 

Zgierzu. - Piesi łamiący przepisy 
tłumaczą się w przeróżny sposób, 
że „się spieszyli”, że „nie było 
żadnego ruchu w tym czasie”, 
że „nie spowodowali przecież 
żadnego zagrożenia”… Piesi nie 
chcą przyjąć do wiadomości tego, 
jakie konsekwencje im grożą w 
zderzeniu z samochodem. W 
najlepszym przypadku trafiają na 
stół chirurgiczny z obrażeniami 
rąk, nóg, głowy czy kręgosłupa. 
Dlatego tak często policjanci po-
dejmują takie działania prewen-
cyjno – represyjne. Przepisy jasno 
mówią co stanowi wykroczenie 
a co nie. Jeśli ukarany nie zgadza 
się z decyzją funkcjonariusza 
zawsze może odmówić przyjęcia 
mandatu karnego i wówczas 
sprawę oceni niezawisły sąd. Ma 
do tego pełne prawo , o którym 
jest pouczony. W tej konkretnej 

sytuacji piesza przyznała się do 
popełnienia wykroczenia. Jeśli 
nawet pojawiło się podczas inter-
wencji sformułowanie dotyczące 
sposobu przechodzenia przez 
jezdnię, to wynika ono wprost z 
przepisu Kodeksu Wykroczeń. 

 * * *
W biały dzień, przy ul. Wyszyń-

skiego, chuligan pobił przechod-
nia. Następnie pod komisariatem 
policji wykonywał obraźliwe 
gesty, które kierował w stronę 
pracujących za oknem funkcjo-
nariuszy. Policjanci, razem z po-
krzywdzonym, próbowali ująć 
pijanego agresora. Nie udało się.

To przykre, że w centrum miasta 
często dochodzi do podobnych 
scen. Mieszkańcy powiedzieli 
nam, że przy jednej z głównych 
ulic w mieście jest bardzo nie-
bezpiecznie. Pijani, młodzi ludzie 
grożą przechodniom, żądają pie-
niędzy na alkohol. 

We wtorek w południe męż-
czyzna został pobity tylko dla-
tego, że nie dał 5 zł chuliganowi. 
Ubrany w szary dres obkładał 
pięściami przechodnia a następ-
nie wygrażał innym. Jego dziew-
czyna próbowała go uspokoić. 
Bezskutecznie. Pobity szybko 
zgłosił się na policję. Jeden z 
mieszkańców pokazał w którą 

stronę pobiegł łobuz. Funkcjona-
riusze weszli do pobliskiej bramy 
do której  wcześniej wbiegł chu-
ligan. Nie złapali go tam. Chwilę 
później policjanci wsiedli do 
radiowozu i patrolowali miasto. 
Bez skutku. To dość zaskakujące, 
bo chuligan pół godziny po po-
biciu przechodnia najspokojniej 
w świecie znów spacerował ze 
swoją dziewczyną ul. Wyszyń-
skiego, blisko komisariatu policji. 

W Ozorkowie chuligani w cen-
trum miasta biją ludzi a policja 
nakłada mandaty za zły kąt prze-
chodzenia przez ulicę. Zostawia-
my to bez komentarza. 

Tekst i fot. (stop)

Piesi nie zawsze stosują się do przepisów. Policjanci potrafią wyłapać „złe kąty” w 
przechodzeniu przez jezdnie, z zapewnieniem bezpieczeństwa już znacznie gorzej

Chuligan w centrum miasta goni swoją ofiarę

Łobuz, pół godziny po pobiciu mężczyzny, znów spacerował Wyszyńskiego
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Nawet w dni targowe więcej 
kupców handluje na obrzeżach 
wiaty, chodnikach i płycie parkin-
gowej zamiast pod zadaszeniem. Z 
tego powodu najbardziej narzekają 
kierowcy, którzy na zakupy jadą na 
miejskie targowisko i nie mają gdzie 
zaparkować swoich aut.

W tej sprawie kilka dni temu 

napisał do nas czytelnik. Argumen-
tował, że miejsca przeznaczone dla 
samochodów są notorycznie zajęte 
przez handlarzy. 

Nie trudno się domyślić dlaczego 
tak się dzieje. Przy ul. Starzyńskie-
go brakuje miejsc parkingowych. 
Władze miasta zapowiedziały 
wprawdzie, że przy nowej wiacie 
powstanie parking, ale póki co nic 
w tym kierunku nie jest robione. 

Tydzień temu zajrzeliśmy na 

targowisko. Plac, który planowany 
jest pod parking, był zajęty przez 
kupców. 

- Z miejscami parkingowymi jest 
duży problem, ale w sprawie tego 
miejsca, które planuje się na par-
king, jeszcze nikt oficjalnie ze mną 
z urzędu nie rozmawiał – mówi pan 
Krzysztof. - Potrzebuję sporo po-
wierzchni pod handel tanią odzieżą 
i nie wyobrażam sobie innego miej-
sca. Moim zdaniem ten remont nie 
został przeprowadzony z głową. 
Jeżeli stawia się nową wiatę, to od 
razu trzeba planować parking. Bo 
później są właśnie takie problemy. 

Michał Kowalski do Ozorkowa 
przyjeżdża na handel z Poddębic. 

- Tutaj parking? - dziwi się kupiec. 
- Nie ma na to miejsca. Rozumiem 
zdenerwowanie zmotoryzowanych 
klientów, ale my nic nie możemy w 
tej sprawie zrobić. To miasto źle to 
wszystko zaplanowało. 

Na miejskie targowisko często 
przyjeżdża autem Grzegorz Ko-
stecki. 

- Problem na znalezienie miejsca 
do zaparkowania jest ogromny – 
słyszymy. 

Dlaczego kupcy handlują na 
obrzeżach wiaty i przylegającym 
terenie zamiast pod zadasze-
niem? 

- Większość kupców nie chce 
handlować pod wiatą, bo jest 
tam ciemno, zimno i hula wiatr 
– mówi Artur Turczak. - Wolimy 
handlować na chodnikach i placu 
obok nowej wiaty. Chyba, że pada 
deszcz lub śnieg. Wtedy chowamy 
się pod dach. Ta wiata była być 

może dobrym pomysłem, jednak 
została źle wykonana. W środku 
jest za dużo metalowych słupków. 
Nawet mieszkańcy nie chcą tam 
robić zakupów. 

Faktycznie, w poniedziałek pod 
wiatą zaledwie kilku kupców było 
na obrzeżach metalowej konstruk-
cji. W środku nikogo. Coraz częściej 
padają pytania, czy tak zbudowana 
wiata jest potrzebna. 

Tekst i fot. (stop)

Burmistrz Jacek Socha przedsta-
wić ma na najbliższej sesji projekt 
uchwały w sprawie obniżenia 
stawek opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, które 
miałaby obowiązywać od kwietnia 
tego roku. Dodatkowo, wychodząc 
naprzeciw prośbom mieszkańców, 
mają zostać uzgodnione dodatkowe 
trzy terminy odbioru odpadów zie-
lonych w okresie letnio - jesiennym. 

- Zmiana stawek będzie wiązała 
się z koniecznością złożenia nowych 
deklaracji – mówi Izabela Dobry-
nin, rzecznik burmistrza. - W przy-
padku przyjęcia przez Radę Miejską 
w Ozorkowie przygotowanego 
projektu uchwały o zmianie stawek, 
wszystkie niezbędne informacje 
związane z nowymi deklaracjami 
będą przekazane mieszkańcom 
bezpośrednio przez pracowników 
urzędu, którzy w marcu dostarczą 
właścicielom nieruchomości nowe 
formularze deklaracji. 

Mieszkańcy płacą obecnie za 
segregowane odpady 9 złotych, 
za śmieci niesegregowane – 16 zł. 
Na razie nie wiadomo o ile mogą 
zmniejszyć się opłaty. 

(stop)

Burmistrz 
chce obniżki

OZORKÓW

OZORKÓW

Zmotoryzowani klienci narzekają 

Handlują na obrzeżach zamiast pod wiatą

Kupcy handlują na placu przy wiacie. Zmotoryzowani klienci 
twierdzą, że w tym miejscu powinien być parking 

Pod wiatą handlu w poniedziałek nie było. Zdaniem kupców 
również w piątki i soboty większość  handluje pod chmurką 
(chyba, że pada)

Większość rolników woli 
handlować obok wiaty – 
twierdzi Artur Turczak

Za oknem chłód, w mieszkaniach też zimno
OZORKÓW

W redakcji ponownie odbierali-
śmy od lokatorów spółdzielczych 
bloków telefony o letnich kalo-
ryferach. Problem powraca jak 
bumerang. Dyskusja, odwrotnie 
od temperatury kaloryferów, jest 
bardzo gorąca. Nie brakuje bo-
wiem tych, którzy przyzwyczaili 
się już do tego, że spółdzielnia 
oszczędza na grzaniu. 

- Im jest wiecznie zimno – usły-
szeliśmy od zwolennika grzania 
na pół gwizdka. - Przecież trzeba 
zdać sobie sprawę z tego, że jak 
spółdzielnia rozkręci kurki, to 

rachunki będą duże większe. 
W mieszkaniach wcale nie jest 
zimno.

Co innego twierdzą niektórzy 
lokatorzy bloku przy ul. Bema.

- Wiem, że są osoby którym wy-
starcza, jak w mieszkaniu jest 19 
stopni Celsjusza. Mam na ten temat 
zupełnie inne zdanie, tym bardziej, 
że mieszkam na parterze. Moje 
mieszkanie wciąż jest niedogrza-
ne – twierdzi Bogumiła Winkler.

Lokatorzy powiedzieli nam, że 
różnica w temperaturze kaloryfe-
ra w zależności od warunków na 
zewnątrz jest praktycznie niezau-
ważalna. 

- Obojętnie, czy jest ostra zima, 
czy też łagodna. Kaloryfery są 
cały czas letnie – mówi Izabela 
Michalska. - Płacę za ogrzewanie 

i nie może być tak, że marznę w 
mieszkaniu. 

O letnich kaloryferach i niedo-
grzanych mieszkaniach mówią 
również Zofia Sowińska i Dorota 
Pawłowska. 

W spółdzielni mieszkaniowej 
problem ogrzewania lokali był już 
wiele razy omawiany.

Piotr Piętka, prezes OSM, zapew-
nia, że informacje o niedogrzanych 
mieszkaniach są za każdym razem 
weryfikowane. Spółdzielnia ustaliła 
próg 19-20 stopni poniżej którego 
temperatura nie może być w miesz-
kaniu niższa. A jeśli ktoś chce mieć 
cieplej? Niestety, zawsze decyduje 
głos większości. A większość spół-
dzielców taki oszczędnościowy 
system ogrzewania aprobuje. 

(stop)

Na klatce rozgorzał spór 
w związku z ogrzewaniem 

mieszkań 

Zdaniem niektórych 
lokatorów kaloryfery nie 
grzeją tak jak powinny 
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GM. PIĄTEK

W czwartkowe popołudnie 16 
stycznia policjanci z łęczyckiej 
komendy przeprowadzili wzmo-
żone kontrole stanu trzeźwości 
kierujących pojazdami po drogach 
naszego powiatu. 

Policjanci sprawdzili stan trzeź-
wości 44 kierujących pojazdami. 
Wśród nich ujawnili 60-letniego 
mieszkańca gminy Grabów, który 
w Grabowie kierował fiatem. Prze-

prowadzone badanie wykazało u 
niego 0,38 mg/dm3 alkoholu w 
wydychanym powietrzu. Sprawcy 
przestępstwa zostało zatrzymane 
prawo jazdy. Grozi mu teraz kara 
pozbawienia wolności do 2 lat. W 
trakcie działań policjanci ponadto 
ukarali mandatami czterech kie-
rowców za jazdę bez zapiętych 
pasów bezpieczeństwa. 

KPP w Łęczycy 

Dzieci i młodzież szkolna wo-
jewództwa łódzkiego rozpoczęła 
2 tygodniową przerwę w nauce. 
Zimowe ferie bardzo często łączą się 
z wyjazdami poza miejsce zamiesz-
kania. Aby wypoczynek był dla 
wszystkich spokojny i bezpieczny 
warto skorzystać z porad, którymi 
jak co roku dzielą się policjanci : 

wybieramy odpowiednią 
ofertę - Wybierając obóz , zimowi-
sko czy wczasy rodzinne radzimy 
skorzystać ze sprawdzonych i pole-
conych biur podróży. 

bezpieczna podróż - Wybie-
rając się na zimowy wypoczynek 
powinniśmy szczególnie zadbać 
o bezpieczeństwo w podróży. Po-
ruszając się własnym środkiem 
transportu pamiętajmy o spraw-
dzeniu stanu technicznego pojazdu 
i usunięciu nawet najdrobniejszych 
usterek. Za kierownicę siądź trzeź-
wy i wypoczęty. 

Korzystając z pociągów czy auto-
busów unikajmy sztucznego tłoku 

i pilnujmy bagażu szczególnie przy 
wsiadaniu i wysiadaniu. 

zabezpiecz mieszkanie - Nie 
opowiadaj wszystkim wkoło, że 
planujesz dłuższy wyjazd. Na au-
tomatycznej sekretarce telefonu nie 
zostawiaj wiadomości typu „ wyje-
chaliśmy z miasta, wracamy wtedy 
i wtedy„. Klucze do mieszkania 
przekaż krewnemu lub zaufanemu 
sąsiadowi, poproś by zbierał ulotki 
reklamowe spod Twoich drzwi 
, wieczorem zaś zapalił światło i 
otworzył okno. 

ferie w miejscu zamieszkania 
- Pouczmy nasze pociechy, aby pod 
żadnym pozorem nie wpuszczały 
obcych ludzi do domu. Dziecko 
powinno mieć kontakt telefonicz-
ny z rodzicami i informować ich 
o każdym istniejącym zagrożeniu. 
Na placach zabaw, w parkach czy 
skwerach dzieci powinny bawić 
się w grupie - najlepiej pod okiem 
dorosłej osoby.  

Policjanci zatrzymali 26 –latka, 
który posiadał przy sobie narko-
tyki. 14 stycznia około godz. 23. 10 
policjanci z Referatu Patrolowo – In-
terwencyjnego zauważyli w rejonie 
ul. Kamiennej w Zgierzu dwóch 
mężczyzn, którzy swoim zachowa-
niem wzbudzili zainteresowanie 
zgierskich stróżów prawa. Postano-
wili sprawdzić kim są „nocni space-
rowicze”. Podczas kontroli osobistej 
jednego z nich funkcjonariusze 
znaleźli schowaną w rękawiczkę 

dilerkę z narkotykiem. W związku z 
tym, że posiadanie narkotyków jest 
przestępstwem, mężczyzna został 
zatrzymany i przewieziony do bu-
dynku policji. Dodatkowo okazało 
się, że 26 –latek jest pod wpływem 
środków odurzających. Mężczyzna 
noc spędził w policyjnym areszcie, 
a dziś usłyszy zarzut z ustawy o 
przeciwdziałaniu narkomanii. Za 
posiadanie narkotyków grozi mu 
kara do 3 lat pozbawienia wolności.

KPP w Zgierzu

Polic janci Wydziału Ruchu 
Drogowego zgierskiej jednostki 
policji otrzymali dwa nowe ra-
diowozy. Pierwszy to samochód 
marki opel insignia wyposażony 
w silnik o pojemności 2,0, 250 
KM, wideorejestrator zamontow-
any z przodu i tyłu. Nowością 
są wyświetlane na tyle pojazdu 
napisy np. wyłącz telefon. Drugi 
to fiat ducato 2, 3 TD. Pojazd ten 
służyć będzie mundurowym 
interweniującym w związku 
z  w y pad k a m i  d rogow y m i. 
Wnętrze specjalistycznego ra-
diowozu zostało wyposażone w 
nowoczesne profesjonalne biuro 
(komputer, skaner, aparat fo-
tograficzny). Także zewnętrznie 
inaczej wygląda niż te, które 
można dziś spotkać na drogach. 
Pierwszą zasadniczą różnicą jest 
brak znaku ostrzegawczego na 

dachu zamiast, którego radiowóz 
został doposażony w niebieskie 
ledowe sygnały uprzywilejowa-

nia oraz belki z wyświetlanymi 
napisami np. zjedź na lewo. 

Info: policja Zgierz

13 stycznia, ok. godz. 6:45 na 
drodze wojewódzkiej nr 702 do-
szło do tragicznego wypadku              
w wyniku którego śmierć na 
miejscu poniósł 32-letni kierowca 
seata ibizy. Ze wstępnych ustaleń 
policji wynika, że kierujący se-
atem, jadąc w kierunku Zgierza, 

podczas wyprzedzania ciągnika 
rolniczego z przyczepą zderzył 
się czołowo z nadjeżdżającym z 
przeciwka chryslerem. W wyni-
ku zderzenia chrysler wjechał do 
rowu, natomiast seat oraz ciągnik 
rolniczy pozostały na drodze, 
całkowicie blokując przejazd. 
Kierujący chryslerem, 49-latek był 
trzeźwy. Wraz z podróżującym z 
nim pasażerem, znalazł się pod 

opieką Zespołu Ratownictwa 
Medycznego. 

Akcja służb, w tym 1 zastępu 
JRG w Łęczycy, 1 zastępu OSP 
KSRG w Piątku, pogotowia ra-
tunkowego i policji, trwała prawie 
dwie godziny. Przez ten czas dro-
ga była całkowicie nieprzejezdna, 
a policjanci kierowali auta na 
wyznaczone objazdy.

(slw), fot. KP PSP w Łęczycy 

Bezpieczne Ferie

Narkotyki ukrył 
w rękawiczce

Akcja „trzeźwość”

Nowe radiowozy 
dla zgierskiej jednostki

ŚMIERTELNY WYPADEK 
W KRZYSZKOWICACH
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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

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, doświad-

czenie 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 

Przedstawiciel handlowy
Wykształcenie średnie, umiejętność 
nawiązywania relacji interpersonal-
nych, prawo jazdy kat. B, doświad-

czenie 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

Technolog wtrysku
Wykształcenie średnie techniczne, 
znajomość konstrukcji mechanicz-
nych oraz rysunku technicznego, 
znajomość konstrukcji i budowy 
form wtryskowych oraz procesu 
wtrysku tworzyw sztucznych, 
znajomość programu Pro Engi-

neer, Auto Cad, znajomość języka 
angielskiego w stopniu komuni-

katywnym, 3 lata doświadczenia 
zawodowego

HTL-Strefa S. A.
Adamówek 7

95-035 Ozorków
tel.: (24) 721 92 91

e-mail: agata.paczos@htl-strefa.pl 
Miejsce wykonywania pracy: 

Łęczyca/Ozorków

Kierowca kat. B i C
Wykształcenie średnie lub za-

wodowe, prawo jazdy kat. B i C, 
uprawnienia przewozu rzeczy, 
mile widziane doświadczenie 

zawodowe
P. H. U. Wiesław Jędrzejczak

Ul. Wichrowa 7
90-002 Łódź

tel.: 604 918 888

Miejsce pracy: teren Polski.
Oferty pracy-zamknięte:

Kierowca autobusu
Wykształcenie zasadnicze mecha-

niczne, prawo jazdy kat. D
Informacja pokój nr 1 lub 2

Oferty staży
Fryzjer

Wykształcenie zasadnicze zawodo-
we w zawodzie fryzjera

Informacja pokój nr 1 lub 2

Ślusarz
Wykształcenie zasadnicze, umiejęt-

ność czytania rysunku technicznego.
Informacja pokój nr 1 lub 2

Kelner
Wykształcenie średnie, zawodowe, 

techniczne
Informacja pokój nr 1 lub 2

Pomoc w kuchni
Wykształcenie średnie 

Umiejętności zawodowe, technicze
Informacja pokój nr 1 lub 2

Sprzedawca
Wykształcenie średnie 

Umiejętności zawodowe, technicze
Informacja pokój nr 1 lub 2

Specjalista ds. sprzedaży
Wykształcenie średnie/wyższe

Umiejętności obsługi komputera, 
komunikatywność, prawo jazdy 

kat. B
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

Sprzedam mieszkanie własnościo-
we M-4 w Ozorkowie w bloku tel. 
696-788-228

Kupię Poloneza w dobrym stanie 
z gazem i hakiem hol. Tel. 24 389-
05-16 

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

Kupię ziemniaki odpadowe tel. 
724-116-326

Tanie pożyczki w SKOK WESOŁA! 
Zapraszamy Łęczyca Pl. Przedry-
nek 4/6 tel. 24 721 02 50

Sprzedam ogrodzoną działkę bu-
dowlaną w Ozorkowie ul. Parzę-
czewska tel. 607-817-737

Sprzedam traktorek kosiarkę 
WolfGarden, silnik B&S 13 koni 
, odpalany z rozrusznika, skrzy-
nia biegów HYDROSTATYCZNA 
automat, szerokość koszenia 80 
cm elektrycznie włączany nóż  
pojemność kosza ok 200 l opróż-
nianie z pozycji siedzącej, kosiarka 
w pełni sprawna tel. 667 857 445

Posiadam do sprzedania balkonik 
rehabilitacyjny dwukołowy, o re-
gulowanej wysokości. Sprzęt jest 
w bardzo dobrym stanie. Tel. 601 
800 763

Oferuję do sprzedania śliczne, 
zadbane i ekonomiczne auto - 
Volkswagen Lupo. Samochód w 
bardzo bogatej wersji wyposa-
żenia. Oprócz kosmetycznego 
otarcia na tylnym zderzaku w 
lewym rogu lakier jest praktycz-
nie w idealnym stanie. Żaden 
element nie był nigdy powtórnie 
lakierowany. Auto importowane 
z Niemiec po pełnej odprawie 
celno-skarbowej. Kupując ten sa-
mochód otrzymasz ode mnie: za-
świadczenie o zapłaceniu akcyzy, 
tłumaczenia uwierzytelnione 
dokumentów niemieckich, ba-
danie techniczne z pozytywnym 
wynikiem i z długim terminem 
ważności, fakturę VAT zwalnia-
jącą z jakichkolwiek podatków. 
tel. 888 103 020

Sprzedam rocznego koziołka 
lub zamienię na koze  tel. 665 
790 950

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

Sprzedam kulki metalowe o śred-
nicy ok. 3.6 mm., woreczek waży 
10.9 kg. Tel. 601 718 426

Sprzedam bądź zamienię na coś 
ciekawego router CMDA axesstel 
MV400 z orange. Router mało 
używany. Pełen komplet tj. płyta 
ze sterownikami, zasilacz, kable. 
Tel. 883 062 644

Mam na sprzedaż radio do mazdy 
2,oryginalne  tel. 667 349 078

Sprzedam klacz źrebną na 
08.05.2014r rasa szlachetna pół-
krew wzrost 170 cm w kłębie tel. 
693 997 180

Sprzedam zestaw półek ściennych 
prostokątnych nowe, dostępne 
dwie szt. w paczce do złożenia 
(śrubki w komplecie) , regulowany 
rozstaw półek. Naturalna sosna 
polakierowana, półki można wy-
korzystać na książki, zabawki, 
przyprawy itp. , wytrzymałość co 
najmniej 2 razy większa niż z płyt 
wiórowych. Możliwość wysyłki tel. 
725 847 302

Mam do sprzedania klatkę dla pa-
pug metalową , wymiary klatki to 
170/90/65 tel. 535 885 995

Mam do sprzedania książkę którą 
sie przyda w rożnych celach nauki. 
Ksiązka nie jest zniszczona jedy-
nie pierwsza str jest naderwana. 
Posiada 1181 str jest o wymia-
rach 24,5 x 17,5,wydana przez 
wydawnictwo naukowe PWN tel. 
517-416-822

Sprzedam wózek elektryczny 
,dobry stan ogumienie dobre, 
przesów boczny widły idealne 
50x140x1400 przesuw na karetkę 
50cm wys podn 3500mm tel. 604 
137 268

Mam na sprzedanie piękny zega-
rek firmy Miichael Kors w kolorze 
złotym na brązowym skórzanym 
pasku. Zegarek ma 3 grawery 
na zegarku. Na przedniej tarczy 
, na tylniej oraz na pokrętełku.  
Zegarek mechaniczny kwarcowy 
Pasek skórzany w kolorze brązu. 
Tarcza okrągła, złota z diamenci-
kami Svarowskiego wykonana z 
metalu - stal nierdzewna!!!Szkło 
mineralne. . Tel. 726 595 085
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Klub Sportowy Hurtap Łęczyca jako Mistrz Polski jest organizatorem XIV Finałów Mistrzostw Polski 
Oldbojów w Futsalu, które rozegrane zostaną w terminie 28 lutego - 2 marca 2014 roku w Łęczycy. Turniej 
odbędzie się w Hali Sportowej przy Gimnazjum w Łęczycy. 

Wszystkie zespoły zainteresowane udziałem w turnieju proszone są o przesłanie zgłoszenia pod adres 
klub@hurtap.com.pl 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zgierzu zaprasza dzieci szkół 
podstawowych na półkolonie w czasie ferii zimowych. 

I turnus - 20 – 24.I.2014 r.
II turnus - 27 – 31.I.2014 r. 

Zajęcia sportowe tj. tenis stołowy, koszykówka, p. ręczna , p. nożna, 
łucznictwo, zapasy, zabawy na śniegu i lodzie, pływanie, jazdy na łyżwach 

i zajęcia kulturalne, prowadzone będą przez wykwalifikowaną kadrę 
pedagogiczną. 

Zajęcia będą prowadzone:
w godz. 09:00 - 14:00.

Planowane są dwa posiłki / II śniadanie + obiad /.
Odpłatność wynosi 75 zł za jeden turnus.

Ponadto:OTWARTA PŁYWALNIA I LODOWISKO przy ul. Leśmiana 1
MOSiR udostępni dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych  

w dni powszednie:
- Pływalnię w godz. 11.00 – 15.00 /2 zł za 55 min./

- Lodowisko w godz. 09.00 – 16.00 /1 zł za 50 min./

W Aleksandrowie Łódzkim 
młodzi lekkoatleci rywalizowali w 
biegu na 40 m, skoku w dal, skoku 
wzwyż, pchnięciu kulą oraz w bie-
gu na 600 m [dziewczęta] i 1000 m 
[chłopcy]. Łęczycę reprezentowali 
uczniowie ze szkoły podstawo-
wej nr 3 i nr 4. Zdecydowanie 
najlepszym zawodnikiem okazał 
Bartłomiej Eizenchart, który za-
jął pierwsze miejsce w biegu na 
40 m oraz w biegu na 10000 m 
[3.3o.73min]. Jakub Staniszewski 
zwyciężył w skoku wzwyż 145 
cm i zajął drugie miejsce w skoku 
w dal 4.51 m. Na drugim miejscu 
uplasował się w pchnięciu kulą 
Voss Miłosz [8.35m]. Bliska zajęcia 
miejsca na podium była Sobczak 
Julia w pchnięciu kulą [8.94] oraz 
Szczepaniak Natalia w biegu na 

40 m [6.25s]. Obie zajęły czwarte 
miejsca. Dobrze spisał się w sko-
ku w dal Kamil Zatyka [4.26m] i 
uzyskał awans do finału. Należy 
podkreślić, że wszyscy pozostali 
nasi reprezentanci poczynali sobie 
bardzo dzielnie i należą im się sło-
wa uznania. Drużynowo Łęczyca 
uplasowała się na trzecim miejscu. 
Należy zaznaczyć, że uczniowie z 
Łęczycy musieli rywalizować ze 
szkołami sportowymi w których 
na wychowanie fizyczne przezna-
czonych jest dziesięć godzin tygo-
dniowo. Mamy nadzieję, że projekt 
organizacji ciągu klas sportowych 
w Łęczycy wyrówna poziom 
szkolenia i z powodzeniem bę-
dziemy rywalizować w trójmeczu, 
który od przyszłego roku na stałe 
wchodzi do kalendarza Łódzkie-

go Okręgowego Związku Lekkiej 
Atletyki. W ramach zawodów 
dla dzieci zorganizowano do-
datkowo konkurs pchnięcia kulą 
dla juniorów i młodzików. Na 
wyróżnienie zasługuje Paulina 
Różańska, która aż o pół metra po-
prawiła rekord życiowy [10.47m] 
kulą czterokilogramową. Rekord 
życiowy ustanowił także jej brat 
Dariusz startujący w kategorii 
junior młodszy [12.76m] kula 5 kg. 
Wśród młodzików najdalej pchała 
Ewa Różańska [11.61m], druga 
Małgorzata Rybarczyk [9.38m] – 
rekord życiowy. Rekordy życiowe 
w tej samej kategorii wiekowej 
ustanowili także,Wawrzyniak 
Maciej [8.85m] oraz Kaźmierczak 
Krystian [8.19m].

(and)

Pierwsze miejsce wywalczyła 
Witonianka Witonia, która wyprze-
dziła LKS Świnice Warckie i Victorię 
Grabów.

W turnieju wzięło udział pięć 
drużyn. Do rywalizacji przystąpi-
ły Victoria Grabów, LKS Świnice 
Warckie, Witonianka Witonia, 
Malina Piątek i Iskra Góra Św. 
Małgorzaty. 

Witonianka Witonia, mimo po-
rażki w meczu otwarcia, w pozosta-
łych trzech zgarnęła komplet punk-

tów i mogła cieszyć się z pierwszego 
miejsca w zawodach.

Najlepszym strzelcem zawodów 
został Dominik Stasiak z LKS-u 
Świnice Warckie, natomiast statu-
etkę dla najlepszego bramkarza 
otrzymał Ernest Polewski (Victoria 
Grabów). Zwycięzca rozgrywek, 
Witonianka Witonia, będzie repre-
zentować powiat łęczycki w turnie-
ju wojewódzkim, który odbędzie się 
8 lutego w Bełchatowie.

WYNIKI:
Witonianka Witonia - Victoria Grabów  2:3
Iskra Góra Św. Małgorzaty - Malina Piątek  1:2
LKS Świnice Warckie - Witonianka Witonia  3:4
Iskra Góra Św. Małgorzaty - Victoria Grabów  2:1
Malina Piątek - Witonianka Witonia  2:4
Victoria Grabów - Malina Piątek  3:2
Iskra Góra Św. Małgorzaty - Witonianka Witonia  2:5
Malina Piątek - LKS Świnice Warckie  2:1
Iskra Góra Św. Małgorzaty - LKS Świnice Warckie  2:4
Victoria Grabów - LKS Świnice Warckie  3:4

TABELA:
1. Witoniaka Witonia 9 pkt.  15-10 (bramki)
2. LKS Świnice Warckie 6 pkt.  12-11
3. Victoria Grabów 6 pkt.  11-9
4. Malina Piątek 6 pkt. 8-9
5. Iskra Góra Św. Małgorzaty 3 pkt.  7-12 

W Grabowie turniej 
drużyn LZS

XIV MISTRZOSTWA POLSKI 
OLDBOJÓW

Półkolonie dla dzieci szkół 
podstawowych  

reklama

Trójmecz lekkoatletyczny dla szkół 
podstawowych

ŁĘCZYCA 
NA 3. MIEJSCU

W trójmeczu LA - od lewej Jakub Gibaszek, który w biegu na 400 m uzyskał wynik 53.20 s. oraz 
Mateusz Misiak, który ten sam dystans pokonał w 53.52 s.
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Co mierzy 6,7 m długości, waży ponad 600 gramów, 
nie ma kończyn i ślizga się po ziemi? Nie, to nie wąż. 
To dżdżownica! Opisany okaz to Microchaetus rappi z 
Afryki. Pomimo iż przedstawiciele tego gatunku mierzą 
przeciętnie 1,8 m długości, w 1967 historia odnotowała 
obecność osobnika prawie cztery razy dłuższego!Nie-
co dalej, na innym kontynencie, zamieszkuje jedna z 
największych pierścienic świata, niejaka dżdżownica 
australijska, przeciętnie osiągająca długość 75 cm i śred-
nicę 2 cm. Oczywiście, jak w każdej rodzinie, także wśród 
pierścienic zdarzają się wyjątki. I tak oto w australijskim 
stanie Wiktoria na terenie Gippsland spotkać można 
okazy mierzące 3 metry! 

Źródło: rekordyguinessa.pl

Największa dżdżownica 
na świecie

11-miesięczny husky Blaze tak nie lubi swojej budy, 
że nauczył się dobitnie to artykułować. Mówi wyraźne 
„nie” swojemu panu, który próbuje przekonać go, żeby 
jednak skorzystał ze swojego domku. Właściciel psa 
John Ventresco próbuje przekonać swojego pupila, żeby 
poszedł do swojej budy. Husky całym ciałem zapiera się, 
a w końcu zdesperowany mówi “nie”. Właściciel nagrał 
Blaze i zamieścił film w internecie na początku miesiąca. 
Od tego czasu film ma już ponad 7 milionów wyświetleń.

Pies husky mówi nie!

Korzystanie z serwisu społecznościowego może zapro-
wadzić użytkownika do... więzienia. Przekonał się o tym 
Thomas Gagnon z Massachusetts. Porządkował on kręgi 
znajomych w Google+, a serwis wysłał zaproszenie do 
jego byłej partnerki. Nie byłoby w tym nic niezwykłego, 
jednak Gagnon ma sądowy zakaz zbliżania się do kobiety 
i kontaktowania się z nią. Gdy jego była sympatia otrzy-
mała zaproszenie, poinformowała policję. Ta uznała, że 
doszła do złamania prawa i Gagnon został aresztowany. 
Musiał zapłacić też 500 dolarów grzywny.

Mężczyzna twierdzi, że nie wysyłał zaproszenia i nie 
miał pojęcia, iż Google+ zrobił to za niego.

Kopalniawiedzy.pl

Z serwisu 
społecznościowego 

do aresztu 

Koń bys się uśmiał
Przyjaźń niejedno 
ma imię

Ups, chyba za 
bardzo się napiełam

Tak sie kończy zbyt szybka jazda

Polski rolnik potrafi

Proszę, nie strzelaj...


