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Pracownicy Domu Pomocy 
Społecznej w Ozorkowie 
czekają na pensje. Sprawa 
bulwersuje tym bardziej, że 
wielu rodzinom pogorszyły 
się bytowe warunki z winy... 
księdza.
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Rzeźbienie 
to jego pasja LUDZIE NIE MAJĄ ZA CO 

ŻYĆ... KSIĄDZ NIE PŁACI!

Robert Janusz Zarządzanie Nieruchomościami 

CENTRUM
91-445 Łódź, ul. Łagiewnicka 12 

tel. 42 658 00 53
kom. 606 722 123 • kom. 606 722 569

www.zncentrum-lodz.pl   biuro@zncentrum-lodz.pl

Zarządzanie nieruchomościami Wspólnot Mieszkaniowych, 
Prywatnych, Współwłasnych w pełnym zakresie obsługi: 

eksploatacyjnej, księgowej, technicznej i prawnej.

Naszym celem jest zrównoważenie potrzeb nieruchomości 
związanych z jej stanem technicznym,  

z oczekiwaniami i celami jakie chcą osiągnąć właściciele. 
Zapraszamy do współpracy.

str. 11



2 10 MARCA 2014
Nowy 
Tygodnik 
Regionalny Radny oskaRża magistRat

ŁĘCZYCA

ŁĘCZYCA

Zenon Koperkiewicz, miejski 
radny, uważa, że lokalna władza 
zemściła się na nim i jego wybor-
cach, nie zgłaszając energetykom 
awarii ulicznego oświetlenia. 

- Jestem przekonany, że to była 
głupia zemsta obecnej ekipy, która 
rządzi w Łęczycy. Często krytykuję 
burmistrza za jego niewłaściwe 
decyzje. Władza już mnie dobrze 
poznała i wie, że twardo walczę o 
sprawy mieszkańców. Za to dostaję 
po głowie, straszy się mnie sądem. 
Na ostatniej sesji mówiłem o ogra-
niczonym dostępie do opieki me-
dycznej. Wytknąłem burmistrzowi, 
że nie interesuje się problemami 
schorowanych biednych ludzi, któ-
rych nie stać na prywatnego lekarza 
– mówi radny. 

Lampy przy ul. Zachodniej, czyli 
okręgu z którego na Z. Koperkiewi-
cza głosowali mieszkańcy, nie paliły 
się przez ponad dwa tygodnie. 

- Przychodzili do mnie ludzie i 

pytali co się dzieje. Jestem kojarzony 
z tym terenem i czuję się odpowie-
dzialny za swój okręg wyborczy. O 
awarii rozmawiałem kilkakrotnie 
w magistracie, m.in. z sekretarz 
miasta, panią Brygier. Niestety dni 
mijały a lampy nadal się nie pali-
ły. Dopiero, gdy napisałem ostry 
protest, była reakcja magistratu. 
Urząd zgłosił usterkę zakładowi 
energetycznemu.

Jak nam powiedział samorzą-
dowiec, energetycy byli bardzo 
zaskoczeni tym, że awaria została 
zgłoszona przez miasto po dwóch 
tygodniach.

- Usłyszałem od energetyków, 
że po zgłoszeniu przyjeżdżają do 
awarii następnego dnia. Dlatego 
nie mam wątpliwości, że magistrat 
chciał mnie zdyskredytować jako 
radnego, który niby nie potrafi zała-
twić najprostszych spraw – twierdzi 
Zenon Koperkiewicz. 

Kilkakrotnie dzwoniliśmy do 
Renaty Brygier, sekretarz miasta. 
Nie odbierała jednak telefonu. 

tekst i fot. (stop)

Egipskie ciemności na Zachodniej. 
Czy to zemsta urzędu?

Liczba wniosków o odszkodo-
wania związanych z uszkodze-
niami pojazdów wynikającymi 
ze złego stanu dróg powiato-
wych: w 2012 r. - 24 zgłoszenia, 
w 2013 r. - 37 zgłoszeń, w 2014 r. 
zgłoszeń na razie brak – informu-
je Paweł Wołoszyn, dyrektor ZDP 
w Łęczycy.

Drogą na którą wpłynęło naj-
więcej wniosków jest droga 
powiatowa nr 2506E, Topola 
Królewska- Kłodawa. Dodać 
należy, że jest to jednocześnie 
droga najbardziej uczęszczana na 
terenie powiatu bez ograniczeń 
tonażowych. Istotną informacją 
jest również to, że po okresie 
zimowym 2012- 2013 stan dróg 
był bardzo zły. Stąd ilość wnio-
sków była o 50% większa niż w 
roku 2012. Nakłady jakie zosta-
ły poniesione z tytułu napraw 
cząstkowych dróg w 2013 r. to 
kwota ponad 170 tys. zł. W tym 
pomoc ze strony gmin to kwota 
34 tys. zł. Nie wszystkie wnioski 
o odszkodowania kończyły się 
pozytywnie decyzją firmy ubez-
pieczeniowej. 

(mig)

Odszkodowania 
za dziury 

W siedzibie OSP odbyło się Walne 
Zebranie Sprawozdawcze Człon-
ków OSP i MDP - za rok 2013, połą-
czone z prezentacją klas munduro-
wych z ZS. im. Jadwigi Grodzkiej 
w Łęczycy. 

Podczas zebrania odczytano 
nadesłane listy m. in. Preze-
sa Najwyższej Izby Kontroli 
Krzysztofa Kwiatkowskiego, 
Komendanta Głównego Pań-
stwowej Straży Pożarne gen. 
brygadiera Wiesława Leśniakie-
wicza, szefa Sztabu Dowódz-
twa Generalnego Rodzajów Sił 
Zbrojnych gen.  dyw. Ireneusza 
Bartniaka. Honorowymi gośćmi 
byli: gen. Marek Jasiński - ho-
norowy obywatel m. Łęczyca i 
Filip Łuczyński - przedstawiciel 
rodziny Thuguttów.

Podczas zebrania wręczono 
12 osobom legitymacje Młodzie-

żowych Drużyn Pożarniczych, 
2 osoby otrzymały legitymacje 

członków OSP, 6 druhom nada-
no tytuł członka honorowego. 
Uczestnicy zawodów powiato-
wych (17 osób) otrzymało torby 
sportowe sfinansowane przez 
Zarząd OSP Łęczyca.

Na wniosek Prezesa Zarządu 
Krzysztofa Graczyka Walne zebra-
nie zobowiązało Zarząd OSP Łę-
czyca do utworzenia Społecznego 
Komitetu sprowadzenia prochów 
Stanisława Thugutta do Łęczycy 
(obecnie pochowany w Sztokhol-
mie). Stanisław Thugutt był synem 
założyciela OSP Łęczyca Augu-
styna Thugutta, wicepremierem, 
ministrem spraw wewnętrznych i 
posłem na sejm RP. 

tekst i fot. (kg)

Wyświetlacz, oprócz zegara, 
ma też wbudowany kalendarz 
i termometr. - Posiada również 
funkcję odliczania do okre-
ślonego dnia i godziny, np. do 
sylwestra – informuje Krzysz-
tofa Łuczak, rzecznik burmi-
strza. - Innowacją jest możliwość 
wyświetlania informacji. Tak 
więc ważne z punktu widzenia 
społecznego informacje, będzie 
można odczytać bezpośrednio z 
wyświetlacza. A może po prostu 
czasami zobaczymy napis “Miłe-
go dnia” albo “Uśmiechnij się”...

tekst i fot. (mig)

Nowy zegar 
magistratu Uroczyste spotkanie młodzieży 

ze strażakami

Zenon Koperkiewicz z pismem do magistratu ws. awarii lamp przy ul. Zachodniej
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DASZYNA

Nie mogą dojść do porozu-
mienia Powszechna Spółdziel-
nia Spożywców „Społem” i 
Spółdzielnia Mieszkaniowa 
„Łęczycanka”. Kolejne procesy 
nie przynoszą rozstrzygnięć. 
Lokal – o który toczy się bata-
lia – kilka miesięcy temu został 
celowo podpalony. Do dziś stoi 
pusty i czeka na remont. 

Wiesława Chwieduk, prezes 

„Społem”, nie ma wątpliwości.
-  Powin niśmy już dawno 

mieć tytuł własności do lokalu 
przy ul. Konopnickiej – mówi 
prezes. - Nie rozumiem stanowi-
ska spółdzielni mieszkaniowej, 
która uważa inaczej. Zresztą w 
pierwszej instancji wyrok był 
dla nas korzystny.

To prawda. Jednak „Łęczycan-
ka” złożyła apelację. Sprawa tra-
fiła do sądu okręgowego w Łodzi. 

Dlaczego strony nie mogą się 
porozumieć? Aby to wyjaśnić 

Społem procesuje się z Łęczycanką 

Regionalna Izba Obrachunkowa 
w Łodzi zatwierdziła budżet gminy 
Daszyna na 2014 rok uchwalony 
przez radę gminy. W budżecie 
dużą część wydatków przeznaczo-
no na dokończenie i kontynuację 
inwestycji z lat ubiegłych - budowy 
lokalnej infrastruktury dystrybucji 
gazu ziemnego, termomodernizacji 
budynków użyteczności publicznej, 
centrum sportowo-rehabilitacyjne-
go wraz z halą sportową, budowy 
świetlic wiejskich, systemu kanali-
zacji zagrodowych: przydomowych 
oczyszczalni ścieków. Największą 

tegoroczną inwestycją jest bu-
dowa elektrociepłowni opalanej 
biomasą. Podstawowym celem tej 
inwestycji jest stworzenie modelo-
wego rozwiązania dla niezależności 
energetycznej, przyczyniającej się 
do zmniejszenia zanieczyszczeń 
powietrza. Projekt jest zgodny z 
priorytetami polityki ekologicznej 
Polski i wymogami Unii Euro-
pejskiej. Prowadzenie działania 
gospodarczego w postaci budowy 
elektrowni na biomasę z pewnością 
przyczyni się do realizacji zasad 
zrównoważonego rozwoju oraz 
do ochrony klimatu w przestrzeni 
europejskiej. 

(stop)

RIO zatwierdziła budżet

należy cofnąć się w czasie. Do 
ustawy o spółdzielniach miesz-
kaniowych wprowadzony został 
zapis, iż najemca lokalu użytko-
wego, który poniósł całkowite 
koszty budowy lokalu, ma do 
niego prawo. Na tym zapisie ba-
zuje „Społem”, które wynajmuje 
lokal w budynku spółdzielni 
mieszkaniowej. 

- Problem jest jednak w tym, 
że spółdzielnia „Społem” nie 
uczestniczyła w procesie inwe-
stycyjnym polegającym na bu-
dowie budynku przy ul. Konop-
nickiej – mówi mecenas Hibner, 
który w procesie reprezentuje 
„Łęczycankę”. - Argumentacja 
drugiej strony jest taka, że lokal 
się należy, ponieważ od 1986 
roku spłacany był przez „Spo-
łem” kredyt na budowę tego 
budynku. To były bardzo małe 
pieniądze. Udowodnimy, że 
„Społem” nie ma żadnych praw 
do lokalu w którym jeszcze nie-
dawno był sklep. 

Mieszkańcy pytają, kiedy społe-
mowski sklep zacznie ponownie 
działać? Jak widać to wcale nie 
będzie takie proste. Tym bardziej, 
że „Łęczycanka” niedawno pod-
ważyła kwotę z polisy ubezpie-
czeniowej przekazaną za straty 
spowodowane pożarem. 

- Wyliczyliśmy, że powinni-
śmy otrzymać od ubezpieczy-
ciela ponad 50 tysięcy złotych 
– mówi Jarosław Pacholski, 
prezes „Łęczycanki”. - Eks-
perci wyliczyli, że należy nam 
się jedynie kilkanaście tysięcy 
złotych. To stanowczo za mało. 
Oczywiście odwołaliśmy się od 

tej decyzji. 
Przypomnijmy, że sklep został 

podpalony przez jedną z byłych 
już pracownic „Społem”, która 
zrobiła manko w kasie i pod-
kładając ze wspólnikami ogień 
chciała w ten sposób zatrzeć 
ślady. 

tekst i fot. (stop)

O lokal, w którym działał społemowski sklep, toczy się sądowa 
sprawa 
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„Z kobietami nie ma żartów, w 
miłości czy w gniewie, co myśli, nikt 
nie zgadnie, co robi, nikt nie wie” - 
ta sentencja z wiersza Aleksandra 
Fredry przyświecała uroczystej aka-
demii w ZS im. Jadwigi Grodzkiej z 
okazji Dnia Kobiet. W szkole gościła 
poseł Agnieszka Hanajczyk. 

Andrzej Saganiak, dyrektor ZS, 
złożył wszystkim paniom życzenia. 
Posłanka opowiadała o Gender 
– czyli tożsamości płciowej. Nato-

miast uczniowie klas maturalnych 
przygotowali przedstawienie z 
wieloma humorystycznymi ele-
mentami. 

Nauczycielki obdarowane zostały 
goździkami. Kwiaty i cukierki wrę-
czone również zostały uczennicom, 
które nie kryły uśmiechów z powo-
du miłych gestów kolegów. 

By nie było aż tak słodko przez 
jednego z uczniów zaśpiewany 
został utwór Big Cyc - „Facet to 
świnia”.

(mig)

5.04.2014 Uroczyste otwarcie 
skansenu oraz Jarmark Sztuki Lu-
dowej i Rzemiosła Dawnego

20-21.06.2014 Obchody Nocy 
Świętojańskiej pod hasłem „Wiejska 
kuchnia – Okno na świat”

-plener rzeźbiarzy ludowych pod 
hasłem „Wiejska Kuchnia – Okno 
na świat”

- warsztaty garncarskie
- warsztaty wyszywania makatek 

i konkurs na wykonanie małej ma-
katki inspirowanej tradycją

- warsztaty tłoczenia oleju i pie-
czenia chleba

- otwarcie wystawy makatek 
ludowych połączonej z wyekspo-
nowaniem makatek wykonanych 
na warsztatach

- zabawa taneczna przy ognisku 
świętojańskim przy akompania-
mencie kapel ludowych

- Jarmark Sztuki Ludowej i Rze-
miosła Dawnego

20-21.09.2014 Europejskie Dni 
Dziedzictwa i międzyregionalne 
obchody Roku Oskara Kolberga w 
ramach realizacji projektu MAiE 
„Wariacje Kolbergowskie na dwa 
subregiony: Kurpie i Ziemia Łę-
czycka”

- jednodniowe międzypokolenio-
we warsztaty tańca (zapisy) 

- otwarcie wystawy fotografii 
„Kapele ludowe Ziemi Łęczyckiej”

- konkurs „Dawna Nowa Nuta” 
dla kapel łęczyckich i kurpiow-
skich na ludową aranżację pieśni 
ze zbiorów zapisanych przez 
Kolberga

- Ludowa Zabawa Taneczna przy 
akompaniamencie kapel kurpiow-
skich i łęczyckich 

- Jarmark Sztuki Ludowej i Rze-
miosła Dawnego

W lipcu oraz sierpniu odbędą się 
dwie edycje Jarmarku Sztuki Ludo-
wej i Rzemiosła Dawnego

Wkrótce otwarcie skansenu 

Z kobietami nie ma żartów 
– święto w szkole 

ŁĘCZYCA

Lokatorka skarży władze miasta 
do sanepidu 

ŁĘCZYCA
Trują nas w tej kamienicy. 

Kto to słyszał, aby studzienki 
kanalizacyjne były na klatce 
schodowej. Przez te wyziewy 
wciąż boli mnie głowa – skarży 
się Barbara Franczak.

Nasza Czytelniczka zamierza 
poskarżyć się w sanepidzie na 
warunki w jakich przyszło jej 

mieszkać. Wcześniej już opo-
wiadała na łamach „Reportera” 
o katastrofalnych warunkach 
w lokalu socjalnym, przydzie-
lonym przez miasto kilka mie-
sięcy temu. 

- Burmistrz chce mnie wy-
kończyć – mówi zrozpaczona 
lokatorka. - Studzienki kanaliza-
cyjne są pozapychane. Wylewają 
nieczystości. Śmierdzi niemiło-
siernie. To wszystko jest bardzo 

szko-
d l i w e 
dla zdro-
wia. Być może 
należałoby cały czas chodzić 
w masce. 

74-latka narzeka na ser-
ce. Z dnia na dzień coraz 
mniej widzi. Skarży się na 
burmistrza.

- Usłyszałam w magistra-
cie, że otrzymałam mieszka-
nie z najwyższej półki. Nie 
wiem, czy mam się śmiać, 
czy też płakać. Zostałam 
sama z tymi wszystkimi 
problemami. Miasto nie 
chce mi pomóc – słyszymy. 

tekst i fot. (mig)

Pani Barbara zamierza 

poskarżyć się w sanepidzie 

na trujące wyziewy ze 

studzienek kanalizacyjnych 
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GM. ŁĘCZYCA
Walka o przejścia dla pieszych w 

Topoli Królewskiej trwa już kilka 
lat. Pod koniec ubiegłego roku trzy 
przejścia miały zostać wymalo-
wane, jednak do prac nie 
doszło. Grzegorz Góra, 
radny gminny, pyta 
czy ma dojść do 
tragedii, aby wła-
dze i odpowied-
nie instytucje w 
końcu zareago-
wały. 

- Jak długo 
można czekać 
na tak potrzebne 
dla okolicznych 
mieszkańców pra-
ce? Przecież zarówno 
w gminie, jak i Zarządzie 
Dróg Powiatowych wiedzą, 
że w tym miejscu jest bardzo nie-
bezpiecznie – mówi samorządo-
wiec.

Wstępnie przyjęta już koncepcja 
zakłada, że jedno przejście dla pie-
szych wymalowane ma zostać bli-
sko trasy krajowej nr 1 (na prostopa-
dłej drodze w kierunku Grabowa). 
Dwie pozostałe zebry zaplanowano 

przy rozwidleniu dróg 
Dąbie/Kłodawa. 

- Potrzebne 
jest przejście 

dla pieszych 
naprzeciw-
ko sklepu 
i dwa po-
z o s t a ł e 
oddalone 
o kilka-
d z ie s iąt 

metrów. W 
tych miej-

scach często 
dochodzi do 

niebezpiecznych 
sytuacji na drodze. 

Piesi boją się o swoje życie, 
bo kierowcy jadą z dużą prędkością 
– słyszymy od radnego. 

G. Góra twierdzi, że już pod ko-
niec ubiegłego roku prace związane 
z wymalowaniem przejść miały 
zostać zrealizowane. 

- Obiecał to szef Zarządu Dróg Po-
wiatowych – mówi radny. - Zapew-
niał również, że wyremontowany 
zostanie chodnik. 

Paweł Wołoszyn, dyrektor ZDP 
w Łęczycy, zapewnia, że pamięta 
o inwestycji w Topoli Królewskiej.

- Pan radny musi pamiętać o 
tym, że tego typu prac nie można 
przeprowadzać bez wcześniejszych 
konsultacji, chociażby z policjan-
tami z drogówki. Takie spotkanie 
na pewno w najbliższym czasie 
odbędzie się z funkcjonariuszami. 
Musimy mieć dokładny projekt 
organizacji ruchu. Nie chcę znów 
obiecywać, aby pan radny nie chwy-
tał mnie za słowa, ale wydaję mi się, 
że pasy dla pieszych powinny zo-
stać wymalowane wiosną, czyli już 
niedługo. Położony także zostanie 
nowy chodnik – mówi P. Wołoszyn. 

tekst i fot. (stop)

Przy szpitalu od kilku dni działa 
pracownia rentgeno-diagnostyki w 
Niepublicznym Zakładzie Opieki 
Zdrowotnej Tomma. Założycielem 
jest spółka KIE z Niepruszewa, 
której łęczyckie starostwo wy-
dzierżawiło na 25 lat blisko 250 
metrów kwadratowych terenu 
ZOZ-u. Jak się dowiadujemy od 
Katarzyny Władczak, pracującej 
w recepcji i zajmującej się admi-
nistracją biurową, firma działa od 
1991 roku i zajmuje się sprzętem 
medycznym dla klientów z całej 
Polski. Na rynku diagnostycznym 
sprzętu medycznego działa od 22 
lat. Firma posiada wieloletnie do-
świadczenie w zakresie dzierżawy, 
sprzedaży i serwisu tomografów 
komputerowych, rezonansów ma-
gnetycznych oraz klasycznej apa-
ratury rentgenowskiej. - Oferujemy 
wysokospecjalistyczną aparaturę 
medyczną, materiały eksploatacyj-
ne, urządzenia nagrywające obrazy 
z badań radiologicznych na dyskach 
CD, jak również narzędzia infor-
matyczne do analizy, dystrybucji 
i archiwizacji cyfrowych obrazów, 

które zdecydowanie ułatwiają pracę 
lekarzom – słyszymy.

Pracownia rezonansu magne-
tycznego jest korzystnym rozwią-
zaniem dla pacjentów, którzy na 
badanie nie będą musieli jechać 

kilkadziesiąt kilometrów czy cze-
kać w kolejce przez kilka miesięcy. 
Mieszkańcy do tej pory kierowani 
byli do Włocławka, Łodzi czy 
Zgierza, gdzie znajdują się najbliż-
sze pracownie. To pierwsza taka 

Straż miejska po raz pierwszy 
poinformowana została o włama-
niu do starego więzienia. 34-latek – 
najprawdopodobniej były osadzony 
– wyłamał zamki od strony dawnej 
części administracyjnej, którą teraz 
użytkuje jednostka budżetowa 
urzędu miasta.

- Zgłoszenie o włamywaczu 
otrzymaliśmy z Zieleni Miejskiej – 
mówi Tomasz Olczyk, komendant 
łęczyckiej straży miejskiej. - Mężczy-
zna był pijany. O zdarzeniu poin-
formowana została również policja. 

Okazało się, że włamywacz jest 
34-letnim mieszkańcem Łodzi. Do-
stał się do części administracyjnej 
starego więzienia niszcząc zamki w 
drzwiach. Tłumaczył się funkcjona-
riuszom, że dzień wcześniej został 
zamknięty przez pracowników 
Zieleni Miejskiej. 

- Oczywiście nikt nie zamknął 
tego mężczyzny – usłyszeliśmy od 
pracowników jednostki budżeto-
wej. 

34-latek zabrany został do ko-
misariatu policji. Miał 2 promile 
alkoholu we krwi. Odpowie za 
zniszczenie mienia.

tekst i fot. (mig)

Tego jeszcze nie było! 
Włamał się do... więzienia

34-latek z Łodzi włamał się do starego więzienia w Łęczycy 

Rezonans magnetyczny już działa

pracownia w powiecie łęczyckim. 
Niestety na razie badania są płatne 
(cena ustalana dla każdego pacjenta 
indywidualnie), ale firma poczyniła 
kroki, aby uzyskać dofinansowanie 
z NFZ. 

Pracownia czynna jest od 8 do18. 21 
marca nastąpi jej uroczyste otwarcie.

Z tytułu dzierżawy terenu po 
uruchomieniu pracowni, firma ma 
płacić szpitalowi czynsz w wyso-
kości około 5 tysięcy złotych netto 
miesięcznie. Pracownią przez 25 lat 
dzierżawy będzie zarządzał NZOZ 
Tomma. Po wygaśnięciu umowy, 
budynek trafi w ręce powiatu łę-
czyckiego i dalej będzie wykorzy-
stywany na potrzeby szpitala.

tekst i fot. (mig)

Czy ma dojść do tragedii? - pyta radny 

Jedno z przejść dla pieszych znajdować ma się naprzeciw sklepu 

Marek Biniek mówi, że w tym miejscu jest bardzo niebezpiecznie 

Radny Grzegorz Góra 
walczy nie tylko 

o przejścia, ale też 
o nowy chodnik
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reklama

W przeciągu kilku ostatnich dni 
wycięto drzewa przy drodze do 
ZS w Leśmierzu. Drzewa zdaniem 
naszego Czytelnika były bardzo 
stare, ale zdrowe. Nie stanowiły 
żadnego zagrożenia dla przechod-
niów. - Nie powinny nikomu prze-
szkadzać. Oglądając te ścięte drzewa 
nie stwierdziłem aby były chore. 
Szkoda, że je wycięto – napisał do 
redakcji pan Michał. - Były siedli-
skiem wielu ptaków, m in. grzywa-
czy, sierpówek, pełzaczy leśnych 
oraz rzadszego gatunku pełzacza 
ogrodowego. 

Pobocza drogi przebiegają-
cej od Topoli Szlacheckiej do 
Nędzerzewa są w coraz gorszym 
stanie. Ponadto na odcinku kilku 
kilometrów droga jest zdaniem 
użytkowników zbyt wąska. 

- Pamiętam, że już dawno 
padały obietnice o poszerzeniu 
drogi – mówi Julian Kazimier-

czak. - Inwestycji drogowych 
w gminie brakuje. Być może to 
wina tego, że nie ma pieniędzy. 
Należy jednak pamiętać o bez-
pieczeństwie.

- To prawda – dodaje Tadeusz 
Wojtera. - Auta na tej drodze 
mijają się dosłownie o centy-
metry. 

Lechosław Cieślak to kolejny 
zwolennik poszerzenia drogi.

- Sytuację pogarszają rosnące 

blisko poboczy drogi drzewa. 
Nie są od dawna przycinane. 
Zdarza się, że duże suche kana-
ry lecą na drogę. Drzew nie ma 
kto przycinać – słyszymy. 

Paweł Wołoszyn,  dyrektor 
Zarządu Dróg Powiatowych, 
twierdzi, że do tej pory nie 
m ia ł  żad nych syg nałów od 
mieszkańców w sprawie przy-

cinki drzew. - Jeśli chodzi o 
poszerzenie drogi, to nie jest 
takie proste. Sprawa rozbija 
się o pieniądze, którymi trzeba 
rozsądnie gospodarować. W 
tym roku zaplanowane zosta-
ły poszerzenia dróg w Topoli 
Katowej i Czernikowie – mówi 
dyr. Wołoszyn. 

(stop)

Na nietypowy pomysł zaakcento-
wania imienin Kazimierza wpadli 
pracownicy muzeum w łęczyckim 
zamku. Kwiatami udekorowali 
rzeźbę Kazimierza Wielkiego usta-
wioną przed zamkiem. W tym dniu 
turyści mogli zwiedzać zamek za 
darmo. Ponadto goście byli często-
wani imieninowymi cukierkami. 

(stop)

Kwiaty 
dla Kazimierza 

Wielkiego

ŁĘCZYCA

GM. ŁĘCZYCA

Czy wycięli 
zdrowe drzewa? 

Do Nędzerzewa po wąskiej drodze 

Droga powinna zostać poszerzona. Pobocza się sypią – 
usłyszeliśmy

Mieszkańcy Kozub skarżą się również na brak przycinki drzew

Tak wczesnej wiosny nie pamiętają 
najstarsi rolnicy 

GM. ŁĘCZYCA
Jerzy Borowczyk, rolnik ze 

wsi Kozuby, od kilku dni na 
polu przeprowadza tzw. „włó-
kę”. Prace polowe rozpoczął 
– jak większość gospodarzy 
– o ponad miesiąc wcześniej 
w porównaniu z rokiem ubie-
głym. 

- Trochę już żyję na tym świe-
cie – mówi z uśmiechem pan 
Jerzy – ale tak wczesnej wiosny 
nie pamiętam. Właśnie rozpo-
cząłem włókę. To takie przygo-
towywanie ziemi pod zasiew. 
Polę trzeba najpierw wyrównać, 
później się nawozi a następnie 
wjeżdża kultywator. Po tych 

wszystkich zabiegach można 
już siać. 

J. Borowczyk powiedział nam, 
że zasieje buraki. Wcześniej 
wsiał dymkę. Od okolicznych 
roln ików dowiadujemy się, 
że już teraz można wysiewać 
owies. 

Zdaniem gospodarzy zima już 
odeszła na dobre. Specjaliści z 
doradztwa rolniczego ostrzega-
ją jednak, aby jeszcze poczekać z 
wysiewem mniej odpornych na 
zimno zbóż i warzyw. Chodzi 
o to, aby gleba uzyskała odpo-
wiednią, dodatnią temperaturę. 

Zdaniem agronomów gleba 
powinna mieć ok. 5 - 6 stopni 
Celsjusza, aby można bezpiecz-
nie siać zboża jare. Obecnie 

można siać zboża bardziej od-
porne na przymrozki: owies, 
pszenicę jarą oraz łubin. 

Z pogodą bywa jednak róż-
nie. Może być tak, że jeszcze w 

kwietniu mogą powrócić nocne 
przymrozki. Dlatego rolnicy 
powinni być przezorni, aby póź-
niej nie liczyć strat w zbiorach. 

tekst i fot. (stop)

Jerzy Borowczyk, jak większość rolników, rozpoczął wiosenne 
prace polowe
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OZORKÓW

OZORKÓW

OZORKÓW
W Miejskim Ośrodku Kultury od-

był się cykl spotkań realizowanych 
pod nazwą „Dni Bałkańskie”. Spo-
tkaniem inaugurującym projekt sta-
ły się warsztaty tańców bałkańskim 
dla dzieci i dorosłych. Następnie na 
scenie placówki zaprezentowała się 
grupa artystyczna Studnia O, zaś 
zespół „Balkan Sevdah” przybliżył 

zebranej licznie publiczności ener-
getyzującą muzykę krajów Półwy-
spu Bałkańskiego. W programie nie 
zabrakło także informacji na temat 
sytuacji geopolitycznej regionu, 
jego historii i kultury. Ostatnim 
przedsięwzięciem było otwarcie 
wystawy fotografii autorstwa Izy 
Wierzbickiej i Miłosza Chmieleckie-
go pt. „Bałkańskie drogi i bezdroża”.

Info: MOK

W Bratoszewicach odbyła się 
jubileuszowa „Biesiada Karnawa-
łowa Powiatu Zgierskiego”, którą 
wspólnie zorganizował Łódzki 
Ośrodek Doradztwa Rolniczego i 
Starostwo Powiatowe w Zgierzu. 
W imprezie wzięły udział władze 
wojewódzkie oraz lokalne, szefowie 
agencji rolnych, koła gospodyń wiej-
skich, zespoły ludowe i rodzimi rę-
kodzielnicy. Panie z Kół Gospodyń 
Wiejskich: z Mięsośni, Ziewanic, 
Warszewic – Cesarki, Smolic, Lore-
nek, Ciężkowa, Krzywca, Wielkiej 
Wsi, Sokolnik Parceli, Sierpowa 
Konar, Jan Wojtczak ze Śliwnik, 
Fundacja PRYM i Stowarzyszenie 
Przyjazne Wsie Chociszew-Mi-

Pomimo zapowiedzi prze-
niesienia centrum sterowania 
monitoringiem do komisariatu 
policji, to wciąż główny system 
znajduje się w inspektoracie do 
spraw zarządzania kryzysowe-
go przy ul. Listopadowej. Czy 
pracownik urzędu ma czas na to, 
aby non stop obserwować obraz z 
kamer rozstawionych w różnych 
punktach w mieście?

-  Mam wiele obowiązków 
i przyznaję, że nie mogę cały 
czas patrzeć w ekran miejskiego 
monitoringu – mówi inspektor 
Krzysztof Kawecki. - Ale nie 
ma obaw. Nawet, gdybym coś 
przeoczył, to i tak obraz jest 
nagrywany. To nowoczesny 
sprzęt, który pozwa-
la na odtworzenie 
obrazu. Doszło 
k i l k a  k a mer 
o doskona-
łych para-
m e t r a c h 
pozwala-
jących na 
re jest ra-
cję nawet 
znacznie 
o d d a l o -
nyc h  s y-
tuacji.

C z y  n o -
w o c z e s n y 
monitoring za-
rejestrował jakieś 

chuligańskie wy-
bryki, czy też 

akty wanda-
lizmu?

-  N a 
razie nie 
– infor-
muje in-
spektor 
ds. za-
rządza-
nia kry-

zysowe-
go. - Wi-

dać, że rola 
prewencyjna 

kamer świetnie 
się sprawdza. 

Jak się dowiedzieliśmy naj-
więcej „oczek” jest zainstalo-
wanych w centrum Ozorkowa 
– przy pl. Jana Pawła II. Dwie 
ka mer y dzia łają  w pobl iżu 
miejskiego targowiska, jedna na 
skrzyżowaniu ul. Starzyńskiego 
i Sucharskiego. Monitorowany 
jest też plac zabaw przy ul. 
Lotniczej a także teren przed 
społemowską „Stodołą”. Kame-
ra jest także przy boisku na ul. 
Mielczarskiego oraz skrzyżo-
waniu na Adamówku a także 
przy bibliotece publicznej. W 
sumie miejski monitoring skła-
da się z 13 kamer. 

tekst i fot. (stop)

Łabędzie po kilku latach nieobec-
ności ponownie zadomowiły się 
na tzw. ptasiej wyspie miejskiego 
stawu. Wraz z kaczkami stanowią 
sporą atrakcję, szczególnie dla 
młodszych. Są oswojone z wido-

kiem całych rodzin, które z brzegu 
dokarmiają piękne ptaki. Łabędzie 
podpływają bardzo blisko brzegu, 
wielu ozorkowian robi im zdjęcia. 
Staw w Ozorkowie, niczym słynne 
Łazienki Królewskie w Warszawie, 
staje się za sprawą łabędzi jeszcze 
bardziej malowniczy. 

tekst i fot. (stop)

Niczym Królewskie Łazienki 

Powiatowa Biesiada Karnawałowa

Dni Bałkańskie 

kołajew-Pustkowa Góra zadbali o 
zaproszonych gości przygotowując 
oraz serwując dla nich wspaniałe 
potrawy.

Info: UG

Kryzysowy miejski monitoring

Obraz z kamer trafia do pokoju inspektora ds zarządzania 
kryzysowego
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Oryginalne potrawy 
i porady kulinarne

Rozwiązanie krzyżówki z numeru 77: Kto doznał, ten poznał.

UŚMIECHNIJ SIĘ
Podchodzi blondynka do Informacji PKP: 
- Przepraszam, jak długo jedzie pociąg 
z Krakowa do Warszawy? 
- Chwileczkę.... 
- Dziękuję!!!

* * *
Na lekcji polskiego: 
- Jasiu, powiedz nam, kiedy używamy wielkich liter? 
- Kiedy mamy słaby wzrok! 

* * * 
Hipnotyzer w cyrku wskazuje na jednego z widzów i 
mówi do publiczności:  
- A teraz zahipnotyzuję tego pana i każę mu zapomnieć 
wszystkie niemiłe sprawy.  
- Nie! - krzyczy mężczyzna z trzeciego rzędu. - On jest 
mi winien 500 złotych. 

* * * 
Gajowy napotyka na skraju lasu młodą dziewczynę. 
- Nie boi się pani tak sama chodzić po lesie? Jeszcze ktoś 
panią zgwałci... 
- Gdyby pan był tak miły... to już bym dalej nie szła... 

* * * 
Wąż mówi do węża:  
- Sssłuchaj, czy my jesssteśmy jadowite?  
- No, chyba tak.  
- Kurde, bo sssię w język ugryzłem. 

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

* * *
- Nie rozumiem, jak jeden człowiek może robić tyle błę-
dów? - mówi polonistka do ucznia. 
- Wcale nie jeden - odpowiada uczeń. Pomagali mi 
mama i tata. 

GRECKA ZUPA CYTRYNOWA
Składniki: 
• 6-7 szklanek wywaru z kurczaka 
• 1/2 szklanki drobniutkiego makaronu 
• najlepiej w kształcie ryżu 
• 3 jajka 
• sok z dwóch cytryn 
• sól 
• świeżo zmielony czarny pieprz 
• kilka plasterków cytryny do przybrania 

Sposób przygotowania: Makaron gotujemy w wywarze z 
kurczaka zgodnie z instrukcją na opakowaniu. Gdy już jest 
ugotowany, ubijamy jajka, łączymy je z sokiem z cytryny 
i łyżką stołową zimnej wody. Ucierając, powoli wlewamy 
do nich łyżkę wazową gorącego wywaru, potem kolejną i 
jeszcze jedną. Następnie jajka wlewamy do wywaru, zupę 
zdejmujemy z ognia, mieszamy i doprawiamy solą i pieprzem. 
Zupę podajemy od razu przybraną plasterkami cytryny.  
Uwaga! Przy dodawaniu jajek trzeba bardzo uważać, aby 
się nie ścięły - nie można już doprowadzać zupy do wrzenia. 

SCHABOWY INACZEJ
Składniki
• 5 kotletów schabowych 
• musztarda dijon 
• 5 plastrów żółtego sera 
• sól, pieprz 
Panierka: 
• mąka ze szczyptą papryczki chilli 
• jajko rozmącone z odrobiną mleka i wegetą 
• bułka tarta 
Ponadto: 
• marchewka duszona na maśle 
• sałata masłowa z oliwą z oliwek, • pieprzem, solą, octem i 
dwoma surimi 

Przygotowanie: 
1. Kotlety rozbijamy bardo cienko, doprawiamy solą i pie-
przem. Wkładamy do lodówki na ok 2 godz. Po tym czasie 
smarujemy je niewielką ilością musztardy dijon, kładziemy 
plasterek sera i składamy w kopertę.
2. Kotlety panierujemy w kolejności: mąka, jajko, bułka tarta. Sma-
żymy z 2 stron na złoty kolor. Podajemy z ulubionymi dodatkami

PORADY NASZYCH CZYTELNICZEK
•  By kaczka była soczysta i aromatyczna natrzyj ją sokiem 
z cytryny i majerankiem 
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RZEŹBIARZ Z PASJĄ 
- Robię to co kocham – mówi Henryk Adamczyk z Łęczycy

Ponad 7 metrów mierzyła największa rzeźba wykonana przez pana Henryka. - Podczas pleneru rzeźbiarskiego 
na Kaszubach mieliśmy za zadanie wyrzeźbić postać bożka Stolena – wspomina H. Adamczyk. - Gdy zobaczy-
łem ogrom pracy, to złapałem się za głowę. Do pomocy mieliśmy piły mechaniczne. Nad Stolenem pracowałem 
2 tygodnie.

Henryk Adamczyk skończył właśnie rzeźbę Jezusa Frasobliwego. Rzeźbiarz nie odpoczywa. Na zamówienie 
wykonuje serię rzeźb „od ziarenka do bochenka”. Będą to rzeźby oracza, siewcy, żniwiarza i piekarza.

tekst i fot. (stop)

Matka Boska 
Zielna

Gospodyni 
przy ubijaniu 
masła

Muzykalny 
Żyd

Święty Florian – 
patron strażaków

Kosiarze



10 10 MARCA 2014
Nowy 
Tygodnik 
Regionalny władza ma swoje media 

Koncert Charytatywny pt. ,, Noc Przebojów 
– Nauczyciele Grają dla Dawida i Artura”

15.03.2014 r. godz.16.00
 

Miejsce koncertu: Miejski Ośrodek Kultury, ul. Wyszyńskiego 43 a

Organizatorzy Koncertu: Komitet Społeczny, Nauczyciele z ozor-
kowskich placówek oświatowych oraz Terenowe Koło Ligi Kobiet 
w Ozorkowie serdecznie zapraszają do udziału w koncercie, któ-

rego celem jest zbiórka publiczna na rehabilitację Dawida i Artura 
Skalskich mieszkańców miasta Ozorkowa chorych na porażenie 

mózgowe.

,,Otwórzmy serca i nie bądźmy obojętni, ponieważ obok 
nas żyją ludzie, którzy potrzebują naszej pomocy’’

Na pewno miasto było dobrze 
przygotowane na srogą zimę. Na 
osiedlach usypane zostały mniejsze 
lub większe kupki piachu, które 
wciąż – pomimo wiosennej aury 

– leżą w pobliżu bloków. To spory 
problem dla lokatorów. Podczas 
silniejszych podmuchów wiatru 
piasek leci wprost na budynki 
mieszkalne i przechodniów. Chy-
ba najwyższa pora na pozimowe 
porządki. 

(stop)

W budynku Państwowej Straży 
Pożarnej w Ozorkowie odbyły się 
gminne eliminacje w Ogólnopol-
skim Turnieju Wiedzy Pożarniczej 
„Młodzież zapobiega pożarom”, w 
którym z wieloma trudnymi pyta-
niami zmierzyli się uczniowie szkół 
podstawowych, gimnazjalnych oraz 
ponadgimnazjalnych z gminy Parzę-
czew oraz gminy i miasta Ozorków. 

Zwycięzcami zostali:
Szkoły podstawowe:
I. Zuzanna Pęgowska- Szkoła 

Podstawowa w Chociszewie
II. Tomasz Zamolski- Szkoła Pod-

stawowa w Chociszewie
III. Weronika Czwońda- Szkoła 

Podstawowa w Parzęczewie
Gimnazjum:
I. Marta Morańda- Gimnazjum w 

Parzęczewie
II. Natalia Talara- Gimnazjum w 

Parzęczewie
III. Łukasz Chwiałkowski- Gim-

nazjum w Parzęczewie 
info: UG 

Piaskiem prosto w oczy 
OZORKÓW

Turniej wiedzy pożarniczej 

Wystartowała telewizja burmistrza 
OZORKÓW

Oficjalna nazwa to Ozorkowski 
Serwis Informacyjny. Mieszkańcy 
a także niektórzy radni mówią jed-
nak o nowych miejskich mediach 
– telewizja burmistrza. Jak łatwo 
się domyślić negatywne opinie 
wynikają z dość jednostronnego 
stylu przedstawiania informacji. 
W miejskiej telewizji nie ma pole-
miki, czy też krytyki burmistrza. 
Radni zostali postawieni przed 
faktem dokonanym. Nic nie wie-
dzieliśmy o stworzeniu Tv Ozor-
ków. Nie wiedzą ile na urzędową 
telewizję przeznaczanych jest 
publicznych pieniędzy. 

- Jeśli burmistrz chce się promo-
wać, to niech wyjmie z kieszeni 
swoje pieniądze i stworzy prywatną 
telewizję lub gazetę. To nie jest w po-
rządku, że do promowania własnej 
osoby wykorzystywane są pienią-
dze mieszkańców – uważa Joanna 
Mariankowska, radna niezależna. 
- Jeśli są fundusze na telewizję, to 
dlaczego nie ma środków na zmniej-
szenie bezrobocia, łatanie dziur w 
drogach, nowe place zabaw, zasiłki 
dla najbiedniejszych. W tej chwili 
zapomogi wypłacane w MOPS są 
bardzo niskie. Najubożsi ledwo 
wiążą koniec z końcem.

Samorządowcy z którymi rozma-
wialiśmy twierdzą, że burmistrz nie 
informował ich wcześniej o pomyśle 
związanym ze stworzeniem Ozor-
kowskiego Serwisu Informacyjnego. 

- Tym samym nie wiemy ile 
pieniędzy publicznych jest wyda-
wanych na Tv Ozorków. Kto się tym 
zajmuje? Czy są to pracownicy ma-

gistratu, czy też firma z zewnątrz? 
- pyta radna.

Ryszard Rogalski, wiceprzewod-
niczący rady miejskiej, od nas do-
wiedział się o telewizji, którą można 
oglądać na stronach urzędu miasta. 

- Przyznam, że jestem zaskoczony. 
Burmistrz, jeśli wydaje na takie cele 
pieniądze publiczne, powinien in-
formować na sesji o takich sprawach 
– mówi wiceprzewodniczący. - Na-
prawdę nie wiem z jakiego wydziału 
poszły na telewizję pieniądze i jaka 
jest to suma. 

Zaskoczony jest także radny Alek-
sander Siwek.

- Nie wiem nic o nowym medium 
stworzonym przez burmistrza – sły-
szymy od radnego. - Nie mam po-
zytywnego zdania o samorządowej 

gazetce i domyślam się, że telewizja 
burmistrza robiona jest w podob-
nym stylu, czyli jednostronnie.

Jeszcze bardziej krytycznie o 
ostatnich poczynaniach burmi-
strza wypowiada się radny Józef 
Stokowski. 

- Samorządowe media mają ra-
cje bytu tylko wówczas, gdy są 
obiektywne. Tym bardziej, że idą 
na to publiczne pieniądze. A tak 
nie jest w przypadku Wiadomości 
Ozorkowskich. Nie ma polemiki, 
krytyczne w stosunku do władzy 
wypowiedzi nie są publikowane. 
Na pewno zainteresuję się Ozorkow-
skim Serwisem Informacyjnym. 
Trzeba przede wszystkim wyjaśnić 
ile wydawanych jest pieniędzy na 
telewizję i czy służy ona tylko pro-
mocji burmistrza. 

Pytania w sprawie telewizyjnego 
serwisu wysłaliśmy do rzecznik 
burmistrza Izabeli Dobrynin, która 
sprawuje też obowiązki redaktorki 
naczelnej Wiadomości Ozorkow-
skich. 

- Nie mam dostępu do urzędowej 
poczty. Składam gazetę – odpisała 
pani rzecznik. 

Pytania wysłaliśmy również do 
Dominika Gabrysiaka, asystenta 
burmistrza Ozorkowa. Odpowiedzi 
do tej pory nie otrzymaliśmy. Do 
sprawy na pewno powrócimy. 

tekst i fot. (stop)

Burmistrz Jacek Socha wykorzystuje telewizję do 
przedstawiania samych sukcesów. Czy znajdzie się tam miejsce 
również na polemikę i krytyczne uwagi?

reklama
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OZORKÓW
Problemy z terminową wy-

płatą pensji były od wielu mie-
sięcy. Ostatnio jednak sytuacja 
uległa znacznemu pogorszeniu. 
Większość pracowników Domu 
Pomocy Społecznej na pienią-
dze czeka do dziś. Ludzie ob-
winiają księdza Jacka Stasiaka, 
prezesa Fundacji Ekumeniczne 
Cent rum Dialog u Relig ii i 
Kultur.

Ponad rok temu starostwo po-
wiatowe przekazało DPS w dzier-
żawę fundacji księdza Stasiaka z 
Aleksandrowa Łódzkiego. Czy 

ktoś mógł się spodziewać aż takich 
problemów?

Lidia Elert, radna powiatowa 
z Ozorkowa, zaangażowała się w 
walkę o prawa pracowników. 

- Praktycznie krótko po tym, jak 
ksiądz w DPS rozpoczął 
swoje rządy zaczęły 
się kłopoty pracow-
n i ków.  Była m 
w ielok rot n ie 
informowana 
o n ieprawi-
dłowościach. 
Negat y w ne 
opinie ludzi 
przekazywa-
łam jako prze-
w o d n i c z ą c a 
komisji rewizyj-
nej podczas obrad 
rady powiatu. Zresztą 
ksiądz Stasiak również był 
zapraszany na sesje. Bagatelizował 
ludzkie sprawy. Twierdził, że pra-
cownicy DPS w Ozorkowie zbyt 
przesadnie przedstawiają sytuację 
– mówi radna.

Kilka dni temu spotkaliśmy się 
z pracownikami Domu Pomocy 
Społecznej. 

Beata Walczak jest samotną 
matką. Wychowuje dwójkę dzieci.

- Księdza absolutnie nie intere-
suje to, że nie mamy wypłaconej 
pensji. To bardzo smutne. Przecież 

ksiądz powinien tym bardziej 
pomagać w takich sytuacjach – 
słyszymy.

Jak się dowiedzieliśmy w ubie-
głym tygodniu na prawie 50 pra-
cowników DPS, pensje otrzymało 
zaledwie 12 osób. 

- Niedawno dzwoniłam do księ-
dza z pytaniem, kiedy otrzymamy 
zaległe pieniądze. Ksiądz odpo-
wiedział, że już nic nie jest nam 
winien. Taka arogancka postawa 
nie przystoi duchownemu – uwa-
ża Jadwiga Czekalska.

Negatywnie o księdzu Stasiaku 
wypowiada się również Jadwiga 
Ewert.

- Jestem księgową. Zwróciłam 

uwagę księdzu na niewłaściwie 
prowadzone finanse. Za to, że 
miałam odwagę się odezwać 
zostałam odsunięta od swoich 
obowiązków.

Małgorzata Popczyk krytykuje 
księdza za wprowadzanie 

na terenie DPS nowe-
go regulaminu.

- Prezes fun-
dacji zdecydo-
wał, że pensje 
będą wypła-
cane w poło-
wie miesiąca. 
Zrezygnował 
z  f u nduszu 

świadczeń pracowniczych. Mie-
liśmy płacić za usterki sprzętu 
komputerowego, który nie jest już 
pierwszej młodości – mówi M. Po-
pczyk. - Ksiądz, gdy przyjeżdżał 
do DPS, straszył pracowników 
zwolnieniami, zachowywał się 
arogancko.

Radna powiatowa, Lidia Elert, 
doprowadziła po licznych inter-
pelacjach do kontroli  starostwa w 
DPS w zakresie realizacji zadania 
publicznego przez fundację księ-
dza Jacka Stasiaka. 

- W wyniku tych kontroli od 
marca Dom Pomocy Społecznej 
nie współpracuje już z Fundacją 
Ekumeniczne Centrum Dialogu 
Religii i Kultur. DPS ponownie stał 
się placówką podległą starostwu 
powiatowemu w Zgierzu. Nieste-
ty pracownicy wciąż czekają na 
pieniądze. Zrobię wszystko, aby 
otrzymali należną pensję.

Udało nam się porozmawiać z 
księdzem Jackiem Stasiakiem.

- Pracownicy otrzymają pie-
niądze. Nie rozumiem skąd to 
całe zamieszanie – usłyszeliśmy. - 
Umowa na dzierżawę DPS została 
rozwiązana za porozumieniem 
stron. Nie będę komentował we-
wnętrznych decyzji kadrowych. 
Fundusz świadczeń socjalnych nie 
został założony po rozmowach ze 
związkami zawodowymi. Muszę 
podkreślić, że sytuacja finansowa 
DPS w Ozorkowie jest bardzo trud-
na. Niestety obecne przepisy mają 
się nijak do prowadzenia tego typu 
placówek, które powinny działać na 
zasadach komercyjnych. 

Pracownicy od samego począt-
ku byli zszokowani postępowa-
niem księdza.

- Duchowny powinien mieć 
zupełnie inną postawę. Ksiądz 
Stasiak działa jak przedsiębior-

ca nastawiony tylko na duże 
zysk i.  To jest  bu lwersujące 
– mówią pracownicy ozorkow-
skiego DPS. 

Warto dodać, że ksiądz skonflik-
tował się z łódzką kurią. Poszło  o 
finanse. Ksiądz jako osoba pry-
watna aktywnie prowadzi dzia-
łalność gospodarczą. Kilkanaście 
lat temu za symboliczną złotówkę 
ksiądz kupił od ewangelików 
zrujnowaną zabytkową świąty-
nię, przekazał swojej fundacji i ją 
wyremontował. Kuria uważa, że 
kościół ma nieuregulowany z nią 
status i nie powinny być w nim 
odprawiane katolickie obrzędy. 
Metropolita łódzki ks. abp Marek 
Jędraszewski nałożył na księdza 
karę suspensy. 

tekst i fot. (stop)

KSIĄDZ MIAŁ POMÓC. 
TERAZ LUDZIE NIE MAJĄ ZA CO ŻYĆ

W Domu Pomocy Społecznej ksiądz Stasiak jest mocno krytykowany 

Lidia Elert zaangażowała się w pomoc pracownikom DPS
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Zyski ze sprzedaży węgla są o 
wiele mniejsze w porównaniu z 
ubiegłorocznym sezonem grzew-
czym. Składy próbują odbić sobie 
spadek sprzedaży posezonowymi 
obniżkami cen. Tak jest między 
innymi przy ul. Prostej. 

- Od lat kupuję węgiel w czasie 
posezonowych obniżek – słyszymy 
od jednego z klientów składu. - W 
tym roku wyjątkowo wcześnie za-

witała cieplejsza aura. Zresztą cała 
zima była łagodna. Potrzebowałem 
połowę tego węgla co rok temu. 

Pan Andrzej, kolejny klient składu 
GS, mówi, że po węgiel przyjeżdża 
przez cały rok.

- Piec podgrzewa wodę i dlatego 
potrzebuję węgla obojętnie czy jest 
to zima, czy też lato.

W składzie węgla przy ul. Prostej 
obniżono ceny o 40 złotych na tonie. 
Do składu przychodzą już klienci, 
którzy myślą o następnej zimie.

(stop)

Rozpoczęła się pielęgnacyjna 
przycinka drzew. W pierwszej 
kolejności prace prowadzone są 
przy głównych ciągach komuni-
kacyjnych. Przycinka prowadzona 
jest na ulicy Zgierskiej,  następnie 

prace będą prowadzone na ul. 
Wyszyńskiego, Listopadowej, 
Starzyńskiego, Nowe Miasto, Kon-
stytucji 3-go Maja, Maszkowskiej, 
Południowej, Łęczyckiej, Wigury, 
a także w rejonach zgłoszonych 
przez mieszkańców, m.in. na 
Traugutta, Podleśnej, Polnej, Za-
gajnikowej. 

Joanna Chmielewska potrafi wy-
chować najbardziej agresywnego i 
nieposłusznego psa. Kilka dni temu 
rozpoczęła „poskramianie” amstafa 
z którym nie mógł poradzić sobie 
właściciel. 

- Chciałabym obalić mit, że am-
staff, pit bull czy też bullterier to 
psi mordercy. Oczywiście mają 
duże pokłady energii, którą muszą 
spożytkować. Dlatego raczej nie 
wskazane jest trzymanie takiego 
psa w małym mieszkaniu w bloku. 
Amstaff Rudi trafił do mnie kilka 
dni temu. Już teraz stał się spokoj-
niejszy, gdy tylko miał możliwość 
porządnego wybiegania się w 
ogrodzie – mówi psia specjalistka.

Pani Joanna jest jedyną w mieście 
– jak sama o sobie mówi – zaklinacz-
ką psów. 

- Interesuję się behawiorystyką i 
szkoleniem psów. Trafiają do mnie 
duże i agresywne psy, ale także 
małe pieski, które są zbytnio roz-
pieszczone. Jest takie powiedzenie, 
że czym skorupka za młodu nasiąk-
nie, tym na starość trąci. Tak jest 
również z psami. Jeśli właściciel od 
małego pozwala pieskowi na przy-
kład spać z nim w łóżku, to później 
niech się nie spodziewa spokojnej 
reakcji od dorosłego psa, gdy z tego 
łóżka próbuje się go wygonić. 

Ozorkowianka kocha psy i mo-

głaby mówić o nich godzinami. 
Niedawno uruchomiła jedyny jak 
do tej pory w mieście psi hotel. 

- Każdy kto nie ma co zrobić z 
psem, gdy idzie do pracy, może go 

dać do mojego hotelu – słyszymy. 
- Myślę, że zainteresowanie taką 
usługą będzie też spore w czasie 
zbliżających się wakacji.  

(stop)

Miasto strzyże drzewa 

OZORKÓW

OZORKÓW

Na składach góry węgla

„Zaklinaczka psów” z Ozorkowa

Z chodnika wprost pod samochód
OZORKÓW

 Nasi Czytelnicy poinformowa-
li nas o niebezpiecznym przejściu 
w pobliżu marketu Tesco. Wy-
jazd z marketu przebiega przez 
chodnik. Piesi oraz kierowcy 
mają utrudnione pole widzenia 
z powodu betonowego płotu. 
Łatwo może dojść do nieszczęśli-
wego wypadku.

- W tym miejscu powinien stać 
znak stop. Kierowcy powinni za-
trzymywać się przed chodnikiem, 
bo przez ten płot wcale nie widzą 
pieszych – mówi Tomasz Gabry-
siak. - W tej sprawie rozmawiałem 
z kierowniczką Tesco. Najpierw 
twierdziła, że znak kiedyś tu stał, 
ale został skradziony. Później 
usłyszałem, że nie będzie się wy-
powiadać.

Pan Tomasz, który niedawno na 
wyjeździe z marketu sam o mały 
włos nie został potrącony przez 
samochód, nie zamierza złożyć 
broni. 

- Napiszę o tym niebezpiecznym 
dla pieszych miejscu do centrali 
marketu. To bardzo ruchliwe 
miejsce. Chodnikiem przy ul. Wy-
szyńskiego spaceruje wiele osób. 
Najbardziej narażeni na potrącenie 
są starsi mieszkańcy a także matki 
z dziećmi. 

Pani Jolanta codziennie przecho-
dzi z córeczką koło Tesco do domu. 

- Przyznam, że za każdym ra-
zem mam duszę na ramieniu, gdy 
zbliżamy się do Tesco. Oby jak 
najszybciej ustawili tu znak.

tekst i fot. (stop)

Przechodząc koło Tesco trzeba bardzo uważać na wyjeżdżające samochody

Widoczność utrudnia betonowy płot
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ŁĘCZYCA

OZORKÓW Utrzymanie czystości i porząd-
ku w mieście jest ustawowym 
obowiązkiem każdego z nas. 
Właściciele posesji oraz wspólnot 
mieszkaniowych zobowiązani są 
do dbania o czystość i schludny 
wygląd posesji oraz otoczenia. 
Strażnicy codziennie patrolują 
miasto, reagują na wezwania 
mieszkańców.

Zakończono prace porządko-
we kolejki wąskotorowej. Straż 
miejska wystosowała pismo do 
Zarządu Dróg Powiatowych oraz 
do Zarządu Drogi wojewódzkiej 
703 w sprawie terminu rozpoczę-
cia prac porządkowych. Z kolei 
jutro mają się rozpocząć prace 

porządkowe na terenie PKP i 
odnowionego dworca. 

- Najpoważniejszymi proble-
mami w Łęczycy są zaniedbane i 
pozostawione w nieużytku pose-
sje prywatne. Często właściciele 
owych posesji znajdują się poza 
terenem miasta i ciężko się z nimi 
skontaktować. Przykładem może 
być teren przy ul. Kaliskiej na-
przeciwko Polomarketu. – mówi 
Tomasz Olczyk, komendant SM w 
Łęczycy. - Teren jest nieużywany, 
problem jest z występującymi 
śmieciami, z niewłaściwym sta-
nem sanitarnym obiektu oraz 
nadmiernym spożyciem alkoholu. 

Za nieutrzymywanie czystości 
i należytego porządku w mieście/
gminie grozi kara do 500 zł.

tekst i fot. (mig)

Policjanci z Wydziału Ruchu 
Drogowego łęczyckiej komendy 
prowadzili działania pod hasłem 
„Pasy i foteliki”, których celem było 
egzekwowanie od kierujących i pa-
sażerów obowiązku jazdy w pasach 
bezpieczeństwa oraz stosowania 
urządzeń do przewożenia dzieci. 

Według statystyk naruszenie tego 
obowiązku jest jedną z podstawo-
wych przyczyn wysokiej śmiertel-
ności i urazowości ofiar wypadków 
drogowych. Do głównych zadań 
policjantów biorących udział w 
akcji było między innymi: zinten-
syfikowanie kontroli drogowych 
pod kątem ujawnienia nieprawi-
dłowości będących przedmiotem 
działań, zwłaszcza w rejonie szkół 

w godzinach porannych, promo-
wanie wśród kierujących stoso-
wania pasów bezpieczeństwa oraz 
urządzeń do przewozu dzieci, 
zwrócenie uwagi na korzystanie z 
pasów bezpieczeństwa pasażerów 
na tylnych siedzeniach, egzekwo-
wanie od kierujących i pasażerów 
stosowania pasów bezpieczeń-
stwa i urządzeń do bezpiecznego 
przewożenia dzieci, zwrócenie 
uwagi na przewożenie dzieci do 
lat 7 motocyklami, quadami i mo-
torowerami. 

Bilans piątkowych działań to 
skontrolowanych 41 kierowców z 
których 37 zostało ukaranych za 
popełnione wykroczenia w ruchu 
drogowym w tym 17 osób odpowie-
działo za kierowanie bez zapiętych 
pasów bezpieczeństwa. 

Info: policja 

Policjanci zatrzymali nietrzeź-
wą kobietę, która zajmowała się 
swoją 4-letnią córką. Nieodpowie-
dzialnej matce grozi kara nawet do 
5 lat więzienia. 

6 marca o godz. 11.35 policjanci 
przyjęli zgłoszenie, że ul. Łęczycką 
w Ozorkowie idzie pijana kobieta 
z dzieckiem. Gdy mundurowi 
dotarli na miejsce, zobaczyli na 
chodniku chwiejącą się kobietę, 

a przy niej małą dziewczyn-
kę. Okazało się, że to 39-letnia 
mieszkanka Ozorkowa, natomiast 
4-letnia dziewczynka jest jej córką. 
Podczas interwencji nietrzeźwa 
kobieta była bardzo agresywna i 
nie reagowała na polecenia mun-
durowych. Aby doprowadzić ją 
do radiowozu funkcjonariusze 
musieli użyć chwytów obezwład-
niających i kajdanek. Tak samo 
39-latka zachowywała się podczas 
badania trzeźwości, więc została 
przewieziona do zgierskiego szpi-

tala, gdzie pobrano od niej krew 
do badań na zawartość alkoholu 
w organizmie. Dziewczynkę prze-
kazano pod opiekę ojca. Nieodpo-
wiedzialna matka po wytrzeźwie-
niu najprawdopodobniej usłyszy 
zarzut narażenia swojego dziecka 
na niebezpieczeństwo utraty życia 
lub zdrowia, za co kodeks karny 
przewiduje karę do 5 lat pozbawie-
nia wolności. Dodatkowo kobieta 
odpowie za znieważenie funkcjo-
nariuszy publicznych.

Info: policja

Na drodze krajowej nr 14 w 
miejscowości Wyskoki w gminie 
Stryków doszło do tragicznego 
wypadku drogowego. Wstępnie 
ustalono, że 25-letni mieszkaniec 
powiatu zgierskiego kierujący 
BMW, podczas manewru wy-
przedzania nie zachował szcze-
gólnej ostrożności i doprowa-
dził do czołowego zderzenia z 
nadjeżdżającym z naprzeciwka 
samochodem ciężarowym MAN 
z naczepą. Na skutek zderzenia 
25-latek oraz podróżująca z nim 

19-letnia pasażerka BMW ponieśli 
śmierć na miejscu. 35-letni miesz-
kaniec powiatu sochaczewskiego 
kierujący ciężarówką nie odniósł 
obrażeń, był trzeźwy. W związku 
z pracą służb ratowniczych oraz 
grupy dochodzeniowo-śledczej, 
ruch na tym odcinku DK 14 był 
wstrzymany przez kilka godzin. 
Policjanci zorganizowali objazdy. 
Okoliczności wypadku wyjaśniają 
zgierscy policjanci pod nadzorem 
prokuratury. 

KPP w Zgierzu 

Akcja pasy i foteliki

Strażnicy miejscy dbają 
o porządek

Zginęła 19-letnia pasażerka 
i 25-letni kierowca 

Nietrzeźwa matka zajmowała się dzieckiem 

Pijani chuligani bili i kopali 

Do trzech lat pozbawienia 
wolności grozi za pobicie dwóm 
20 – latkom z Łęczycy. Sprawcy 
kopali i bili swoją ofiarę po całym 
ciele.

1 marca około 23.00 dyżurny 
łęczyckiej komendy odebrał 
zgłoszenie z dyskoteki doty-
czące pobicia mężczyzny. Na 
miejsce niezwłocznie skierował 
patrol mundurowych. Policjan-

ci w rozmowie ze świadkami 
zdarzenia ustalili, że jeden z 
ochroniarzy obserwując te-
ren wokół budynku dyskoteki 
zauważył dwóch mężczyzn, 
którzy kopali i bili pięściami 
innego mężczyznę. Pomógł on 
pokrzywdzonemu i zatrzymał 
jednego z agresorów. Dowie-
ziony do komendy 20 – latek 
trzeźwiał w policyjnym aresz-

cie. Miał w organizmie 1,8 
promila alkoholu. Następnego 
dnia we wczesnych godzinach 
porannych policjanci zatrzymali 
drugiego napastnika. 3 marca  
rówieśnicy usłyszeli zarzut. Po-
dejrzani nie potrafili wytłuma-
czyć śledczym powodów swo-
jego zachowania. Grozi im kara 
do 3 lat pozbawienia wolności.

KPP w Łęczycy 
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OGŁOSZENIA DROBNE

ogłoszenia

Kupon na bezpłatne ogłoszenie
Treść ogłoszenia:

 

Telefon:

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

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



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

Specjalista ds. 
technicznych

Wykształcenie średnie, 
kierunek techniczne; mile 

widziane doświadczenie na 
podobnym stanowisku

Schraner Polska Sp. z o.o.
Ul. Lotnicze 21G
99-100 Łęczyca 

Tel. (24) 721-02-27
Strona internetowa: www.

schroner.pl

Dziurkarka/guzikarka
Wykształcenie zawodowe
PPHU „Elizabeth” Export – 

Import
Ul Podhalańska 8/28

93-224 Łódź
tel. 509-426-837

Miejsce wykonywania pracy 
Łęczyca ul. Górnicza3

Handlowiec
Wykształcenie zawodowe; 

doświadczenie 
w zawodzie

Textil Trade Jacek Szramke 
Ul. Chełmińskiego 8

83-110 Tczew
tel. (58) 588-06-74

e-mail: info@textiltrade.eu 
Miejsce wykonywania pracy 

Łęczyca

Przedstawiciel handlowy
Wykształcenie średnie/

wyższe techniczne rolnicze 
lub pokrewne; prawo jazdy 
kat. B; doświadczenia na 
podobnym stanowisku
PRZEDSIĘBIORSTWO 

EKOLOGICZNE „EKOFLORA” 
SIEWIELEC TADEUSZ

Ul. Kolejowa 14
23-200 Kraśnik

tel. (81) 825-20-25
e-mail: ekoflora@pro.onet.pl

Miejsce wykonywania 
pracy na terenie powiatu 

łęczyckiego 

Mechanik samochodowy
Wykształcenie zawodowe
PHUP „AUTOS SILNIKI” 

Ul. Św. Franciszka 
93-479 Łódź

tel. 601-287-327

Konsultant telefoniczny
Wykształcenie 

średnie; podstawowa 
obsługa komputera, 
komunikatywność, 

pracowitość
ADSPECTUS KAROL 

SZWAŁEK
Ul. Długa 45D/6

84-240 Reda
e-mail: rekrutacja@

adspectus.pl
Praca we własnym domu

Mechanik – elektryk

Wykształcenie zawodowe
Uprawnienia: eksploatacja 

maszyn i urządzeń pod 
napięciem, obsługa urządzeń 

transportu bliskiego
Minimum 3 lata 
doświadczenia

HTL – STREFA S.A 
Adamówek 7 

95-035 Ozorków 
(24) 721-92-02

Technolog wtrysku
Wykształcenie średnie 
techniczne, znajomość 

konstrukcji mechanicznych 
oraz rysunku technicznego, 

znajomość konstrukcji i 
budowy form wtryskowych 

oraz procesu wtrysku 
tworzyw sztucznych, 

znajomość programu Pro 
Engineer, Auto Cad, znajomość 
języka angielskiego w stopniu 

komunikatywnym, 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

Ślusarz / spawacz
Wykształcenie podstawowe, 

chęć do pracy
PPHU WOJTCZAK

Piotr Wojtczak
Skromnica 3a

95-035 Ozorków
tel. 506 835 166

Tynkarz maszynowy
Wykształcenie podstawowe, 

umiejętności tynkarskie, 
doświadczenie 1 rok

POLTYNK Paweł Wójcik
ul. Belwederska 81/75 

99-100 Łęczyca
tel. 508 783 864

Oferty pracy-zamknięte:
Pomocnik montażu 

rurociągu nawadniającego
Wykształcenie zawodowe/

średnie; specjalność ogólna/ 
techniczne; umiejętności 

manualne; prawo jazdy kat. B
Informacja pokój nr 1 lub 2

Asystentka w dziale 
administracyjnym

Wykształcenie średnie; 
systematyczność; 

dokładność; język niemiecki – 
komunikatywny

Informacja pokój nr 1 lub 2

Kierowca kat, C+E
Wykształcenie zawodowe; 

prawo jazdy C+E + HDS.
Informacja pokój nr 1 lub 2

Pielęgniarka
Uprawnienia do 

wykonywania zawodu 
pielęgniarki

Informacja pokój nr 1 lub 2

Oferty staży
Cukiernik

Doświadczenie w pracy, 
książeczka sanepidowska

Informacja pokój nr 1 lub 2

Kierowca kat. B
Znajomość miasta i okolic; 
komunikatywność; prawo 

jazdy kat. B
Informacja pokój nr 1 lub 2

Magazynier 
Książeczka zdrowia

Informacja pokój nr 1 lub 2

Mechanik samochodowy
Wykształcenie średnie – 
mechanik samochodowy, 

elektryk; tankowanie LPG; 
wskazane doświadczenie 

zawodowe
Informacja pokój nr 1 lub 2

Kasjer – sprzedawca
Wykształcenie średnie 

handlowe; doświadczenie 
zawodowe – praktyki w 

sklepie
Informacja pokój nr 1 lub 2

Handlowiec
Wykształcenie zawodowe, 

umiejętność pracy w zespole
Informacja pokój nr 1 lub 2

Sprzedawca – kasjer
Książeczka zdrowia

Informacja pokój nr 1 lub 2

Kierowca magazynier
Wykształcenie średnie lub 

zawodowe, 
prawo jazdy kat. B

Informacja pokój nr 1 lub 2

Doradca klienta ds. 
telekomunikacyjnych
Wykształcenie średnie, 

obsługa komputera, 
komunikatywność, 

determinacja, sumienność, 
prawo jazdy kat. B, 

odporność na stres, wysoka 
kultura osobista, prezencja
Informacja pokój nr 1 lub 2

Pracownik  biurowy
Obsługa komputera i 
urządzeń biurowych

Informacja pokój nr 1 lub 2

Kierowca – informatyk
Wykształcenie średnie 

techniczne, 
prawo jazdy kat. B

Informacja pokój nr 1 lub 2

Sprzedam dom w Grabowie. Tel.: 608 
239 843   

Sprzedam M-4 w blokach w Ozorko-
wie. Tel.: 696 788 228   

Dachy krycie. Blacha, papa, gonty, 
podbitki, docieplenia. Tel.: 669 429 710 

Sprzedam  3 szt. prostowników do 
ładowania akumulatorów widlaków 
elektrycznych 24V lub platformo-
wych 80V. Tel.: 514 872 868

Posiadam na sprzedaż 2 szt.  desty-
larek do wody typDEM10 3x380V 7,2 
kW Tel.: 514 872 868

Wynajmę mieszkanie umeblowane 37 
m² II p. Gdańsk-Oliwa, osiedle strzeżo-
ne. Tel.: 607 471 672

Szwaczki Ozorków – zatrudnię. Tel.: 
602 193 505  

Sprzedam paleciaki (ręczne wózki 
widłowe), w pełni sprawne (2 sztuki). 
Tel.: 505 717 131

Sprzedam sieczkarnię jednorzędo-
wą Claas Jaguar 30. Talerze, noże i 
ostrzałka w stanie dobrym Maszyna 
z tarką ziarna w pełni sprawna. Wałek 
przekaźnika mocy w komplecie. Za-
potrzebowanie na moc - 50 KM Tel.: 
505 717 131

Sprzedam dmuchawę do siana słomy 
może być także używana do zboża. 
W komplecie wszystkie rury i kolana 
i sterownik rozrzutu. Tel.:  791 881 350

Sprzedam komplet opon MATA-
DOR. Dużo bieżnika, nie przytarte 
na bokach. Rok produkcji 2009, mają 
przejechane po około 1000 km. Tel.: 
667 566 784

Sprzedam profesjonalny odkurzacz 
znanej i cenionej marki Karcher model 
T201. Odkurzacz w 100% sprawny 
technicznie silnik pracuje bardzo cicho. 
Posiada w obudowie schowek na koń-
cówki. Wizualnie tak jak na zdjęciach. 
Do odkurzacza w komplecie jest: 
oryginalny długi wąż ssący o długości 
2,7m, 2xrura ssąca, ssawka przełącza-
na podłogowa, ssawka szczelinowa, 
ssawka z włosiem, ssawka do dywanu, 
filtr. Tel.:  503 950 004

Mam na sprzedanie łąkę o powierzch-
ni 1ha w miejscowości Zawada. więcej 
info pod nr.tel .: 781 582 014

Sprzedam pompę 65pjm200 z sil-

nikiem 11 kW 2940obr. Wydajność  
pompy to 600-700l/min. Pompa jest 
wyposażona w szybkozłącza stra-
żackie 75mm oraz wyłącznik trójkąt/
gwiazda 32A i linkę miedzianą 10 m 
4x10. Tel.:  782 153 061

Do wynajęcia dom z działką  na wsi 
Zduny Parcele. Dom jest umeblowa-
ny,2 pokoje, łazienka z prysznicem, 
toaleta, wyposażony, z dużym po-
dwórkiem. Niedaleko dom i rzeka. 
Dom położony jest 7 km od Łęczycy, 
50 km od Łodzi,24 km od Uniejowa, 
7 Km od trasy A2.Pilne !!!! Tel.:  661 
133 445

Sprzedam wózek w bardzo dobrym 
stanie ,kompletny z wszystkimi ak-
cesoriami: gondola, spacerówka; 
używany tylko przez jedno dziecko. 
Tel.:  694 076 704

Sprzedam fotelik -nosidełko samo-
chodowe w bardzo dobrym stanie. 
Tel.:  695 076 704

Do sprzedania skuter używany 
przez dziewczynę. Serwisowany. 
Kupiony w 2011r.Mało używany 
(dojazd do szkoły)ma przejechane 
2220km.Technicznie sprawny stan 
ogólny b.dobry Z przodu i z tyłu 
hamulce tarczowe ,koła 13. Polecam 
i zapraszam na jazdę próbną !! Tel.:  
507 075 674

Do zaoferowania traktorek caste-
lgarden . Silnik B&S6 koni , skrzynia 
biegów manualna ,szerokość ko-
szenia 63 cm ,pojemniść  kosza ok 
100l, stan techniczny jak i wizualny 
oceniam na bdb kosiarka w pełni 
sprawna gotowa do pracy. Oferuje 
transport. Tel.:  667 857 445

Do sprzedania drukarkę , skaner i ko-
piarkę w jednym. Sprzęt jest w stanie 
BDB nie ma uszkodzeń ani nic. Drukuje 
świetnej jakości obrazy. Jedyna wada 
to brak tuszu. Drukarkę sprzedaje 
gdyż dostałem nową laserową wiec 
ta nie jest mi potrzebna. Jest to na-
prawdę okazja za nową dałem 329 zł. 
Jest kompletna płyta kable zasilacz. 
Oryginalne pudełko. Możliwość wy-
syłki za pobraniem Cena: 90 zł. Tel.: 
726 971 896

Sprzedam zadbanego matiza z 1999r. 
Posiada immobiliser, radioodtwa-
rzacz, blokadę skrzyni biegów. Auto 
jest na oponach zimowych w bdb sta-
nie. Dokładam komplet opon letnich. 
Aktualny przegląd i ubezpieczenie. 
Tel.:  502 326 413
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W turnieju na boisku LO wzięło 
udział osiem drużyn z powiatu 
łęczyckiego. Rozgrywki prowa-
dzone były systemem,,każdy z 
każdym”, w dwóch grupach. Na-

stępnie zwycięzcy grup zagrali o 
pierwsze miejsce a zespoły, które 
zajęły w grupach drugie miej-
sca zagrały o miejsce trzecie. Po 
pasjonującej walce oraz rzutach 
karnych turniej wygrała drużyna 
o groźnej nazwie ,,Dzikie bestie” 
team pokonując w finale druży-

Siatkarze Bzury pokonali na 
wyjeździe drużynę Salosu Ostrów 
Wielkopolski 3:1. Był to przedostatni 
mecz wyjazdowy w tym sezonie. 
Do końca zostały do rozegrania 
dwa mecze, które zadecydują czy 
ozorkowianie zajmą 6 czy 7 miejsce.

Salos Ostrów Wielkp – Bzura 
Ozorków 1:3

Skład Bzury: Bartczak, Chałup-
nik, Król, Dorian, Ciesielski, Pia-
secki, Antosiak(l) oraz Gajdzicki, 
Wójcik, Molenda

Piłkarski turniej otwarcia sezonu ORLIKOWEGO 2014
ŁĘCZYCA

OZORKÓW

Trzy punkty 
dla Bzury 
w meczu z 
Salosem

Hurtap Łęczyca mistrzem Polski 

W Łęczycy odbyły się XIV Mi-
strzostwa Polski U35 w Futsalu. Z 
udziałem ośmiu zespołów: Rowibau 
Gliwice, Centrum Bielsko-Biała, Old-
boys Team Toruń, Zdrowie Garwo-
lin, Włókniarz Pabianice, Kp Łódź, 
Hurtap Łęczyca i Malwee Seniors. 
Drużyny rozegrały mecze w dwóch 
grupach walcząc o możliwość gry w 
dalszej części turnieju. 

Do dalszej gry w mistrzostwach 
awansowały po dwa najlepsze ze-
społy z każdej z grup. 

Z Grupy A:
1. Hurtap Łęczyca
2. Centrum Bielsko-Biała

Z Grupy B:
1. Rowibau Gliwice
2. KP Łódź

Drugi dzień rozpoczął się od roz-
grywek półfinałowych. W pierwszym 
półfinale Hurtap Łęczyca spotkał się 
z zespołem KP Łódź. Spotkanie było 
niezwykle zacięte i stało na bardzo 
wysokim poziomie. Skuteczna i 
zdecydowana gra łęczyckiej drużyny 
od początku drugiej części spotkania 
doprowadziła do ostatecznego zwy-
cięstwa gospodarzy 5:2.

W drugim półfinale Rowibau 
Gliwice zmierzył się z Centrum 
Bielsko-Biała. Mecz zakończył się 
wynikiem 7:2 i awansem do finału 
zespołu Rowibau Gliwice.

W meczu o trzecie miejsce zawod-
nicy z Centrum Bielsko-Biała stoczyli 
walkę z zespołem KP Łódź. Już w 
pierwszej połowie padły dwa gole 
dla łodzian. Zawodnicy KP Łódź 
napędzeni ogromną chęcią zdoby-

cia medalu zakończyli spotkanie 
wynikiem 11:2 gwarantując sobie 
3 miejsce w końcowej klasyfikacji.

W finale Hurtap Łęczyca spotkał 
się z drużyną Rowibau Gliwice. Za-
wodnicy obu zespołów dostarczyli 
kibicom wielu emocjonujących 
przeżyć grając na bardzo wysokim 
poziomie. Pierwszą bramkę dla na-
szej drużyny w 13-tej minucie spo-
tkania zdobył Krzysztof Filipczak, 
dokańczający akcję wyprowadzo-
ną przez Roberta Dąbrowskiego. 
Gra była nieprawdopodobnie 
wyrównana, a akcje przenosiły 
się spod jednej bramki pod drugą. 
Pierwsza połowa zakończyła się 
przewagą Hurtapu 2:0. Obie dru-
żyny skutecznie broniły swoich 
bramek. Druga połowa spotkania 
okazała się równie wyrównana i 

emocjonująca. W hali panowały 
niesamowite emocje. Obie drużyny 
zacięcie walcząc o mistrzostwo 
wymieniały się strzałami. Na 4 
minuty przed końcem spotkania 
goście wycofali jeszcze bramkarza, 
jednak skuteczna gra Hurtapu nie 
pozwoliła drużynie przeciwnej 
na zmianę wyniku spotkania. 
Ostatecznie mecz zakończył się 
wynikiem 3:1 i to Hurtap Łęczyca 
po raz drugi cieszył się ze zdobycia 
tytułu Mistrza Polski.

Ostateczna kolejność w Mistrzo-
stwach Polski U-35 w Futsalu:

Hurtap Łęczyca
Rowibau Gliwice
KP Łódź
Centrum Bielsko-Biała
Oldboys Team Toruń

Włókniarz Pabianice
Zdrowie Garwolin
Malwee Seniors

Nagrody indywidualne zdobyli:
Król strzelców: Robert Dąbrowski- 

Hurtap Łęczyca
Najlepszy zawodnik: Szymon 

Maksym – Rowibau Gliwice
Najlepszy bramkarz: Robert Au-

gustyn – Hurtap Łęczyca

Skład drużyny Hurtap Łęczyca: 
Robert Augustyn (br), Wiktor 
Napióra, Marek Widzicki, To-
masz Broner, Robert Dąbrowski, 
Krzysztof Filipczak, Adam Kryger, 
Krzysztof Krauz, Artur Szymczyk, 
Grzegorz Kaczkowski, Dariusza 
Karasiński, Piotr Powroźnik. 

źródło: hurtapleczyca 

nę ,, No Name”. Ostatni stopień 
podium wywalczyła drużyna 
,,Smerfy z Łęczycy” pokonując 
drużynę ,,Królewska Topola. Naj-
lepszym zawodnikiem turnieju 
wybrano Kacpera Kupisa z druży-
ny,,Smerfy z Łęczycy”. W bramce 
najlepszym okazał się Paweł Milej 
z drużyny,,Dzikie bestie” team. 

Najlepszym strzelcem turnieju 
został Adrian Jarczyński również 
z drużyny,,Dzikie bestie” team 
strzelec sześciu bramek. Zwycię-
ska drużyna otrzymała puchar 
ufundowany przez dyrektor I 
LO. im Kazimierza Wielkiego w 
Łęczycy. 

leczycki.pl 
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źródło: internet/zdjecia.fajow
e.pl, kopalniaw

iedzy.pl, rekordyguinessa.pl

Eksperci od dawna wiedzą, że w cieplejsze dni docho-
dzi do większej liczby przestępstw, niż w dni chłodniej-
sze. Mechanizm tego zjawiska nie jest znany. Być może 
dzieje się tak dlatego, że w cieplejsze dni dochodzi do 
większej liczby interakcji społecznych, być może ludzie 
są bardziej agresywni gdy jest cieplej. Niezależnie jednak 
od przyczyn, pewien naukowiec postanowił zbadać, czy 
ocieplający się klimat może wpłynąć na zwiększenie prze-
stępczości. Teoretycznie tak właśnie powinno się stać. Na 
szczęście, gdy temperatury wzrosną powyżej pewnego 
poziomu, dojdzie do spadku przestępczości, gdyż będzie 
zbyt gorąco, by wychodzić z domu. 

86. gala rozdania Oskarów dobiegła końca. Emocje, 
które od tygodni nie opuszczały zarówno samych no-
minowanych, jak i ich wiernych fanów, w końcu opadły. 
Znamy już szczęśliwych zwycięzców, a także ich mniej 
zadowolonych, bo przegranych, kolegów. Tych ostatnich, 
nawet bez wymarzonej statuetki, nie opuszczał jednak 
ani dobry humor ani ochota na zabawę. Do tego stopnia, 
że udało im się ustanowić nowy rekord Guinessa za… 
„słitfocię”. Po zamieszczeniu na Twitterze, zdjęcie DeGe-
neres momentalnie zrobiło furorę. W kilka godzin wpis 
powielono ponad 2,2 miliona razy, co nigdy dotąd nie 
zdarzyło się w historii tego portalu. 

Spike Aerospace planuje zastąpić okna kabiny pasa-
żerskiej odrzutowca ponaddźwiękowego S-512 wyświe-
tlaczami. Na całym samolocie mają być zainstalowane 
mikrokamery. Obraz z nich będzie montowany, by 
zapewnić podróżującym zapierające dech w piersiach 
panoramy. Na swoim blogu firma zapewnia, że pasa-
żerowie będą mogli przyciemnić obraz albo zastąpić 
sceny rozgrywające się w czasie rzeczywistym zdjęcia-
mi przechowywanymi przez system. S-512, pierwszy 
biznesowy odrzutowiec ponaddźwiękowy, nie wejdzie 
jednak w skład floty przed 2018 r. Szacuje się, że będzie 
kosztować ok. 80 mln dol. 

Im cieplej, tym mniej 
bezpiecznie

„Słitfocia” na gali 
rozdania Oskarów

Zamiast okien 
komputerowe obrazki

Powódź, nie powódź... 
napić się trzeba

Dentysta - fotograf

Wersja terenowa maluszka

Trzeba było nie zadzierać

Pora pomyśleć o przeciwsłonecznych okularach

Śpiewać każdy może


