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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. 3

Wicestarosta w ogniu krytyki. Czy 
załatwiła pracę mężowi? W ZS im. J. Grodzkiej 

w Łęczycy 
zatrudniony został 
małżonek Krystyny 
Pawlak, zastępcy 
starosty. Pojawiają się 
głosy, że wicestarosta 
wykorzystała 
stanowisko w celach 
prywatnych. 

Tajemnicza śmierć 26-latka
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Lokatorzy bloku przy ul. Wojska 
Polskiego 1B napisali do zarządu 
spółdzielni mieszkaniowej „Łę-
czycanka” petycję ws. starego 
chodnika przed ich budynkiem. 

- Nie wiemy dlaczego jedynie 
nasz chodnik nie został wyremon-
towany – słyszymy od jednej z 
lokatorek. - Przy sąsiednich dwóch 
blokach w ubiegłym roku położo-
na została nowa kostka brukowa. 
Czujemy się pokrzywdzeni, bo 
spółdzielnia obiecywała wcześniej, 
że zrobi wszystkie chodniki na 
naszym osiedlu. 

Jarosław Pacholski, prezes „Łę-

czycanki”, zamierza o prośbie 
mieszkańców rozmawiać w tym 
tygodniu z radą nadzorczą. 

- Inwestycje na osiedlu przy ul. 
Wojska Polskiego realizowane były 
jeszcze za poprzedniego prezesa – 
słyszymy. - W każdym bądź razie 
w tej sprawie na pewno poroz-
mawiam z członkami rady. Jeśli 
będzie zgoda na remont chodnika, 
to prace przeprowadzimy jeszcze 
w tym roku. 

Spółdzielnia przeprowadza też 
rozmowy z lokatorami pobliskiego 
bloku ws. docieplenia. Wszystko 
wskazuje na to, że blok zostanie 
objęty pracami termomoderniza-
cyjnymi. 

tekst i fot. (stop)

Wreszcie! Po latach oczekiwań 
ruszy niedługo remont szpitalnego 
oddziału wewnętrznego. - W tej 
chwili oddział liczy 69 łóżek, jest 
podzielony na 2 części. Często 
bywa tak, że łóżka trzeba dostawiać 
ponieważ pacjentów, którzy wy-
magają hospitalizacji jest znacznie 
więcej - mówi Andrzej Pietruszka, 
dyrektor ZOZ w Łęczycy. - Oddział 
wewnętrzny cieszy się dużą re-
nomą, popularnością i zaufaniem 
wśród  mieszkańców a potwier-
dzeniem tego faktu jest to, że ok. 
40 procent pacjentów leczonych na 
tym oddziale jest spoza powiatu 
łęczyckiego. Remontowane będzie 
lewe skrzydło oddziału. To między 
innymi efekt wieloletniego dzia-
łania w tym kierunku ordynator 
Anny Mroczkowskiej. Oddział 
dostosowany ma być do norm sa-

nitarno-epidemiologicznych, musi 
też spełniać standardy Minister-
stwa Zdrowia. Gruntowny remont 
obejmie prace budowlane, trakcje 
mediów - elektryczność, gaz, hy-
draulika. Sufit będzie podwieszany.

- Praca na wyremontowanym 
oddziale na pewno będzie przy-
jemniejsza. Teraz jest ten oddział 
brzydki, dlatego chcę jak najszyb-
ciej zmienić  jego oblicze – słyszy-
my od dyrektora. - Przed pracami 
remontowymi rusza procedura 
przetargowa. Szacuję, że koszt 
remontu powinien się zamknąć 
w 550 tys. zł.

Dyrektor mówi nam, że starania 
poczynione w związku z remontem 
mają zaowocować takim efektem 
jaki widzimy na odnowionym od-
dziale chirurgii.

Pacjenci są oczywiście zadowo-
leni z zapowiadanego remontu 
oddziału wewnętrznego. 

- W końcu ktoś się za to weźmie 
i oddział już nie będzie straszył 
szarymi, brzydkimi, odrapanymi 
ścianami. Taki remont jest potrzeb-
ny, aby pacjenci szybciej zdrowieli 
i czuli się dobrze w szpitalu – mówi 
jedna z pacjentek. 

(mig)

Wciąż wyjaśniana jest bez-
pośrednia przyczyna śmierci 
26-letniego Mariusza T, który 
w niedzielny wieczór został 
zaczepiony w centrum Łęczycy 
przez dwóch chuliganów. 

- Sekcja zwłok 26-latka prze-
prowadzona w Zakładzie Me-
dycyny Sądowej w Łodzi nie 
doprowadziła do ustalenia przy-
czyny zgonu mężczyzny. Będzie 
to możliwe dopiero po wykona-
niu dodatkowych badań – mówi 
Krzysztof Kopania, rzecznik 
łódzkiej Prokuratury Okręgowej. 

Dowiedzieliśmy się, że Ma-
riusz T. w niedzielę uczestniczył 
przed feralnym zdarzeniem na 
ul. 18 Stycznia w kilku innych 
bójkach, m.in. z kuzynem. Nasi 
rozmówcy twierdzą, że 26-latek 
był pod wpływem alkoholu i 
narkotyków. 

- Biegli nie wykluczają wersji 
związanej z tym, że mężczy-
zna w dniu pobicia zażywał 
narkotyki – informuje Monika 
Pi łat ,  szefowa Prokurat ur y 
Rejonowej w Łęczycy. - Wyniki 
z drugiego badania, w tym na 
zawartość środków narkotycz-
nych, powinny być znane w 
ciągu najbliższego miesiąca. Z 
całą pewnością możemy jed-
nak stwierdzić, że 26-latek nie 
zmarł z powodu pobicia. Na 
ciele miał nieliczne otarcia i si-
niaki, które na pewno nie mają 
związku z jego zgonem. 

Mariusz T. od jakiegoś czasu 
mieszkał razem z dziewczyną 
w Ozorkowie.  To właśn ie z 
n ią spacerował w n iedzielę 
w centrum Łęczycy. Śledczy 
u st a l i l i ,  ż e  26 - l atek  z o st a ł 

najpierw zaatakowany przez 
19-latka a n iedługo późnie j 
przez 30-latka. Chuligani zo-
stali zatrzymani i przesłucha-
ni. Przyznali się do pobicia. 
Prokurator zastosował wobec 
nich dozór policyjny.

Rozmawialiśmy z mieszkań-
cami, którzy są coraz bardziej 
zaniepokojeni tym, co dzieje się 
w Łęczycy. Mieszkańcy nie czują 
się bezpiecznie. Szczególnie starsi 
ludzie i matki z dziećmi boją się 
wieczorami wychodzić z domów. 

-  W Łę cz yc y  b ez pie cz n ie 
n ie  jest  –  t wierdzi  Just y na 
Zawadzka. - Wieczorami uni-
kam wychodzenia na ul icę, 
szczególnie z małym dziec-
kiem. Różni ludzie się kręcą. 
Najczęściej są pijani. A tacy są 
nieobliczalni.

- Nie czuję się bezpiecznie 
– dodaje Leszek Pachliński. 
- Młodzież jest rozwydrzona, 
broń Boże komuś zwrócić uwa-
gę czy powiedzieć, że źle się 
zachowuje. Za moich czasów 
tego nie było.

(stop)

Proszą spółdzielnię o chodnik W czerwcu remont oddziału wewnętrznego 

Teraz oddział wygląda mało atrakcyjnie. Na szczęście niedługo 
się to zmieni

Zagadkowa śmierć 26-latka

Justyna Zawadzka obawia 
się chuliganów. Dlatego z 
dzieckiem wieczorami nie 
spaceruje Zatrzymany przez policję jeden z napastników

fo
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reklama

To co dzieje się na szczytach 
naszej lokalnej władzy jest nie-
dopuszczalne – usłyszeliśmy w 
ubiegłym tygodniu w redakcyj-
nej słuchawce. Pani wicestarosta 
wykorzystała swoje stanowi-
sko, aby w Zespole Szkół im. J. 
Grodzkiej dyrektor zatrudnił 
jej męża – emeryta. To skandal 
– uważa nasz Czytelnik. 

Przyjrzeliśmy się bliżej sprawie. 
Nasi rozmówcy nie kryli zasko-
czenia i oburzenia.

- Przecież tylu jest młodych i 
wykształconych ludzi po studiach 
z dyplomami pedagogów. Zasila-
ją rzesze bezrobotnych. Wydaje 
mi się bardzo dziwne, że trzeba w 
szkołach zatrudniać emerytów. A 
jeszcze bardziej skandaliczne jest 
to, że w szkołach takie osoby za-
trudniane są z poręki osób, które 
rządzą w naszym mieście – mówi 
pani Zofia z którą o problemie 
rozmawialiśmy w centrum Łę-
czycy. 

Krystyna Pawlak, wicestarosta 
powiatu łęczyckiego, przyznaje, 
że przypuszczała, iż mogą poja-
wiać się podobne komentarze po 
tym, jak w „Grodzkiej” zatrud-
niony został jej małżonek.

- Tak szczerze mówiąc nie-
jednokrotnie rozmawiałam z 

mężem w tej sprawie – słyszy-
my. - Analizowaliśmy sytuację, 
bo domyślałam się, że mogą 
pojawiać się krytyczne komen-
tarze od osób, które z zewnątrz 
nie mogą obiektywnie dokonać 
oceny. Muszę podkreślić, że 
nigdy nie namawiałam pana 
dyrektora Zespołu Szkół, aby 
zatrudnił mojego męża. Powiem 
więcej, byłam przeciwna, aby 
małżonek rozpoczął pracę w 
szkole. Jednak dyrektor prze-
konał go do pracy nauczyciela 
elektrotechniki. 

Zastępca starosty przekonuje, 
że nauczycieli zawodu brakuje 
na rynku. 

- Być może sprawa może budzić 
kontrowersję, ale realia są takie, 
że mój małżonek po prostu zrobił 
przysługę uczniom. Nie można 
było zostawić młodzieży bez 
nauczyciela.

Andrzej Saganiak, dyrektor 
ZS im. J. Grodzkiej, potwierdza 
słowa wicestarosty Pawlak. 

- Małżonka pani Krystyny za-
trudniłem na pół etatu w miejsce 
nauczyciela, który musiał sko-
rzystać z urlopu zdrowotnego 
– mówi dyrektor Saganiak. - Ma 
dziesięć godzin tygodniowo, 
zarabia ok. 1500 złotych brutto 
na miesiąc. 

Dyrektor zapewnia, że przed 
zatrudnieniem małżonka wice-

starosty rozmawiał z szefową 
pośredniaka. Miał usłyszeć, że 
wśród bezrobotnych nie ma osób 
z potrzebnymi kwalifikacjami do 
nauczania elektrotechniki. A. Sa-
ganiak rozmawiał też z kilkoma 
osobami zainteresowanymi pracą 

w szkole i nauką przedmiotu.
- Młoda absolwentka Politech-

niki Łódzkiej powiedziała mi, że 
za tak małe pieniądze pracować 
nie będzie – wspomina rozmowę 
A. Saganiak. - Większej pensji nie 
mogłem jej zaproponować. 

Warto jednak dodać, że w 
szkolnictwie niektórzy wcale nie 
zarabiają tak małych pieniędzy.

Dyrektor Andrzej Saganiak co 
miesiąc zgarnia ponad 8 tysięcy 
złotych. 

tekst i fot. (stop)

Czy wicestarosta lobbowała na rzecz swojego męża?
ŁĘCZYCA

Dyrektor Andrzej Saganiak - „sam podjąłem decyzję o zatrudnieniu małżonka pani wicestarosty”.
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Młode wiosenne warzywa już 
zaczynają pojawiać się na straga-
nach.  Ich żywe barwy z pewnością 
przykuwają naszą uwagę. Patrząc 
na nie czujemy, że zima już za nami. 

Te piękne warzywa mają jednak 
plusy i minusy. Za ich atut uważa 
się smak, który jest zdecydowanie 
lepszy od smaku warzyw impor-
towanych, dostępnych w sklepach 
przez cały rok. 

Niestety, jak podkreślają dietetycy 
i lekarze, nowalijki zawierają sporo 
niebezpiecznych dla zdrowia sub-
stancji chemicznych. To dzięki nim 
są tak kształtne, dorodne i barwne. 

Dla własnego zdrowia lepiej 
kupować warzywa ekologiczne, 
bądź dokładnie przyglądać się tym, 
które spotkamy na rynku. Należy 
pamiętać, że im większe, o bardziej 
intensywnym kolorze - tym mniej 
zdrowe dla naszego organizmu.

Najczęściej w nowalijkach spod 
folii są azotany, ołów, rtęć, środki 
ochrony roślin. Podatne na groma-
dzenie tych związków są zwłasz-
cza: sałata, rzodkiew, szczypiorek. 
Znacznie mniej szkodliwych sub-
stancji przyswajają: ogórek, pomi-
dor, marchew i ziemniaki. 

Oczywiście nie należy zaprzesta-
wać spożywania młodych warzyw. 
Zresztą, trudno im się oprzeć! Choć 
mają w sobie czasami niezdrowe 
substancje, to są także źródłem mi-
nerałów oraz witamin. Warto jed-
nak jeść je z rozsądkiem i umiarem.

(aga)

Już wiadomo... niestety na Wiel-
kanoc nie będziemy mogli cieszyć 
oczy widokiem bazi. Po prostu 
zbyt wcześnie się rozwinęły, bo 
pogoda była ostatnio bardzo 
wiosenna. Zamiast tzw. kotków 
na wierzbach będą w okresie 
świątecznym zielone listki. To 
z pewnością zła informacja dla 
tradycjonalistów. Dodajmy, że 

starym zwyczajem związanym z 
Palmową Niedzielą jest połykanie 
pączków gałązki wierzbowej co 
miało zapobiegać chorobom płuc, 
gardła i wszelkim boleściom. 

Czy ta tradycja jest wciąż żywa? 
Raczej nie. Za to piękna symbolika 
święconki, pisanek i wielkanocnego 
baranka na szczęście pozostała. 

tekst i fot. (stop)

Ścieżka rowerowa w Łęczy-
cy ciągnie się wzdłuż drogi 
wojewódzkiej od strony Pod-
dębic do skrzyżowania ul. 
Kaliskiej i M. Konopnickiej. 
- Łęczyca leży na skrzyżowaniu 
szlaków rowerowych o zasięgu 

wojewódzkim i międzyregional-
nym: np. szlak bursztynowy (kie-
runek: od Uniejowa do Bolimowa) 
czy szlak Wojewódzkiej Magistra-
li Rowerowej Północ - Południe 
(ze śląska na Pomorze) – mówi 
Krzysztofa Łuczak, rzecznik 
magistratu. 

tekst i fot. (mig)

Na ścieżki wyjechały rowery
ŁĘCZYCA

Nowalijki  - pięknie wyglądają. Ale czy 
są zdrowe? 

Bazi na święta nie będzie 

W Łęczycy, przy ul. Kaliskiej, kwitną bazie 

ŁĘCZYCA
Straż miejska już kilka razy 

była informowana o agresywnym 
mieszańcu przypominającym 
foxteriera, trzymanym przez jed-
ną z lokatorek domu socjalnego 
przy ul. Kopalnianej. Na psa skar-
żą się mieszkańcy pobliskiego 
osiedla Kleks. Twierdzą, że mie-
szaniec gryzie dzieci. Martwią się 
o swoje pociechy. Nie wiedzą czy 
pies jest szczepiony. 

Właścicielką psa jest pani Marta G. 
(nazwisko do wiadomości redakcji). 
Gdy w ubiegłym tygodniu pojechali-
śmy do baraków, pies był w kagańcu. 

- Czasami jest agresywny, bo 
broni swojego terytorium – słyszy-

my od pani Marty. - Ale Twix (tak 
wabi się psiak) na pewno nikogo 
nie pogryzł. Tym bardziej, że wy-
puszczam go z domu zawsze w 
kagańcu. Pies jest szczepiony.

Marta G. potwierdza, że z po-
wodu Twixa na Kopalnianą przy-
jechali strażnicy miejscy.

- Strażnicy poradzili mi, żebym 
dawała Twixowi jakieś uspokajające 
specyfiki. Pojadę do weterynarza i 
dowiem się co byłoby najlepsze. Z 
drugiej strony to, że pies jest taki a 
nie inny, wynika z jego charakteru. 
To pies myśliwski, żywe srebro. Nie 
chciałabym go ciągle faszerować 
jakimiś tabletkami na uspokojenie. 
Być może oddam Twixa znajomej, 
która mieszka na wsi. 

tekst i fot. (stop)

Twix, podczas naszej wizyty, był w kagańcu

Z mieszańcem bawiła się córka pani Marty

Skarżą się na Twixa.
Mieszaniec rzuca się na 
przechodniów



517 MARCA 2014
Nowy 
Tygodnik 
Regionalny

Zenon Działek. - Ta inwesty-
c ja n ie powinna być w tym 
mie jscu z różnych i  bardzo 
wa ż nyc h  prz yc z y n.  Je s tem 
zdziwiony, że burmistrz nie 
zwraca na to uwagi i lekcewa-
ży zdania najbliżej mieszka-
jących ludzi. Zablokowaliśmy 
już pla ny budow y przy u l. 
Ogrodowej stacji paliw i myj-
ni. Mam nadzieję, że wyrok 
sądu będzie po naszej myśli.

Z b i g n ie w  O t t o ,  k t ó r e g o 
dzia łka w ra z z  budy n k iem 
mieszkalnym, graniczy z grun-
tem inwestycyjnym, również 
nie chce marketów.

- Blisko jest rynek. Market 
byłby dużą konkurencją dla 
kupców – mówi pan Zbigniew. 

Teren pod budowę dwóch 
marketów – Intermarche i Bri-
comarche – został sprzedany 
prywatnej firmie kilka lat temu.

-  Wielokrotnie występowano 
o warunki zabudowy na wska-
zany obszar. Wniosek składała 
firma Krokus Sp. z o.o. i doty-
czył budowy pawilonu w bran-
ży spożywczej i budowlanej 
z ogrodem wystawienniczym 
oraz pawilonu handlowo-usłu-
gowego wraz z parkingiem, 
zjazdem i integralną infrastruk-
turą techniczną – informuje 
Krzysztofa Łuczak, rzecznik 
burmistrza. -  Burmistrz ma 
obowiązek ustalenia warunków 
zabudowy dla danej inwestycji. 
Prowadzi w tym celu postępo-

wanie administ racy jne 
w wyniku którego ustala 
przedmiotowe warunki. 
Państwo Działek wnieśli 
odwołanie do Samorządo-
wego Kolegium Odwoław-
czego w sprawie de -
cyzji wydanej przez 
burmistrza doty-
czącej wydania 
w a r u n k ó w 
z a b u d o w y 
dot. przed-
m i o t o w e j 
inwestycji. 

S K O  w 
Łodzi po 
r o z p a -
t r z e -
n iu te j 
s p r a -
w y , 
d e -
c y z j ę 
b u r -
m i -
s t r z a 
utrzyma-
ło  w moc y. 
W  z w i ą z k u  z 
tym państwo Dzia-
łek wnieśl i  skargę 
do Wojewódzkiego 
Sadu Adm i n ist ra-
cyjnego.

W Łęczycy działa-
ją już dwie Biedron-
ki a także Polomar-
ket i Netto. 

tekst i fot. (stop) W tym miejscu mają stanąć supermarkety

Bez pOmOcy z pOśredniaka 

ŁĘCZYCA

W maju Wojewódzki Sąd Ad-
ministracyjny odnieść ma się 
do skargi państwa Działek w 
sprawie decyzji wydanej przez 
burmistrza dotyczącej wyda-
nia warunków zabudowy pod 
dwa planowane markety przy 
ul. Ogrodowej. 

Od kilku lat t rwa batalia 
między miastem a przedsię-
biorcą ws. nowych marketów. 

- Nie zgadzam się z wyda-
nymi przez władze miasta 
u s t a le n i a m i  do t yc z ąc y m i 
warunków zabudowy – mówi 

Magdalena Andrzejczak, Justyna 
Rogalska, Wojciech Lizaniec – co ich 
łączy? Niedawno wystartowali z 
własnym biznesem, pomimo tego, 
że urzędowego wsparcia finanso-
wego nie otrzymali.

Pani Magda prowadzi sklep odzie-
żowy. Młoda bizneswomen przyzna-
je, że liczyła na wsparcie z urzędu pra-
cy. O możliwościach dofinansowania 
inwestycji z pośredniaka rozmawiała 
z urzędniczką. 

- To była konkretna i rzeczowa 
rozmowa. Niestety mało opty-
mistyczna biorąc pod uwagę 
możliwość szybkiego otrzymania 
pieniędzy na rozkręcenie wła-
snej działalności gospodarczej 
– wspomina M. Andrzejczak. - 
Mnie zależało na czasie i dlatego 
zainwestowałam w sklep własne 
oszczędności. 

Okazuje się, że ostatnio w Łęczycy 
jak grzyby po deszczu wyrastają skle-
py odzieżowe. Zaledwie kilkadziesiąt 
metrów od sklepu pani Magdy, 
podobny biznes prowadzi Justyna 
Rogalska. Pani Justyna również 
zastanawiała się, czy nie skorzystać z 
pomocy Powiatowego Urzędu Pracy.

- Siostra mojego męża starała się o 
pieniądze na własną działalność. Stąd 
wiem, że to wcale nie jest takie proste. 
Bardzo długo się czeka, trzeba spełnić 
określone wymogi. Postanowiłam 
więc, że przeznaczę własne zaskór-

niaki na biznes – mówi z uśmiechem 
J. Rogalska. 

Przedsiębiorcze panie z branży 
odzieżowej podkreślają, że ogromną 
konkurencją są dla ich sklepów tzw. 
ciucholandy a także łódzkie markety 
w których odzież jest znacznie tańsza. 

Wojciech Lizaniec wystartował z 
zupełnie innym biznesem. Otworzył 
w centrum miasta siłownię. 

- Moje zabiegi o pieniądze z po-
średniaka na inwestycję trwały kilka 
miesięcy. W końcu zrezygnowałem 

– mówi świeżo upieczony przed-
siębiorca. - Sprzedałem samochód, 
zapożyczyłem się i udało mi się 
spełnić marzenie. Siłownia działa 
coraz prężniej. Mam również plany 
organizowania zajęć ogólnorozwo-
jowych i związanych z samoobroną. 
Tym projektem zainteresowana jest 
policja i miasto. Chodzi o to, aby 
młodzi ludzie zamiast palić papierosy 
i pić alkohol przychodzili na zajęcia 
ruchowe. 

tekst i fot. (stop)

reklama

Czy w Łęczycy wybudowane zostaną nowe markety?

Przeciw budowie marketów jest m.in. 
Zbigniew Otto

Nie czekali na pieniądze z urzędu. Młodzi i przedsiębiorczy...

Magdalena Andrzejczak liczy na 

to, że odzieżowy biznes wypali 

Pani Justyna prowadzi sklep 
odzieżowy 

Wojciech Lizaniec sprzedał auto a pieniądze zainwestował w 
siłownię
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W Urzędzie gminy Daszyna 
uroczyście podpisano umowę po-
między Gminą Daszyna i Zakładem 
Karnym w Garbalinie. Umowa doty-
czy ustalenia wzajemnych zobowią-
zań organizacyjnych i finansowych, 
związanych z realizacją inwestycji 
pod nazwą: „Budowa lokalnej infra-
struktury dystrybucji gazu ziemne-
go - przyłączenie Zakładu Karnego 
w Garbalinie”.

Ze strony Zakładu Karnego pod-
pis złożył Dyrektor - płk Ryszard Pa-
radowski natomiast ze strony Gminy 
Daszyna wójt - Paweł Jóźwiak.

Zawarta umowa jest efektem 
kilkuletnich starań jednostki, zmie-
rzających do zastąpienia drogiego 
medium, jakim jest olej opałowy, 
tańszym i bardziej ekologicznym 
paliwem. Dostęp jednostki do nowe-
go nośnika energii, poza aspektem 
ekonomicznym, pozwoli podnieść 
ogólne bezpieczeństwo zasilania 
zakładu w czynniki energetyczne. 
Dotychczasowy wieloletni brak 
zainteresowania ze strony mono-
polisty tj. PGNiG SA, w kierunku 
rozszerzenia sieci dystrybucji gazu 
na terenach ZK i doprowadzenia 
tak oczekiwanej „nitki gazu” do 

Zakładu Karnego w Garbalinie, 
w zasadzie pozbawiał nadziei na 
realizację tego oszczędnościowego 
zamierzenia. Należy dodać, że 
starania dotyczące podłączenia 
jednostki do magistrali gazowej 
rozpoczęły się już w 2006 roku. 
- Szczęśliwie, sąsiadujemy z gminą 
Daszyna, której władze odważnie 
wykorzystują środki unijne i popie-
rają przedsięwzięcia proekologiczne. 
Filozofia tej rolniczej gminy, która 
posiada ambitniejszą wizję rozwoju, 
inną niż podnoszenie podatków i 
bierne czekanie na inwestorów lub 
dotacje, determinacja osób zaanga-
żowanych, a także wizja rozwoju lo-
kalnego dla mieszkańców i oszczęd-
ności dla budżetu Służby Więzien-
nej, stały się motorem odważnego 
i przez długi czas traktowanego jak 
mrzonka przedsięwzięcia - budowy 
lokalnego gazociągu o długości 28 
km – mówi oficer prasowy ZK w 
Garbalinie. 

Gazociąg przebiega przez dwie 
gminy: Witonia i Daszyna i jest w 
znacznej części finansowany ze 
środków przyznanych w drodze 
konkursu przez Marszałka Woje-
wództwa Łódzkiego. Gaz dotrze 
do jednostki od strony północnej a 
nie od południa, gdzie przebiega 
najbliżej zlokalizowana (około 8 km) 
magistrala gazowa PGNiG.

Jak każda nieszablonowa inwesty-
cja i do tego realizowana z dużym 
rozmachem przez pozasłużbowego 
partnera, niosła w sobie szereg pytań 
i wymagała odważnych decyzji. W 
tych okolicznościach udział służby 
wymagał szczegółowych symulacji 
ekonomicznych, prawnych analiz i 
uwiarygodnienia możliwości part-
nera, jakim jest gmina Daszyna. Bez 
profesjonalnego zaangażowania 
Inspekcji Gospodarki Energetycznej 

CZSW w Warszawie, trudno byłoby 
przygotować opracowanie, pozwa-
lające rekomendować to przedsię-
wzięcie Dyrektorowi Generalnemu. 
Od chwili podpisania umowy w 
jednostce rozpoczęto prace nad 
opracowaniem niezbędnej doku-
mentacji potrzebnej do rozpoczęcia 
postępowania przetargowego, w 
celu wyłonienia wykonawcy robót 
modernizacyjnych na terenie zakła-
du. Po stronie gminy rozpoczęto już 

prace związane z budową przyłącza 
po stronie zewnętrznej.

- Planujemy, że nowe paliwo zasili 
jednostkę już w sezonie grzewczym 
2014-2015 r., przynosząc pierwsze 
oszczędności z zainwestowanych 
środków.

Wszyscy liczymy, że uroczystego 
odkręcenia „kurka gazowego” doko-
na generał Jacek Włodarski – mówi 
oficer prasowy więzienia.

źródło: ZK w Garbalinie 

Spółdzielnia mieszkaniowa kon-
tynuuje rozpoczęte w ubiegłym 
roku prace związane z utwardza-
niem terenu pod pojemniki na 
nieczystości. 

(stop)

Z powodzeniem ulica Południo-
wa mogłaby zmienić nazwę na 

Śmieciową. Zarówno na terenach 
miejskich jak i prywatnych zalega 
pełno śmieci, których niestety nikt 
nie sprząta. 

(stop) 

reklama

OZORKÓW

Gm. ŁĘCZYCA, 
DAsZYnA 

OZORKÓW

Wstyd! Wielkie wysypisko

Rusza gazowa inwestycja 

Utwardzają 
pod 
śmietniki
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W najbliższy czwartek o godzinie 17.00 w MiPBP w Łęczycy ramach cyklu „Podróże Ciekawych Świata” 
odbędzie się spotkanie z Jadwigą Kasprzycką pod tytułem “Japonia - Kraj Wschodzącego Słońca”, na którym 
zabierze nas w podróż do tego orientalnego kraju o niezwykłej, oryginalnej i fascynującej kulturze. Na spotka-
niu min. oryginalna japońska herbata. Organizatorem spotkania jest Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna 
w Łęczycy.

Dziesięć lat minęło od momentu po-
wołania do życia Stowarzyszenia Kobiet 
Ziemi Łęczyckiej. Od samego początku 
liderem w stowarzyszeniu jest Maria 
Cieślak, która swoją aktywnością i zdro-
wym podejściem do pracy społecznej 
potrafi zaangażować wiele osób. Nic więc 
dziwnego, że do Domu Kultury w Łęczycy, 
miejsca które wiąże się także bardzo z 
takimi wydarzeniami jak Dzień Łasucha, 
Przegląd Twórczości Artystycznej Go-
spodyń, czy Dzień Kobiet, przyszło wiele 
osób by pogratulować wspaniałej dekady. 
Stowarzyszenie jest obecnie jednym z 
największych i najlepiej zorganizowanych 
w powiecie łęczyckim. 

Towarzystwo Kultury Teatralnej ogłasza 
59 Ogólnopolski Konkurs Recyta-
torski. Eliminacje na szczeblu miejsko 
- powiatowym odbędą się w Miejskim 
Ośrodku Kultury w Zgierzu 26 marca 
2014 roku o godz. 14.00. W konkursie 
mogą wziąć udział uczniowie szkół po-
nadgimnazjalnych i dorośli. Wystarczy 
przygotować się do występu podczas 
jednego z czterech turniejów. Oto one:

Turniej Recytatorski
Turniej „Wywiedzione ze słowa”
Turniej Teatrów Jednego Aktora

Turniej Poezji Śpiewanej
Poniżej zamieszczamy regulamin 

konkursu, a także karty uczestnika. Na 
zgłoszenia czekamy do 20 marca 2014 
roku. Można je przesyłać e-mailem, tra-
dycyjną pocztą, faksem lub dostarczyć 

osobiście.
Miejsko-powiatowy Sekretariat OKR
Miejski Ośrodek Kultury w Zgierzu

ul. Mielczarskiego !
95-100 Zgierz

tel./fax 42 716 26 18

W Przedszkolu nr 4 w Łęczycy 
odbył się, przygotowany przez 
przedszkolaków i ich opiekunów, 
spektakl „Szewczyk Dratewka”. 
Zaproszeni goście byli świadkami 

pięknego przedstawienia. Kolorowe 
stroje, znakomita scenografia oraz 
gra aktorska – wszystko to zostało 
nagrodzone wielkimi brawami i 
słowami uznania. 

Starosta łęczycki jako organ repre-
zentujący Skarb Państwa ogłasza IV 
przetarg ustny nieograniczony na 
sprzedaż nieruchomości (b. zakład 
karny) położonejw Łęczycy przy ul. 
Pocztowej 12.

Zgodnie z zaleceniem Wojewódz-
kiego Konserwatora Zabytków w 
Łodzi Delegatura w Skierniewicach, 
przyszli nabywcy obiektu winni, 
przed przystąpieniem do przetar-
gu, przedłożyć Wojewódzkiemu 
Konserwatorowi Zabytków, do 
zaopiniowania, wstępny własny 
program odnośnie sposobu użyt-
kowania budynku.

Powyższy program, opracowany 
w formie opisowej, winien zawierać 
informacje dotyczące: przeznacze-
nia obiektu, terminu przystąpienia 
do opracowania dokumentacji pro-
jektowej na remont, przewidywany 
wstępny termin przystąpienia przez 

przyszłego nabywcę do remontu 
obiektu itp..

Cena wywoławcza w IV przetar-
gu wynosi 1.220.000,00 zł (jeden mi-
lion dwieście dwadzieścia tysięcy).

IV przetarg ustny nieograniczony 
odbędzie się w dniu 14 maja 2014 r. 
(środa) o godzinie 10.00-tej w siedzi-
bie Wydziału Geodezji, Kartografii, 
Katastru i Gospodarki Nierucho-
mościami Starostwa Powiatowego 
w Łęczycy, aleja Jana Pawła II 1a, 
pokój nr 5.

Warunkiem udziału w przetargu 
jest wniesienie wadium w wyso-
kości 10%ceny wywoławczej oraz 
przedłożenie uzgodnień dokona-
nych z Wojewódzkim Urzędem 
Ochrony Zabytków w Łodzi Dele-
gatura w Skierniewicach ul.Trzciń-
ska 18.

Wadium należy wpłacić w termi-
nie do dnia 5 maja.

Łęczyckie więzienie  
na sprzedaż!

Szewczyk Dratewka 

Japonia w bibliotece

Konkurs 
recytatorski

 Jubileusz 
stowarzyszenia
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Oryginalne potrawy 
i porady kulinarne

Rozwiązanie krzyżówki z numeru 78: Prosta droga najlepsza.

UŚMIECHNIJ SIĘ
* Trzy blondynki grają w karty, 
pierwsza mówi: 
- As. 
Druga: 
- Dzwonek. 
Trzecia: 
- Pójdę otworzyć. 

* * * 
* Jakie danie najbardziej lubi Chuck Norris? 
- Danie w mordę. 

* * *
* Na lekcji religii ksiądz pyta dzieci, kto by chciał pójść 
do nieba. Wszystkie dzieci podniosły ręce tylko Jasiu nie 
podniósł. 
Ksiądz pyta Jasia: 
- Czemu nie chcesz iść do nieba? 
Na to Jasiu: 
- Umówiłem się z mamą, że zaraz po lekcjach wrócę do 
domu. 

* * *
* Sekretarka odbiera telefon: 
- Niestety szef jest na naradzie, ale jeśli ma pan bardzo 
pilną sprawę, to go obudzę. 

* * *
* Niedźwiedź złapał zajączka a zajączek zdenerwowany 
mówi: 
- jak mnie zaraz nie puścisz i nie przeprosisz to... 
- To co? - pyta niedźwiedź.  
- To... trudno 

* * * 
* Adwokat odwiedza swojego klienta w areszcie i mówi, 
że ma dla niego dwie wiadomości, dobrą i złą. 
- No to wal pan te złą. 
- Niestety, ślady krwi znalezione na miejscu zbrodni 
wskazują, że to jest bezspornie pana krew. 
- A ta dobra? 
- Cholesterol i cukier w normie. 

* * * 
* Jak nazwać nauczyciela bez nerwicy? - Bezrobotny. 

ZUPA KREM Z POMIDORÓW I PIECZONEJ PAPRYKI
Składniki
• 2 czerwone papryki 
• 2 puszki pomidorów bez skórki 
• 500 ml przecieru pomidorowego 
• 1 cebula 
• łyżka masła 
• bazylia 
• litr bulionu warzywnego 
• 50 ml śmietany 

Przygotowanie
Umytą i obraną paprykę ułożyć w naczyniu żaroodpornym, 
piec ok. 35 minut w temperaturze 180 stopni. Gdy papryka bę-
dzie już upieczona ściągamy skórkę. Na patelni podsmażamy 
cebulę pokrojoną w kosteczkę aż się przyrumieni. Następnie 
do garnka wrzucamy podsmażoną cebulę, przecier, pomidory, 
paprykę, kilka posiekanych listków bazylii, gotujemy ok 30 mi-
nut. Podczas gotowania dolewać bulion, w zależności od tego 
jaką gęstość zupy chcemy uzyskać. Następnie zmiksować na 
krem, dodać śmietanę, doprawić solą. Podawać z grzankami. 

INDYK Z NIESPODZIANKĄ
Składniki
• 1 1/2 kg fileta z indyka 
• 25 dag białego sera 
• suszone pomidory 
• garść orzechów włoskich bądź pinii pokrojonych 
• 1-2 gałązki rozmarynu 
• majeranek 
• pieprz 
• czosnek 
• olej 
• sól 
• cytryna 

Przygotowanie
Indyka oczyścić osuszyć natrzeć olejem z majerankiem, czosnkiem 
i sokiem z cytryny zostawić na 2-3 godziny w lodówce. Następnie 
ser wymieszać z rozmarynem, pieprzem odrobiną soli. Filet rozkroić 
ułożyć na nim pomidory i orzechy zawinąć spiąć wykałaczkami lub 
nitką. Obsmażyć na oleju przełożyć do rynienki podlać 1 szklaną 
bulionu wstawić do piekarnika nagrzanego do 200 stopni piec 
polewając sosem. Podawać z dowolnymi dodatkami. 

PORADY NASZYCH CZYTELNICZEK 
• Miękkie owoce kiwi idealnie pokroisz w plastry, używając 
krajalnicy do jajek.
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W MARCU JAK W GARNCU
Jeszcze w ubiegłym tygodniu pogoda 
dopisywała. Świeciło słońce i było ciepło. 
Niejedni pochowali już pewnie zimową 
garderobę do szafy, licząc na to, że wiosna 
zawitała już do nas na dobre. Tymczasem w 
weekend pogoda spłatała  figla, zmieniając 
się diametralnie. Do łask powróciły czapki, 
kaptury, szaliki. W sobotę rano przywitał nas 
porywisty wiatr i opady deszczu. Słońce tylko 
czasem wyglądało zza chmur, robiąc nadzieję 
na to, że się wypogodzi. Cóż, w końcu mamy 
marzec, a jak głosi przysłowie: w marcu jak w 
garncu. 

Agnieszka Tuszyńska

Ładna pogoda zachęcała do prac na działkach

Okno zapłakane deszczem

Po opadach deszczu zazieleniło się w ozorkowskim parku

Rynek w Ozorkowie jeszcze w blasku słońca

W ubiegłym tygodniu nie 
brakowało amatorów lodów

W sobotę niestety 
pogoda była fatalna
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Rośnie liczba okradzionych loka-
torów. Ostatnio złodzieje upodobali 
sobie bloki przy ul. Zachodniej i 
Armii Krajowej. Włamywacze opa-
nowali do perfekcji nową metodę. 
Dostają się do mieszkań na parterze, 
umiejętnie wyważając plastikowe 
drzwi balkonowe. 

Niedawno właśnie w ten sposób 
złodzieje próbowali dostać się do 
mieszkania państwa Kujawów. 

- Wyszedłem wieczorem po żonę, 
która kończyła pracę – wspomina 
Janusz Kujawa. - Po drodze mie-
liśmy jeszcze pójść na kawę do 
znajomych. Ale mieliśmy jakieś 
przeczucie i wróciliśmy do domu. 
Najwidoczniej przestraszyliśmy 
włamywaczy, którzy zdążyli już 
uszkodzić drzwi balkonowe. 

- W mieszkaniu nie było nas 
trochę ponad pół godziny – dodaje 
pani Małgorzata. - Razem z mężem 
bardzo przejęliśmy się tym wła-
maniem. Jestem pewna, że nasze 
mieszkanie było od dawna obser-
wowane. Złodzieje byli pewni, że 
nikogo w mieszkaniu nie będzie. 
Jednak nie spodziewali się, że tak 
wcześnie wrócimy.

Ozorkowianie obawiają się wy-
chodzić z mieszkania.

- Całe życie pracowaliśmy na nasz 
dobytek. Boimy się, że złodzieje po-
nownie będą próbować nas okraść 
– słyszymy.

Małgorzata Kujawa kilka dni 
temu napisała do spółdzielni miesz-
kaniowej prośbę o zgodę na zain-
stalowanie krat w balkonowych 
oknach na parterze. 

- W ostatnim czasie na osiedlu 
wciąż słyszy się o włamaniach. 
Nie jest bezpiecznie. Przydałby się 
monitoring na osiedlu.

Kilka bloków dalej złodzieje wła-
mali się do mieszkania na parterze 
przy ul. Armii Krajowej.

- To była sobota. Pojechałam z 
córką do Łodzi do chorej cioci – 
mówi Halina Szczepaniak. - To 
była kolejna taka wizyta. Na pew-
no złodzieje obserwowali miesz-
kanie i wiedzieli ile mniej więcej 

spędzamy czasu w Łodzi. Jednak 
akurat tamtego dnia wróciły-
śmy wcześniej. Wystraszyłyśmy 
włamywaczy. Obraz w mieszka-
niu był katastrofalny. Wszystko 
porozrzucane, okna wybite, w 
przedpokoju przygotowany do 
wyniesienia sprzęt rtv. Złodzieje 
wynieśli z mieszkania biżuterię.

Pani Halina razem z córką rów-
nież starają się o pozwolenie na 
montaż krat w oknach. 

tekst i fot. (stop)

Znów ciężki sprzęt po-
jawił się na placu Jana 
Pawła II. Trudno było 
przejść obojętnie obok 
prac i nie tylko dlatego, 
że były prowadzone w cen-
trum miasta. Ogromne szczotki 
szorujące położoną pod koniec 
ubiegłego roku kostkę wzbijały 
w górę tumany kurzu. 

W krótkim czasie szare zrobiły 
się zaparkowane w pobliżu auta. 
Kurz osadzał się na oknach i 
parapetach kamienic. Narzekali 
przechodnie. Niektórzy miesz-
kańcy zadawali pytania, dlacze-
go dopiero teraz takie prace są 
przeprowadzane i czy nie doszło 
wcześniej do fuszerki. 

Nie jest tajemnicą, że remont 
rynku przeprowadzony został w 
tempie ekspresowym, w okresie 
jesienno-zimowym. Robotnicy 

 
podkręcali tempo prac, by skoń-
czyć przed nadejściem zimy. 

- Wszystkie wcześniejsze prace 
zostały wykonane jak należy – 
zapewniał kierownik robót. - Nie 
ma mowy o jakichś poprawkach. 
Po prostu plac jest szczotkowany 
i dlatego jest tyle kurzu.

Kierowcy na widok szorujących 
nawierzchnię szczotek przesta-
wiali samochody.

- Uciekam – powiedział nam 
z uśmiechem jeden ze zmotory-
zowanych. - Wczoraj auto było w 
myjni. Nie chcę, aby wyglądało 
jak po przejściu burzy piaskowej.

tekst i fot. (stop)

Porządnie nakurzyli na placu 

OZORKÓW

OZORKÓW

Samochody pokryte grubą warstwą kurzu

Na osiedlu dym z mleczarni
Okoliczni mieszkańcy coraz czę-

ściej skarżą się na czarny i gryzący 
dym wydobywający się z komina 
Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej, 
przy ul. Cegielnianej. 

- Kiedyś nie było takich problemów. 
Stary komin został wyburzony a z 
nowego dym prawie nie leciał. Teraz 
bardzo często w stronę naszego osiedla 
leci ze spółdzielni mleczarskiej gęsty 
dym – mówi pan Zbigniew z którym 
rozmawialiśmy na ul. Konstytucji 3 
Maja. - To niepokojące i zaskakujące. Być 
może mają jeszcze stare kotły.

Maria Wieczorek, prezes OSM w 
Ozorkowie, nie kryła zaskoczenia, 
gdy poinformowaliśmy ją o skargach 

mieszkańców. Z początku argumen-
towała, że to niemożliwe, aby z ko-
mina buchały kłęby czarnego dymu. 
Zmieniła zdanie, gdy pokazaliśmy 
zdjęcie na którym jak na dłoni widać 
było komin mleczarni z którego wy-
latywał w niebo czarny dym. 

- No faktycznie – usłyszeliśmy od 
szefowej OSM. - Z komina leci czarny 
dym przy każdorazowej zmianie 
partii paliwa i regulacji palnika kotła 
gazowego. To nie jest tak, że do takich 
sytuacji dochodzi często. Najwyżej 
2-3 razy w miesiącu. Poza tym czarny 
dym leci z komina zaledwie kilka 
minut. 

tekst i fot. (stop)
Z komina kotłowni mleczarni wydobywają się kłęby czarnego 
dymu

Prezes OSM twierdzi, że 
kotłownia kopci bardzo rzadko

Ludzie boją się 
wychodzić z mieszkań 

Janusz Kujawa przy naprawionych już drzwiach balkonowych 

Mieszkańcy liczą, że na osiedlu będzie monitoring

Halina Szczepaniak - 
„włamywacze wybili 
wszystkie szyby”
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Starostwo powiatowe w Zgierzu 

wypłaciło pensje pracownikom 
ozorkowskiego Domu Pomocy 
Społecznej. Problem jest jednak w 
tym, że te wynagrodzenia powin-
ny był wypłacone przez Fundację 
Ekumeniczne Centrum Dialogu 
Religii i Kultur, prowadzoną przez 
księdza Jacka Stasiaka (o sprawie 
pisaliśmy tydzień temu). Starostwo, 
aby odzyskać pieniądze, będzie 
najprawdopodobniej musiało skie-

rować sprawę przeciwko fundacji 
do sądu. 

Wypłacone zostały zaległe wy-
nagrodzenia za luty. Pensje ze 
starostwa otrzymały 34 osoby. 
Ksiądz-prezes fundacji wypłacił 
wynagrodzenia zaledwie 13 pra-
cownikom. 

DPS w Ozorkowie ma być jed-
nostką budżetową przynajmniej 
przez 3 miesiące. Placówka ma w tej 
chwili 69 podopiecznych. Wolnych 
łóżek jest 11. 

(stop)

Urząd miejski wypłacił już 
trzynaste pensje. W tym roku 
jest to kwota około 212 tysię-
cy złotych. W porównaniu z 
rokiem ubiegłym wypłacono 
z miejskiej kasy o prawie 14 
tysięcy złotych mniej. 

Burmistrz Jacek Socha zainka-
sował najwięcej – ponad 11200 zło-
tych brutto. Jarosław Sosnowski, 
skarbnik miasta, otrzymał ponad 8 
tys. zł, Mariusz Ostrowski, sekre-
tarz miasta – prawie 8 tys. złotych. 

W ozorkowskim magistracie 
pracuje 62 urzędników. Przed 
burmistrzem Jackiem Sochą w 
urzędzie miejskim zatrudnio-
nych było 73 urzędników. 

Nie otrzymaliśmy informacji 
na temat trzynastek wypłaco-
nych naczelnikom poszczegól-
nych wydziałów w magistracie. 

- Wynagrodzenie naczelni-
ków i pracowników nie stanowi 
informacji publicznej i jako ta-
kie nie może być upubliczniane 
bez zgody poszczególnych osób 
– informuje Izabela Dobrynin, 
rzecznik burmistrza.

Zapytaliśmy również o pensje 
Dominika Gabrysiaka, który 
jeszcze niedawno określany był 
asystentem burmistrza. 

- W urzędzie miejskim w 
Ozorkowie nie ma stanowiska: 
asystent burmistrza. Dominik 
Gabrysiak zatrudniony jest na 
stanowisku podinspektora w 
wydziale organizacyjno-ad-
ministracyjnym – odpisuje na 
naszego mejla I. Dobrynin.

Jak widać pensje naczelników 
i podinspektorów trzymane są 
w dużej tajemnicy. Warto do-
dać, że mieszkańcy Ozorkowa 
mają prawo wiedzieć jakie są 
przeciętne pensje na urzędni-
czych stanowiskach – według 
ogólnoprzyjętej zasady jawno-
ści informacji publicznej. 

Dowiedziel iśmy się nato -
miast, że przeciętna trzynastka 
urzędnika w ozorkowskim ma-
gistracie wyniosła 2191 złotych 
brutto. 

W przyszłym tygodniu napi-
szemy o wypłatach trzynastek 
w urzędzie gminy w Ozorko-
wie.

tekst i fot. (stop) 

Materiał, który powstaje na zlecenie 
Gminy Miasto Ozorków, to Ozorkow-
ski Serwis Informacyjny: kilkunasto-
minutowy materiał filmowy, na który 
składa się 5-6 informacji dotyczących 
wydarzeń w mieście w danym mie-
siącu.

Gmina Miasto Ozorków, reprezen-
towana przez burmistrza Jacka Sochę, 
nie jest właścicielem, założycielem 
ani współudziałowcem żadnej stacji 
telewizyjnej.

„TV Ozorków” to nazwa profilu 
na facebook’u i nazwa zakładki na 
stronie internetowej Urzędu Miejskie-
go, gdzie serwis i materiały do niego 
przygotowywane można obejrzeć. 
Koszt jednego Ozorkowskiego Serwisu 

Informacyjnego to 2115 złotych brutto 
miesięcznie.

Środki na ten cel są wydatkowane z 
Wydziału Kultury i Promocji.

Materiał przygotowuje firma 
zewnętrzna.

Internetowy serwis informa-
cyjny, w przypadku Ozorkowa 
nazwany „Ozorkowski Serwis 
Informacyjny”, to coraz bardziej 
powszechne narzędzie informacyjne, 
wykorzystywane przez wiele samo-
rządów, także w powiecie zgierskim, 
dzięki któremu w formie dynamicznej 
mieszkańcom są przekazywane infor-
macje o wydarzeniach w mieście. 

Radni Rady Miejskiej na sesji 
budżetowej w formie uchwały 
decydują o wielkości środków 
przekazanych na poszczególne 
zadania, w tym m.in. na działania 

promocyjne miasta w danym roku 
budżetowym. Wykonanie budżetu 
należy do burmistrza i on decyduje, 
jakiego rodzaju przedsięwzięcia 
promocyjne są realizowane z tych 
środków. 

Ozorkowski Serwis Informacyjny i 
Wiadomości Ozorkowskie to nośniki 
informacji dotyczących bieżących 
wydarzeń w mieście, działań pro-
wadzonych w Ozorkowie na rzecz 
mieszkańców przez Urząd Miejski 
i jednostki podległe, a także przez 
Spółdzielnię Mieszkaniową, OPK i 
inne podmioty działające na terenie 
miasta. Są tu zamieszczane relacje z 
wydarzeń kulturalnych, sportowych, 
gospodarczych, informacje dotyczą-
ce działań placówek oświatowych 
i organizacji pozarządowych.  W 
Wiadomościach Ozorkowskich jest 

także miejsce na artykuły dotyczące 
historii miasta. 

Dlatego w gazecie i serwisie inter-
netowym nie ma treści związanych z 
bieżącą polityką, a jedynie informacje 

o wydarzeniach i działaniach budują-
cych pozytywny wizerunek Miasta i 
poczucie tożsamości lokalnej wśród 
mieszkańców – informuje Izabela Do-
brynin, rzecznik burmistrza.

Odpowiedź w sprawie urzędowej telewizji

Czy dojdzie do sprawy 
sądowej?

Duże pieniądze dla urzędników

OZORKÓW

OZORKÓW
Kukła przygotowana przez 

PTTK do spalenia na wypędzenie 
zimy i przywitanie wiosny w tym 
roku jest w stylu indiańskim. 

- Co roku zmieniamy marzan-
nę. W ubiegłym była czarownica 
– mówi Urszula Sęk, sekretarz 
zarządu oddziału. - Marzanna nie 
będzie utopiona, bo nie chcemy 
zanieczyszczać naszego miejskie-
go zalewu. Jak zawsze rozpalimy 
przy zalewie ognisko i po spale-

Spalą indiańską 
marzannę 

niu marzanny będziemy piekli 
kiełbaski. 

tekst i fot. (stop)
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Świąteczne ozdoby: kurczaki, 
jajka, zajączki zaczynają powoli  
zdobić półki i wystawy sklepów 
ozorkowskich, przypominając o 
nadchodzącej Wielkanocy. Czy to 
nie za wcześnie? Przecież do świąt 
pozostał jeszcze ponad miesiąc. 

Aleksandra Boroszko, ekspe-
dientka w sklepie kosmetyczno – 
papierniczym, mówi, że w zeszłym 
tygodniu udało jej się sprzedać 
pierwszą świąteczną ozdobę. 

- Niestety z roku na rok klienci 
coraz rzadziej robią tego typu 
zakupy, choć ceny produktów nie 
są wyższe. Nie schodzą zwłaszcza 
kartki pocztowe, bo dziś każdy 
woli wysłać sms lub e- mail z ży-
czeniami - dodaje pani Ola.

Małgorzata Chmielewska, 
pracująca w księgarni w centrum 
miasta, ma podobne odczucia. 
Sprzedają się zwłaszcza drobia-
zgi. 

- Nie warto zamawiać zbyt 
dużo ozdób z hurtowni, bo zwró-
cić ich nie można, a nie wszystko 
zostaje wykupione - słyszymy. 

W księgarni już można kupić 
piękne książeczki dla dzieci o 
tematyce wielkanocnej. Wkrót-
ce pojawią się też malowanki, 
naklejki. Na typowe ozdoby 
koszykowe trzeba jeszcze trochę 
poczekać. 

Co o wielkanocnych wysta-
wach sądzą 
klienci?  
 

Opinie są podzie-
lone. Niektórzy nie 
mają nic przeciw-
ko temu, że sklepy 
przypominają już 
teraz o świętach. 

- Wcale nie jest za 
wcześnie na ozdo-
by. Można dzięki 
temu na spokoj-
nie  przemyśleć, co 
chce się kupić i co 
jest faktycznie po-
trzebne. Nie trzeba 

odkładać zakupów 
na ostatnią chwilę 

- mówi Krystyna 
Manista.

Zupełnie od-
mienne zdanie 
ma Renata Ku-
bus. - To, że świą-
teczna atmosfera 
pojawia się dużo 
wcześniej, wcale 

nie jest dobre. Przez 
to święta tracą swój 

urok, bo w pewnym 
momencie stajemy się 

już znudzeni tą całą otocz-
ką.

Co ciekawe, o ile pierwsze ozdo-
by już zdążyły się pojawić, to na 
typowo świąteczne smakołyki 
jeszcze nie czas.  

- W sklepach z artykułami spo-
żywczymi czekoladowe zajączki, 
baranki pojawią się najwcześniej 
pod koniec marca – mówi sprze-
dawczyni Paulina Niciejewska.

Niezależnie od tego, co oferują 
nam sklepy, najważniejsze, by w go-
rączce przedświątecznych zakupów 
nie zapominać o duchowym wy-
miarze zbliżającej się Wielkanocy. 

tekst i fot. (aga) 

Czy biblioteka może jeszcze 
konkurować z komputerami i inter-
netem? Zapytaliśmy o to pracowni-
ków Miejskiej Biblioteki Publicznej 
im. Krzysztofa Kamila Baczyńskie-
go przy ulicy Listopadowej.

- Nie ma takiego dnia, żeby nie 
odwiedził nas jakiś czytelnik. Po 
książki przychodzą ludzie w róż-
nym wieku. Mamy także stałych 
bywalców, ci odwiedzają nas co naj-
mniej raz w tygodniu. Najczęściej 
wypożyczają współczesne powie-
ści - mówi Agnieszka Retkowska,  
bibliotekarka. 

- W naszej bibliotece zarejestro-
wanych jest ponad 3 tysiące czytel-
ników. Ale kiedy zaczynałam swoją 
pracę, czytelników było dużo więcej 
- wyznaje Danuta Trzcińska, dyrek-
tor placówki, która w ozorkowskiej 
bibliotece pracuje już 32 lata. 

Biblioteka Baczyńskiego wraz ze 

swoimi dwiema filiami przy ulicy 
Mielczarskiego dysponuje zbiorem 
prawie 50 tysięcy książek . Zatem 
jest co czytać. 

- W ubiegłym roku kupiliśmy 757 
książek. Pieniądze otrzymujemy z 
budżetu miasta, ale tych nie jest za 
wiele. Najwięcej wpływów mamy 
z Ministerstwa Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego – słyszymy od D. 
Trzcińskiej. - Wspierają nas też sami 
czytelnicy. 

Warto dodać, że ozorkowska 
biblioteka jest nie tylko miejscem, 
w którym można wypożyczać 
książki.  Odbywają się tutaj także 
imprezy kulturalno – oświatowe: 
wystawy malarstwa, konkursy 
poetyckie, spotkania ze znanymi 
pisarzami. 11 kwietnia odbędą się 
w bibliotece bezpłatne warsztaty 
zdobienia jajek japońską metodą 
haftu temari. Zajęcia poprowadzi 
instruktor “Ariadny” S.A. Fabryki 
Nici z Łodzi. 

(aga)

Biblioteka - dobre miejsce 
dla człowieka

OZORKÓW

OZORKÓW

fo
t. 

A
gn

ie
sz

ka
 T

us
zy

ńs
ka

 

Danuta Trzcińska cieszy się z dużej liczby czytelników

W sklepach już Wielkanoc 

Ormianom (i nie tylko) podoba się Ozorków
W mieście mieszka obecnie 

21 obcokrajowców. Wśród nich 
Tereza Petrosyan oraz Lusine 
Bryl z Armenii. 

Pani Tereza  do Ozorkowa przy-
jechała wraz z mężem i dwójką 
synów w roku 1994. Wcześniej 
była tu w roku 1991 na wycieczce. 
Miasto spodobało jej się, dlatego 
postanowiła osiedlić się w Ozor-
kowie z rodziną, kiedy w ojczystej 
Armenii na skutek wojny z Azer-
bejdżanem sytuacja gospodarcza 
coraz bardziej utrudniała życie.

- Początki nie były łatwe. 
Obcy kraj i język, którego trze-
ba było się nauczyć - wyznaje 
Ormianka.

Na szczęście Tereza Petrosyan 
nigdy nie zaznała dyskryminacji 
ze strony ozorkowian. Od samego 
początku ludzie byli tu dla niej i 
jej rodziny bardzo życzliwi. 

Ormiance zdarza się jednak 
narzekać na tutejsze życie. Pani 
Tereza prowadzi sklep z damską 
odzieżą. Wcześniej sprzedawała 
na rynku. 

- Codzienne rozkładanie to-
waru na rynku, stanie na chło-
dzie, to wszystko nie wpłynęło 
pozytywnie na zdrowie, przede 
wszystkim na kręgosłup. Teraz 
wynajmuję lokal, jest ciepło i 
nie tak męcząco, ale trzeba za 
to płacić niemałe pieniądze - 
stwierdza. - Mimo wszystko w 
Polsce jest lepiej pod względem 
finansowym. Choć bardzo tę-
sknię za ojczyzną, nie wrócę do 
Armenii, bo tam bezrobocie jest 
dużo większe niż w Polsce.

Handlem w Ozorkowie zaj-
muje się także inna Ormianka 
- Lusine (Justyna) Bryl, która ze 
swoimi bliskimi otworzyła na 
terenie miasta aż trzy sklepy z 
odzieżą i obuwiem. 

Pani Justyna w Polsce mieszka 
od 7 roku życia, do

Ozorkowa sprowadziła się z 
rodziną, kiedy miała 9 lat. 

- Miasto spodobało się mo-
jemu tacie, bo było spokojne. 
Wcześniej mieszkaliśmy w War-
szawie - wyznaje właścicielka 

sklepów.  Przyznaje, że lubi 
ozorkowian i podobnie jak pani 
Tereza, nigdy nie została tutaj 
źle potraktowana ze względu 
na swoją narodowość. Póki co 
nie zamierza opuszczać miasta, 
skończyła studia handlowe i ma 
zamiar realizować swoje marze-
nia, związane z ukończonym 
kierunkiem.

W historii obydwu Ormianek 
jest zarazem coś smutnego i 
radosnego. Smutne jest to, że 
nie mogą żyć w swoim kraju, 
za którym tęsknią. Czasami 
jeżdżą tam, ale tylko po to, by 
odwiedzić rodzinę. Pociesza 
jednak fakt, że wśród ozorko-
wian i ogólnie Polaków czują 
się dobrze. Co więcej,  pani 
Tereza przyznaje -  „t rochę 
czuję się Polką, mam wnuka w 
połowie Polaka”. Z kolei pani 
Justyna otwarcie mówi - „czuję 
się nawet bardziej Polką niż 
Ormianką, bo w sumie tutaj się 
wychowałam”. 

tekst i fot. (aga) Na zdjęciu Lusine Bryl 
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Trzymiesięczny tymczasowy 
areszt dla jednego z podejrza-
nych i oddanie pod policy j-
ny dozór kolejnego z grupy 
zatrzymanych w związku ze 

śledztwem prowadzonym przez 
Prokuraturę Rejonową w Łę-
czycy, a dotyczącym handlu 
narkotykami. We wszczętym 
jeszcze w roku 2013 śledztwie, 

zastosowano już wcześniej wo-
bec kilku podejrzanych środki 
w postaci aresztu i  dozoru. 
Obecne zatrzymania i prze-
szukania nastąpiły 12 marca 
rano jednocześn ie w k i lku-
nast u m ie jscach na teren ie 
Łęczycy, Krośniewic i Kutna. 
W ich efekcie zatrzymanych 
zostało dziewięć osób w wie-
ku od 24 do 53 lat. Policjan-
ci zabezpieczyl i wiatrówkę, 
broń gazową, blisko 27 gram 
na rkot yków i  85 table tek z 
substancjami psychotropowy-
mi, 2,5 kg suszu tytoniowego 
oraz 2640 sztuk papierosów 
bez polskich znaków akcyzy. 
Działania przeprowadzili po-
licjanci z Łęczycy przy współ-
pracy policjantów z Łodzi oraz 
funkcjonariuszy Służby Celnej 
– wspierani przez policyjnych 
antyterrorystów. 

Podejrzanym o przestępstwa 
dotyczące wprowadzania do 
obrotu środków odurzających 
i substancji psychotropowych 
wbrew przepisom ustawy o 
przeciwdziałaniu narkomanii 
oraz udzielanie w celu osiągnię-
cia korzyści majątkowej tychże 
środków i substancji grozi kara 
pozbawienia wolności do 8 lat 
za pierwszy z wymienionych 
czynów i do 10 lat za drugi.

Info: policja 

Funkcjonariusze wspólnego 
patrolu policji i straży zauważyli 
przy ul. 1 Maja w Zgierzu na tere-
nie boiska sportowego trzech mło-
dych mężczyzn. Podczas legity-
mowania cała trójka zachowywała 
się bardzo nerwowo. Taka reakcja 
dodatkowo wzmogła czujność 
mundurowych, którzy poprosili 
o wyjęcie wszystkich rzeczy. U 
jednego z nich funkcjonariusze 

znaleźli 13 dilerek z marihuaną, 
a u drugiego szklaną opaloną 
dulawkę. Obaj 28 –latkowie zo-
stali zatrzymani i przewiezieni 
do komendy w Zgierzu. Jeden z 
nich usłyszał zarzut posiadania 
środków odurzających za co, zgod-
nie z ustawą o przeciwdziałaniu 
narkomanii, grozi mu kara do 3 
lat pozbawienia wolności. 

KPP Zgierz

8 marca głowieńscy policjanci 
przyjęli zgłoszenie z którego wy-
nikało, że w rejonie ul. Swoboda 
nad zalewem doszło do rozboju. 
Natychmiast na miejscu pojawili 
się mundurowi, którzy w rozmo-
wie z pokrzywdzonym ustalili, 
że został napadnięty i okradziony 
przez znanego mu mieszkańca 
Głowna. Funkcjonariusze spraw-
dzili pobliski teren i w okolicy 
parku miejskiego dostrzegli grupę 

mężczyzn, wśród której znajdował 
się podejrzewany. Zatrzymali 
31-latka i przewieźli do komisa-
riatu. Badanie stanu trzeźwości 
wykazało obecność 2,72 promila 
alkoholu. Policjanci odzyskali 
również skradziony pokrzyw-
dzonemu telefon komórkowy i 
kartę sim. Sprawca usłyszał zarzut 
rozboju za co grozi mu kara 12 lat 
pozbawienia wolności.

KPP Zgierz

Kontynuując pomoc dla Stowa-
rzyszenia Mamy Wielkie Serca i 
SOSW w Stemplewie w ramach 
akcji “Wózek za nakrętki” w piątek 
14 marca komendant powiatowy 

Policji w Łęczycy insp. Paweł Ka-
rolak przekazał na ręce dyrektora 
ośrodka Andrzeja Zielonki kolejną 
partię nakrętek zebranych przez po-
licjantów i pracowników Komendy. 
Łącznie policjanci zebrali już 73 kg 
plastikowych zamknięć. 

KPP w Łęczycy 

Wspólny patrol policji i straży 
miejskiej zatrzymał 18-letniego 
amatora narkotyków. 

Funkcjonariusze zauważyli na ul. 
Podgórnej w Adolfowie kierującego 
motorowerem, który na widok po-
licyjnego radiowozu zaczął zacho-
wywać się nerwowo. Postanowili 
zatrzymać go do kontroli. Gdy męż-
czyzna zsiadał z pojazdu wyrzucił 

na ziemię małą foliową torebkę z 
białym proszkiem, który jak się 
potem okazało, był amfetaminą. 
Dodatkowo mundurowi znaleźli 
przy 18-latku szklaną opaloną fifkę. 
W związku z naruszeniem przez 
mężczyznę przepisów ustawy o 
przeciwdziałaniu narkomanii został 
on zatrzymany i przewieziony do 
zgierskiej komendy. Przeprowadzone 

badanie na obecność w organizmie 
narkotyków dało wynik pozytywny. 
Zatrzymany usłyszy zarzut posiada-
nia narkotyków za co grozi mu kara 
do 3 lat pozbawienia wolności oraz 
odpowie za kierowanie pojazdem 
pod wpływem środków odurzają-
cych za co kodeks karny przewiduje 
karę do 2 lat pozbawienia wolności.

KPP w Zgierzu 

Narkotyki na boisku

Pobił i okradł 41-latka

Policja pomaga 
stowarzyszeniu

Zatrzymany nastolatek z narkotykami 

Handlarze 
narkotyków 
„w rękach” 
wymiaru 
sprawiedliwości 
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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

Konsultant d/s sprzedaży
Wykształcenie średnie, obsługa 

komputera, doświadczenie w handlu 
min. rok

RS. Trading Lachowscy Sp. j.
Punkt Sprzedaży Plus

Renata Smolińska
ul. T.Kościuszki 6
99-100 Łęczyca

e-mail. leczyca@rstrading.com.pl 

Nauczyciel nauczania 
początkowego

Wykształcenie wyższe: pedagogika 
przedszkolna, pedagogika 

wczesnoszkolna
BAJKOWY ŚWIAT ZABAW 

„AMKA”
ul. Belwederska 69

99-100 Łęczyca 
tel. 781 712 510

Mechanik maszyn
Wykształcenie średnie mechanik 
maszyn, uprawnienia na wózek 

widłowy, doświadczenie 10lat 
Zakład Agentury Elektrycznej 

„ERGOM” Sp. z o.o.
Topola Królewska   46E

99-100 Łęczyca
tel. 607 373 480

Pakowacz
Zdolności manualne
BIZNES PARTNER

ul. Narutowicza 7/9
90-117 Łódź

tel. 509 402 382

Oferty pracy-zamknięte:
Pomocnik montażu rurociągu 

nawadniającego
Wykształcenie zawodowe/średnie; 

specjalność ogólna/ techniczne; 
umiejętności manualne; prawo jazdy 

kat. B
Informacja pokój 1 lub 2

Asystentka w dziale 
administracyjnym

Wykształcenie średnie; 
systematyczność; dokładność; język 

niemiecki – komunikatywny
Informacja pokój 1 lub 2

Kierowca kat, C+E
Wykształcenie zawodowe; prawo 

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

Pielęgniarka
Uprawnienia do wykonywania 

zawodu pielęgniarki
Informacja pokój 1 lub 2

Oferty staży
Cukiernik

Doświadczenie w pracy, książeczka 
sanepidowska

Informacja pokój 1 lub 2

Kierowca kat. B
Znajomość miasta i okolic; 

komunikatywność; prawo jazdy kat. 
B

Informacja pokój 1 lub 2

Magazynier 
Książeczka zdrowia

Informacja pokój 1 lub 2

Mechanik samochodowy
Wykształcenie średnie – mechanik 

samochodowy, elektryk; tankowanie 
LPG; wskazane doświadczenie 

zawodowe
Informacja pokój 1 lub 2

Handlowiec
Wykształcenie zawodowe, 

umiejętność pracy w zespole
Informacja pokój 1 lub 2

Kierowca magazynier
Wykształcenie średnie lub 

zawodowe, prawo jazdy kat. B
Informacja pokój 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 1 lub 2

Kierowca – informatyk
Wykształcenie średnie techniczne, 

prawo jazdy kat. B
Informacja pokój 1 lub 2

Sprzedawca
Wykształcenie średnie, biegła 

obsługa komputera
Informacja pokój 1 lub 2

Sprzedawca
Wykształcenie średnie

Informacja pokój 1 lub 2

Sprzedawca
Wykształcenie średnie, chęć do pracy

Informacja pokój 1 lub 2

Piekarz
Wykształcenie podstawowe lub 

zasadnicze zawodowe
Informacja pokój 1 lub 2

Robotnik budowlany
Informacja pokój 1 lub 2

Specjalista ds. sprzedaży i 
reklamy

Wykształcenie średnie
Informacja pokój 1 lub 2

Pomocnik muzealny
Sprzątanie, kultura osobista, 
punktualność, umiejętności 

manualne
Informacja pokój 1 lub 2

Referent
Wykształcenie wyższe/średnie 

ekonomiczne, administracja, prawo
Informacja pokój 1 lub 2

Sprzedam sadzarkę śrutownik, 
chłodziarkę do mleka, brony 
Tel.: 667 713 348

Sprzedam felgi stalowe 15 – 
5x112 – ET45 VW Passat, Audi 
A4, A6 Tel.: 600 738 224

Sprzedam nowe lampy przed-
nie do Audi 80B3. Tel.: 668 978 
132 

Sprzedam nową łuskarkę do 
bobu. Tel.: 669 840 370

Sprzedam Peugeot Expert Max 
HDI2.0 115 km, dostawczy bla-
szak, klima, tempomat, cent. 
Zamek. Rok 2004 bezwypad-
kowy. Tel.: 607 217 515

Zatrudnimy dziewczyny do 
prezentacji odzieży. Film, Foto, 
komiks. Płacimy do 50 zł na 
godz. 
Tel.: 691 63 63 92

Odstąpię udziały w TBS przy ul. 
Ozorkowskie Przedmieście. Tel.:  
506 171 800

Sprzedam rower damski . Stan 
bardzo dobry. Tel. 721 155 534

Suzuki Burgman 250 cm³ 2001 
rok. Tel.: 692 130 777

Sprzedam dom w Grabowie. 
Tel.: 608 239 843

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

Sprzedam Gruber marki FROST 
11 Łap szerokość  2.20, zało-
żone są nowe nakładki, jest to 
bardzo mocny i solidny sprzęt. 
Bardzo dobrze spisuje się na 
rżysku ale i też na polu po wa-
rzywach czy innych uprawach. 
Lub zamienię na 3metrowy, taki 
sam typ. Tel.:  600 087 929

Felga 16 z zapasu w bdb sta-
nie, prosta, została po sprze-
daży auta. Mam też 2 opony 
225.65.16 zimowe w dobrym 
stanie 50zł szt. Tel.:  790 812 
796

Sprzedam pług 4skibowy UNIA 
GRUDZIĄDZ w stanie dobrym, 
cena 1800zł. do negocjacji,. do 
sprzedania siewnik poznaniak 
mazur5 szer. 4m. okolice Łę-
czycy. Tel.: 662 071 970

Działka budowlana, Borki, przed-
mieście Łęczycy. 13 x 31 m, są-
siedztwo domów mieszkalnych. 
Media: woda miejska, prąd. Nanie-
sienie: mały domek dwuizbowy. 
Bliskość komunikacji miejskiej i 
sklepów. Teren płaski, kilka igla-
ków. Własność: księga wieczysta, 
bez obciążeń. Tel.:  664 52 86 21

Spr ze dam  t ab le t  mant a 
MID702, tablet był tylko włą-
czony do sprawdzenia, 100% 
sprawny, posiada 2 letnią gwa-
rancję.  Tel.:  725 087 186

Sprzedam gospodarstwo we wsi 
Borszyn woj. łódzkie o powierzch-
ni całkowitej 3,5 ha w którym 
znajduje się dom z oknami pcv, 
stodola, garaż  oraz pomieszcze-
nia gospodarcze. Tel.:  516 783 167

Sprzedam pilnie nowy garaż 
z wydanym pozwoleniem na 
energię z aktem własności, jest 
duży. Tel.:  661 403 441

posiadam do sprzedania w do-
brym stanie kanapę + fotel pa-
sażera do volkswagena golfa 3. 
Tel.:  667 366 159

Wynajmę dom 150m2 w miej-
scowości Dzierzbiętów Mały, 2 
km od Łęczycy. Dom posiada: 
ganek, kuchnię, 2 pokoje i 
łazienkę. Zawiera wszystkie 
media. Teren jest ogrodzo-
ny, podwórko o wymiarach- 
50x200m. Za domem jest duży 
staw o wymiarach- 60x30m. 
Dojazd drogą asfaltową, pięk-
na i spokojna okolica. Tel.: 601 
369 452

Sprzedam  pompę  ciśnie-
niową 65Pjm 160 z silnikiem 
5,5kw ,wydajność  500-600 
l/min ,obroty 2900 waga ok 
75kg, kruciec zsawny  90mm , 
tłoczący 75mm. Mogę wysłać, 
Łęczyca. Tel.:  691 468 576
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MOSiR Zgierz w ostatnich dwóch 
tygodniach był organizatorem za-
wodów „Konkurs 5 milionów” w 
ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej 
2013/2014. Rozegrano trzy etapy tej im-
prezy – miejski, powiatowy oraz rejono-
wy. Konkursy 5 milionów są zawodami 
dla dzieci szkół podstawowych z klas I- 
VI. Dzieci mogą sprawdzić się w różnych 
konkurencjach, w których decyduje nie 
tylko zwinność, szybkość i sprawność 
lecz również spostrzegawczość. Naj-
ciekawszymi konkurencjami były: 
“wyścig z przyborami”, “wyścigi na 
piłkach z uszami” oraz finałowa kon-
kurencja – ułożenie hasła „5 milionów”. 
Łącznie rozegrano 12 konkurencji, 
którym towarzyszyły duże emocje. W 
tym roku szkolnym na każdym etapie 

wystartowała rekordowa liczba szkół.  
W mistrzostwach Zgierza wzię-
ło udział 6 zgierskich szkół pod-
stawowych. Zwyciężyła Szkoła 
Podstawowa Nr 5 zdobywając 28 
punktów wyprzedzając SP 12 – 23 
punkty oraz SP 10 – 21 punktów. 

W kolejnym etapie - mistrzostwach 
powiatu - wzięło udział aż 9 szkół. Po-
nownie zwyciężyła Szkoła Podstawo-
wa Nr 5 wyprzedzając SP 12. Na tym 
etapie w zawodach wzięło udział 230 
dzieci, co jest rekordem tych zawodów.  
Ostatnim etapem zawodów był finał 
rejonu zgierskiego, w którym rywali-
zowały 4 szkoły. Również tym razem 
bezkonkurencyjna okazała się Szkoła 
Podstawowa Nr 5 pokonując ponownie 
SP 12 oraz szkoły podstawowe nr 3 oraz 
14 z Pabianic. Szkoła Podstawowa Nr 
5 będzie uczestniczyła w wielkim finale 
wojewódzkim. 

Źródło: MOSiR Zgierz

Znamy już zwycięzców w gło-
sowaniu kibiców na zawodnika 
sezonu 2013/2014 oraz na odkrycie. 
Tytuł MVP zdobył z dużą przewagą 

głosów Dorian Poinc zaś odkryciem 
sezonu został wybrany Bartosz 
Gajdzicki, który rzutem na taśmę 
wyprzedził Bartłomieja Króla i 
Doriana Poinca.

Gratulujemy!
Źródło: MKS Bzura

W hali łęczyckiego Gimnazjum 
już po raz czternasty odbył mityng 
w skoku wzwyż połączony ze spo-
tkaniem z gwiazdą sportu. W tym 
roku swoją obecnością zaszczycił 
zawody rekordzista Polski w skoku 
wzwyż Artur Partyka oraz pierwszy 
mistrz świata w pchnięciu kulą 
Edward Sarul. 

Zmagania młodych skoczków 
były wspierane gorącym dopingiem 
kolegów ze wszystkich łęczyckich 
szkół, którzy szczelnie wypełnili 
wszystkie miejsca na widowni. 
Sportowa atmosfera udzieliła się 
także wiceburmistrzowi Wojcie-
chowi Czaplij oraz dyrektor Gimna-
zjum Wandzie Lepczak. Aktywnie 
wspierał swoją wiedzą młodych 
zawodników Artur Partyka, który 
wziął na siebie rolę trenera udzie-
lając im bezcennych wskazówek. 
Zawodnicy nie zawiedli oczekiwań 
prezentując bardzo dobry poziom 
umiejętności sportowych. Wśród 
dziewcząt zwyciężyła z bardzo do-
brym wynikiem [156cm] Katarzyna 
Mrozińska. To nowy rekord życiowy 
zawodniczki. Drugim miejscem 
podzieliły się Natalia Pysera oraz 
Katarzyna Ignatowicz. Obie uzyskały 
ten sam rezultat [145cm]. Czwarta była 
Paulina Sieradzka, piąta Justyna Soliń-
ska, szósta Oliwia Wolska. Wszystkie 

zawodniczki pokonały poprzeczkę 
zawieszoną na wysokości 140cm. 
Wśród chłopców tytuł najlepszego 
skoczka w gimnazjum obronił Łu-
kasz Karwacki [183cm]. Drugie miej-
sce zajął utalentowany młodzik Kry-
stian Kaźmierczak który wyrównał 
swój rekord   życiowy [180cm]. 
Uzyskany przez niego wynik jest 
aktualnie najlepszym rezultatem 
w Polsce w tej kategorii wiekowej. 
Na trzecim miejscu uplasował się 
Marceli Woźniak [175cm],czwarty 
był Adrian Mikołajczyk a piąty 
Alan Brzeziński obaj skoczyli 
170cm.

Zawody połączone były z 
krótkim podsumowaniem 
sezonu halowego. Naj-
lepsi zawodnicy zostali 
uhonorowani dyploma-
mi oraz upominkami. 
Na szczególne uzna-
nie zasłużyli sobie 
łęczyccy młodzicy, 
którzy zdobyli aż 
czternaście medali 
na Mistrzostwach 
Województwa. Ju-
niorzy i seniorzy 
zaprezentowali tak-
że wysoki poziom zaj-
mując kilka finałowych 
miejsc na Halowych Mistrzo-
stwach Polski – mówi Mirosław 
Andrysiak, trener MKLA Łęczyca

(and)

Męska drużyna koszykarzy 
LO w Łęczycy pozazdrościła 
dziewczętom zwycięstwa w 
turnieju rozgrywanym ponad 
tydzień temu i także zajęła I miej-
sce w Mistrzostwach Powiatu 
Szkół Ponadgimnazjalnych w 
koszykówce chłopców. 

Szkołę reprezentowali:
Mateusz Skarbek 
Franciszek Pawlak 
Adam Sobiński 
Oskar Szczepański 
Hubert Każmierczak 
Bartosz Raczkiewicz 
Szymon Baranowski 
Kolejne miejsca w turnieju 

zajęły drużyny:

II miejsce - ZSMR w Piątku
II miejsce - ZS im. J. Grodzkiej 

w Łęczycy
Przypomnijmy, że 6 marca w 

hali sportowej gimnazjum w 
Piątku odbyły się Mistrzostwa 
Powiatu Szkół Ponadgimna-
zjalych w koszykówce dziewcząt. 
I miejsce i awans do finału rejonu 
wywalczyła drużyna łęczyckiego 
liceum w składzie:

Joanna Szymańska 
Justyna Wiśniewska 
Natalia Andrzejczak 
Paulina Różańska 
Beata Paszczyk 
Klaudia Kałużniak 
Karolina skupniewicz 
Martyna Adamczewska 
Elżbieta Kalaczyńska. 

info: LO w Łęczycy

W koszykówce są 
w powiecie najlepsi

ŁĘCZYCA

OZORKÓW

ŁĘCZYCA

ZGIERZ

Kibice zdecydowali
 Dorian Poinc oraz Bartosz Gajdzicki

Igrzyska młodzieży szkolnej

MITYNG W SKOKU WZWYŻ 
I SPOTKANIE Z GWIAZDĄ

Gwiazdą szkolnego mityngu był 

Artur Partyka



16 17 MARCA 2014
Nowy 
Tygodnik 
Regionalny ciekawie i na wesOłO

źródło: internet/zdjecia.fajow
e.pl, rekordyguinessa.pl

Obiekt strzeżony... przez czujnego działkowicza

RMS Queen Mary 2 to największy jak dotąd liniowiec 
transatlantycki na świecie. Dziś przyglądamy mu się z 
dwóch powodów. Pierwszy to znaczący akcent polski 
w budowie tego giganta, drugi to okrągła rocznica jego 
wodowania.

Na początek trochę faktów. Miano RMS, które nosi Qu-
een Mary 2 oznacza „Royal Mail Ship”, czyli Królewski 
Statek Pocztowy. W dzisiejszych czasach otrzymanie 
tego tytułu to prawdziwy zaszczyt przysługujący na-
prawdę nielicznym!

Koszty produkcji statku wyniosły około 900 milio-
nów dolarów. Obecnie Queen Mary 2 działa jako statek 
pasażerski kursujący około 30 razy w roku na trasie So-
uthampton – Nowy Jork. Największy liniowiec świata 
może pomieścić 2620 pasażerów.

Z okazji Dnia Kobiet, ponad sto artystek i wielbicielek 
sztuki zgromadziło się w Londynie w celu ustanowienia 
nowego rekordu Guinnessa na największe graffiti świata. 
Malowanie graffiti rozpoczęto w sobotę 8 marca o go-
dzinie 9 rano. Prace nad rekordowym dziełem trwały aż 
do 17. Event odbywający się w tunelu przy Leake Street 
przyciągnął setki zainteresowanych widzów. Warto 
dodać, że miejsce powstania graffiti zostało wybrane nie 
bez przyczyny. Leake Street to 200-metrowy tunel pod 
stacją Waterloo, na ścianach, którego można legalnie i bez 
obawy o mandat używać farb w spray’u. Wykorzystano 
ponad 300 litrów farby. Poprzedni rekord Guinnessa 
w tej samej kategorii należał do 580 studentów z Turcji, 
którzy w ramach festiwalu „Rock’n’Coke” w sierpniu 2004 
namalowali obraz zajmujący powierzchnię 760,28 m². 

Zeus to największy pies na świecie! Górując nad po-
przednim rekordzistą w tej samej kategorii (Gigantycznym 
Georgem) o całe 2,5 cm, ten 5-letni dog niemiecki z Otsego 
w stanie Michigan mierzy tyle ile przeciętny osioł.

Kiedy 5 lat temu właściciele Zeusa sprowadzili go do 
domu był zaledwie niewielką kulką czarnej sierści. Wraz 
z dorastaniem psa, rosły także nadzieje na pobicie rekordu.

Dziś Zeus mierzy 111,8 cm w kłębie, spoglądając z góry 
nie tylko na inne psy ale także na swoich właścicieli – gdy 
stanie na tylnych łapach osiąga 2,26 cm wysokości, czyli 
niewiele mniej od najwyższego człowieka na świecie.

Jak na swój gigantyczny wzrost, dog niemiecki wcale 
nie waży dużo. 70,3 kg to prawie nic w porównaniu z 
Gigantycznym Georgem, który w chwili przyznania 
rekordu ważył 111 kg! 

Królewski statek Malowali pod stacją 
Waterloo

Olbrzymi dog z USA

Mini-garaż dla mini-auta

Można sobie wybrać adres

Niecenzuralna tablica

Niezłe jaja

Na głowie ludzie mają różne rzeczy


