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Wicedyrektor załatwił synowi badanie
Cenzura po
ozorkowsku PRYWATA W ŁĘCZYCKIM SZPITALU
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H. Wyrzykowski
w emocjonalnej
rozmowie
z dr Kołodziejskim

Święto mleka w Grabowie

Henryk Wyrzykowski był świadkiem rozmowy zastępcy dyrektora z
neurologiem, który pomimo ustalonego już wcześniej harmonogramu
przyjęć pacjentów i długiej kolejki chorych, zgodził się na przyjęcie
syna wicedyrektora. Jedna z oczekujących pacjentek popłakała się, gdy
dowiedziała się, że neurolog w tym dniu już jej nie przyjmie – twierdzi
pan Henryk.
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Starosta podjął decyzję
o zawieszeniu Iwony
Zielińskiej w obowiązkach
szefowej Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie. Po takiej
tragedii bezbronnych dzieci
nie mogło być inaczej. Skandal
związany z przekazaniem
patologicznej rodzinie małych
podopiecznych, którzy byli
głodzeni, bici i molestowani
zaowocował szeregiem kontroli
w instytucjach odpowiedzialnych
za monitorowanie zawodowych
rodzin zastępczych.
ŁĘCZYCA

Przez kilka ostatnich dni w całej Polsce mówiło się o dramacie
pięciorga dzieci: 8-letniej Kingi,
10-letniej Julii i Marty, 11-letniego Patryka i 13-letniego Bartka.
Dzieci przeżyły piekło na Waliszewie. Musiały spełniać seksualne fantazje swoich zboczonych
opiekunów: 59-letniego Jana A.,
jego o 5 lat młodszej żony Bożeny
i ich córki 20-letniej Karoliny.
Zdaniem łęczycan z którymi
rozmawialiśmy Iwona Zielińska
tuż po ujawnieniu dramatu dzieci powinna sama zrezygnować
ze stanowiska. Tym bardziej,
że fakty związane z brakiem
odpowiedniego nadzoru nad
rodziną zastępczą były przerażające. PCPR miał już dużo
wcześniej informacje o tym, że
w rodzinie źle się dzieje. Dzieci
były zawodowym opiekunom
odbierane, po czym trafiały do
nich następni podopieczni.
Prokurat ura sprawdza jak
to było możliwe, że rodzina
A. uzyskała status zawodowej
rodziny zastępczej a także to
jak sprawowa ny był nadzór
nad wychowaniem przez nią

Po dramacie jest decyzja

Szefowa PCPR
zawieszona
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Dzień bez marketów

Większe zakupy trzeba było zrobić w sobotę
Kościół katolicki obchodził wczoraj święto zesłania Ducha Świętego,
potocznie zwane Zielonymi Świątkami. Zamknięte były duże sklepy,
w tym hipermarkety, galerie handlowe, mniejsze i większe sklepy
sieciowe. Działać mogły jedynie te
punkty, w których za ladą stanął
sam właściciel. Planujący duże
zakupy musieli je zrobić w sobotę.
“Zielone Świątki” w tradycji
chrześcijańskiej - 49. dzień po zmar-

twychwstaniu Jezusa Chrystusa
- uważa się za początek Kościoła.
Według Dziejów Apostolskich na
zebranych w wieczerniku uczniów
Chrystusa zstąpił wówczas Duch
Święty. Mieli oni dzięki temu otrzymać dary duchowe, tzw. charyzmaty, i zaczęli mówić w różnych
językach - co umożliwiło im działalność misyjną w obcych krajach i
szerzenie chrześcijaństwa.
(stop)

Działkowiczka skarży prezesa
Genowefa Domańska po każdych większych opadach deszczu ma zalaną
działkę. Od lat domaga się od
prezesa ogródków działkowych
,,Irys’’ odwodnienia terenu. - Zawsze jednak słyszę, że nie będzie
takich prac a skarżę się tylko ja.
To nieprawda. Narzekają również
inni działkowicze. Zarząd potrafi
ŁĘCZYCA

Iwona Zielińska została zawieszona w obowiązkach kierownika
PCPR
dzieci. Kontrolę przeprowadził
też wydział polityki społecznej
urzędu wojewódzkiego w Łodzi.
Ustalono, że PCPR nie sprawowało wystarczającej kontroli nad
rodziną zastępczą.
Jak udało nam się dowiedzieć,

jutro odbyć ma się nadzwyczajna
sesja powiatu. Łatwo się domyślić, jaki będzie główny temat
rozmów.
Do sprawy na pewno jeszcze
wrócimy.
(stop)

podwyższać nam tylko opłaty
– usłyszeliśmy w redakcyjnej
słuchawce.
Pani Genowefa nie po raz pierwszy poinformowała nas o zalanej
działce. Czy w końcu prezes znajdzie jakieś rozwiązanie? Na razie
to pytanie bez odpowiedzi. Nie
udało nam się z nim porozmawiać.
(stop)

Rosja na łęczyckiej biesiadzie

Pierwsza batalia wygrana przez MMKT
ŁĘCZYCA Sąd uznał, że zakręcenie wody stowarzyszeniu tenisowemu przez PGKiM
na zlecenie władz miasta było
nieuzasadnione. Nakazał odkręcenie zawodu i ponowne dostarczanie wody do nieruchomości
przy ul. Dworcowej. Swoją decyzję sąd uzasadnił utrudnianiem
przez miasto prowadzenia działalności MMKT a także realnymi
szkodami kortów i roślinności.
- Nie ukrywam radości z powodu orzeczenia sądu – mówi Grzegorz Jasiński, prezes MMKT.
- Od samego początku działania
władz miasta są bezprawne. Jak
można nakazać zakręcenie wody
i tłumaczyć to przyszłościowymi
planami wyburzenia budynku
na terenie kortów. To było szyte
zbyt grubymi nićmi.
Kiedy woda popłynie w stronę
kortów? Wydawać by się mogło,
że po sądow y m orzeczen iu
miasto szybko odkręci zawór.
Okazuje się jednak, że to wcale
nie jest takie oczywiste.
- Zaskarżyliśmy postanowienie sądu w tej sprawie, a nieza-

Grzegorz Jasiński czeka na odkręcenie przez miasto zaworu z wodą
leżnie od tego dzień wcześniej
złożyliśmy pozew do sądu o
wydanie nieruchomości przez
stowarzyszenie MMKT – infor-

muje Krzysztofa Łuczak, rzecznik burmistrza Łęczycy.
tekst i fot. (stop)

W Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Łęczycy odbyło
się pierwsze spotkanie z cyklu „Łęczyckie Biesiady Literackie”. Barbara
Włodarczyk, dziennikarka telewizyjna, była korespondentka TVP
opowiadała o swojej pracy w Rosji
i książce swojego autorstwa. Dzięki
wieloletniej pracy w Rosji dziennikarka dobrze poznała ten kraj, jego
mieszkańców i w swej książce pokazuje go ich oczami. Książka ma charakter zbioru reportaży mówiących
o obyczajach i wielkim zróżnicowaniu jakie widać w każdej sferze życia.

Podkreślała podobieństwa łączące
Polaków i Rosjan, pod względem
doświadczeń historycznych, języka,
poczucia humoru. Szczególnie ten
ostatni szczegół ubarwiła wieloma
anegdotami. Wiele uwagi, autorka
poświęciła też ciekawostkom oraz
dygresjom politycznym, których z
wielką uwagą słuchali zebrani goście. Pani Barbara odpowiadała też
na wiele pytań a na koniec wpisywała dla czytelników dedykacje do
książek. Drobny upominek wręczył
gościowi szlachcic Boruta.
Info: MiPBP
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Nie wszystkim to się podoba

Mercedes realizuje nową inwestycję
ŁĘCZYCA Ruszyły prace budowlane na terenie firmy
Krzysztofa Matczaka, autoryzowanego sprzedawcy mercedesa.
Sprawa jest na tyle interesująca,
że roboty nie podobają się sąsiadowi – ŁZG. Poza tym okoliczni
mieszkańcy pytają, czy inwestycja mercedesa nie będzie dla
nich uciążliwa. Wiadomo już,
że przy samochodowym salonie
powstanie zakład przetwarzający
plastikowe butelki.
Kilka tygodni temu między Górniczą a Kopalnianą wystartowały
prace związane z budową na terenie miasta nowego zakładu. Prezes
Matczak nie ukrywa tego, że nie
spodziewał się od sąsiadującej
firmy tylu negatywnych działań.
- Nie wiem dlaczego rzucają nam
kłody pod nogi. Piszą różne donosy, wprowadzają w błąd szereg
instytucji. Dowiedzieliśmy się na
przykład, że w trakcie wybierania
ziemi uszkodziliśmy kable i wodociąg. ŁZG powiadomił, że nie

reklama
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Zaraz wracam, czyli
informacja z przerwami
Przed nami sezon turystyczny. Można się spodziewać turystów z całej Polski. Oby
tylko nie było wielkiego wstydu.
Centrum Informacji Turystycznej
na pl. Kościuszki działa bowiem
z przerwami, poza tym od wielu
miesięcy zepsuty jest interaktywny
ekran multimedialny.
O punkcie informacji mieszkańcy
informowali redakcję wielokrotnie.
Niestety nie były to dobre wiadomości. Bardzo często powtarzały
się sygnały o tym, że punkt jest zamknięty. Za szybą kartka z napisem
„zaraz wracam”.
- Faktycznie, ostatnio musiałam
załatwiać wiele spraw formalnych
w urzędzie pracy związanych z
zatrudnieniem mnie w punkcie
jako stażystki – usłyszeliśmy od
ŁĘCZYCA

Przy salonie mercedesa wybudowany zostanie zakład
ma z naszej winy prądu i wody.
Oczywiście to nie jest prawda.
Próbowaliśmy załagodzić ten
niepotrzebny spór. Mediacje miały
się odbyć w siedzibie PGKiM, ale
na rozmowy nie przyjechał prezes
ŁZG – mówi Krzysztof Matczak.
O konflikcie chcieliśmy porozmawiać
w ŁZG. Ochroniarz
powiadomił nas, że nie
ma prezesa ani żadnej
innej osoby, która mogłaby udzielić wywiadu
gazecie.
Mieszkańcy pytają,
czy inwestycja realizowana przy salonie
mercedesa nie będzie

negatywnie oddziaływać na środowisko. Tym bardziej, że niestety
dość często łęczycanie informują
media o fetorze z ŁZG.
- Nasz zakład będzie przetwarzał plastikowe zużyte butelki na
regranulat z którego wytwarzane
będą reklamówki czy też nowe butelki – informuje prezes Matczak.
- Tego typu produkcja odbywa się
w cyklu zamkniętym. Daję słowo,
że nie będzie żadnych nieprzyjemnych zapachów.
Dowiedzieliśmy się, że do końca
tego roku zakład ma być wybudowany. Produkcja rozpocząć ma się
w przyszłym roku. W zakładzie
pracę znaleźć ma ponad 30 osób.
(stop)

dziewczyny. Stażystka zapewnia, że punkt działał już będzie
tak jak należy. Naprawiony ma
też zostać ekran multimedialny
dzięki któremu turyści mogą się
dowiedzieć m.in. o bazie noclegowej w regionie i miejscach
wartych odwiedzenia.
(stop)
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Byłem świadkiem
rozmowy, która nigdy
nie powinna mieć miejsca –
twierdzi Henryk Wyrzykowski,
który w tym dniu do szpitala
przyjechał razem z chorym
wnuczkiem. Zdaniem naszego
Czytelnika wicedyrektor
ZOZ-u po znajomości załatwił
przyjęcie swojego syna u
neurologa.
ŁĘCZYCA

- Stałem na korytarzu, przy
szpitalnej windzie. Był tam również doktor Adam Twarkowski
i Wojciech Wodziński, zastępca
dyrektora szpitala ds. administracyjno-eksploatacyjnych. W
pewnym momencie usłyszałem
taki tekst „Adaś mam dla ciebie
klienta. Przyjmij go dzisiaj”. Neurolog odpowiedział: „Wojtek, nie
ma sprawy. Jakoś upchnę swoich
pacjentów”.
Henryk Wyrzykowski poszedł
później sprawdzić w jaki sposób
wicedyrektor kontynuuje załatwianie leczenia dla syna.
- Była spora kolejka pacjentów.
Na końcu listy były dwie starsze
osoby. Wicedyrektor Wodziński
przyszedł z młodym chłopakiem,
wówczas jeszcze nie wiedziałem,
że to jego syn, pod gabinet neurologa. Rozmawiał z pacjentami,
żeby wejść bez kolejki. Ludzie się
nie zgodzili. Starsza pacjentka
popłakała się w poczekalni, bo
przestraszyła się, że nie zostanie
przyjęta. Powiedziałem wicedyrektorowi, aby wracał do swojej
pracy. Zrobiło się gorąco. Dobrze,
że byłem na miejscu, bo chociaż
ostatni oczekujący pacjenci zostali przez neurologa przyjęci.
Spotkałem na drugi dzień na
miejskim targowisku pacjenta z
tej kolejki, który mi podziękował.
Powiedział, że jego karta była już
odłożona w rejestracji.
Nasz Czytelnik poprosił dziennikarza, aby uczestniczył w konfrontacji w szpitalu z dyrektorem
ZOZ-u i jego zastępcą – Wojciechem Wodzińskim. Zgodziliśmy
się. Na miejscu spotkała nas jednak spora niespodzianka. Drzwi
do gabinetu dyrektora szpitala
były zamknięte. Nie było ani
dyrektora Pietruszki, ani wicedyrektora ds. lecznictwa, Krzysztofa
Kołodziejskiego. Dziennikarz
zadzwonił do dyrektora Andrzeja
Pietruszki.

Nasz Czytelnik mówi o aferze
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WICEDYREKTOR ZAŁATWIA
SYNOWI WIZYTĘ
- Jestem na ważnym spotkaniu
w Łodzi – odparł A. Pietruszka,
który był wyraźnie zaskoczony
tym, że na miejscu nie zastaliśmy
jego zastępcy. - Proszę chwilę poczekać, zaraz przyjedzie dyrektor
Kołodziejski.
Poczekaliśmy. Wykorzystaliśmy
ten moment na rozmowę z Wojciechem Wodzińskim.
- Nie załatwiałem wizyty dla
syna po znajomości – zapewnia
wicedyrektor. - Owszem z neurologiem mówimy sobie po imieniu. Potwierdzam, że rozmawiałem z nim na korytarzu o moim
synu. Miał w tym dniu straszne
bóle głowy. Poprosiłem lekarza,
aby pilnie go przyjął. Nie widzę
w tym niczego bulwersującego.
Syn poczekał na swoją kolejkę,
gdy pacjenci nie zgodzili się, aby
wszedł poza kolejnością. Żadna
pacjentka nie popłakała się na
korytarzu.
W. Wodziński nie zgodził się na
konfrontację z Henrykiem Wyrzykowskim.
Krzysztof Kołodziejski, gdy

Henryk Wyrzykowski rozmawia z dr Krzysztofem Kołodziejskim
Inni pacjenci
oczekujący
na wizytę zostali
tego dnia
przebadani. Żadne
karty pacjentów nie
zostały odłożone w rejestracji.
tekst i fot.
(stop)

Większość do lekarza czeka w długich kolejkach

Gdzie są dyrektorzy szpitala? – zastanawiał się pan Henryk

przyjechał do szpitala,
spotkał się z naszym Czytelnikiem.
- Sprawa na pewno zostanie gruntownie wyjaśniona – usłyszał w gabinecie
wicedyrektora ds. lecznictwa pan Henryk.
Zadzwoniliśmy na
drugi dzień do szpitala.
- Nie dopatrzyłem się
niczego nagannego w
postawie wicedyrektora
Wodzińskiego i doktora
Twarkowskiego – usłyszeliśmy od dr Krzysztofa
Kołodziejskiego. - Pacjent, o
którym mówił pan Henryk,
został przyjęty na końcu.

Uważam, że
postąpiłem
słusznie i dziwię
się krytyce – mówi
wicedyrektor
Wodziński

Konfliktu można było uniknąć
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Sąsiedzi skarżą
się na radną
ŁĘCZYCA Prosimy, zainteresujcie się
sprawą. Radna Czarnecka
ustawiła tuż pod blokiem kontener do
którego wrzucany jest gruz. Z nikim
tego nie konsultowała. Jak tak można –
usłyszeliśmy w ubiegłym tygodniu w
redakcyjnej słuchawce.
Już z daleka rzuca się w oczy zielony
kontener ustawiony pod oknami. W
najgorszym położeniu znaleźli się
oczywiście lokatorzy mieszkania na
parterze.
- Radna zignorowała sąsiadów –
słyszymy od Anny O. (nazwisko
do wiadomości redakcji), lokatorki z
parteru. - Nie dzwoniłam do redakcji,
ale przyznaję, że postępowanie radnej
bardzo mi się nie podoba. Nie byłoby
sprawy, gdyby przed ustawieniem tego
kontenera przyszła do nas i zapytała,
czy może go postawić w tym miejscu.
A tak wyszło, jak wyszło...
Pani Anna powiedziała nam, że
kontener stoi w tym miejscu od ponad
dwóch tygodni.
- Nie miałam pojęcia, że tak długo
będzie tu stał. Nie wiem także, jak
długo jeszcze będą musiała znosić ten
wszechobecny kurz z gruzu, który po
brzegi wypełnia kontener. Szary pył
osadza się na parapetach i oknie. Poza
tym do tego kontenera wrzucane są
też śmieci. Nie wiem przez kogo, ale
nieczystości zaczynają już śmierdzieć.
reklama

5

Petenci w
kłopotliwych
sytuacjach
W magistracie toaleta na
parterze zawsze jest otwarta
– usłyszeliśmy

Tuż pod oknami ustawiony został kontener na gruz
Nie mogę okna otworzyć. To oczywiste, że kontener powinien zostać ustawiony dalej od bloku i okien – dodaje
lokatorka mieszkanka na parterze.
Wchodzimy na pierwsze piętro. Rozmawiamy z kolejną mieszkanką bloku.
- Mnie też się to nie podoba, że sąsiadka nawet nie zapytała się nas o zdanie.
Zresztą kazała postawić kontener
pod oknami w pionie w którym nie
mieszka. Uważam, że zwykła kultura
nakazywałaby porozmawiać o takich
sprawach z sąsiadami – usłyszeliśmy.
Dlaczego w ogóle kontener na gruz
ustawiony został pod blokiem? Remontowane jest mieszkanie radnej.
- Główne prace związane ze skuciem tynku już zostały wykonane
– powiedział nam jeden z elektryków, który zaprosił dziennikarza
do remontowanego mieszkania.

Nowy
Tygodnik
Regionalny

- Staramy się remontować lokal tak,
aby sąsiedzi mieli z tego powodu jak
najmniej problemów. Gruz znosimy
do kontenera w wiaderkach. Myjemy
schody na klatce.
Następnego dnia po naszej wizycie w bloku do redakcji zadzwonił
małżonek radnej miejskiej. Głównie
zainteresowany był tym, czy robiliśmy
zdjęcia remontowanego mieszkania.
Postraszył nawet dziennikarza policją.
- Zakłócił pan mir domowy – usłyszeliśmy.
To ciekawe w jaki sposób można
zakłócić spokój w mieszkaniu, które jest
remontowane. W każdym bądź razie
dowiedzieliśmy się od małżonka radnej, że – i to na pewno dobra informacja
dla części lokatorów – kontener w ciągu
kilku dni zostanie usunięty spod bloku.
tekst i fot. (stop)

ŁĘCZYCA Toalety w starostwie powiatowym są pozamykane a klucz nie wiadomo gdzie. Petent
urzędu, który zadzwonił do nas w tej
sprawie, nie krył rozgoryczenia.
- Przecież to są czasy głębokiej
komuny – twierdzi nasz Czytelnik.
- Żeby szukać w całym budynku
otwartej toalety w momencie, gdy
naprawdę jesteśmy w potrzebie. Byłem na piętrze, ale tam wc są tylko dla
urzędników. Oczywiście wszystkie
pozamykane. Na dole toaleta też była
zamknięta. Żadnej informacji, gdzie
jest klucz.
W dniu w którym odwiedziliśmy
starostwo toaleta dla petentów na
parterze była otwarta. Być może
petent rozmawiał już w tej sprawie
z „górą” - jak zresztą zapowiedział.
W urzędzie miasta również nie ma
żadnej informacji o tym, gdzie szukać

Urzędnicy
mają
klucze do
swoich
toalet.
Petenci
często są
w kłopocie
klucza do
toalety dla petentów. Pytamy o to w
punkcie ksero na parterze magistratu.
- Nie trzeba klucza, bo toaleta dla
petentów jest cały czas otwarta –
usłyszeliśmy.
Choć sprawa wydaje się banalna,
dla osób które znalazły się w podobnej sytuacji jak nasz Czytelnik,
problem już nie jest taki błahy. Oczywiście urzędnicy nie zawracają sobie
głów podobnymi kwestiami. Mają
przecież klucze do urzędniczych
toalet.
(stop)
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Sprawa bez precedensu

Nowy
Tygodnik
Regionalny

Żąda od Skarbu Państwa
250 tysięcy!
ŁĘCZYCA Irena S. (nazwisko do
wiadomości redakcji)
zdecydowała się pozwać wymiar sprawiedliwości za szkody i
krzywdy wyrządzone jej zdaniem
przez sąd, prokuraturę i policję.
Choć od sąsiedzkiego sporu upłynęło już kilka lat, sprawa wciąż nie
jest zakończona.
- Przedstawiłam wystarczające
dowody o naruszeniu moich i syna
dóbr osobistych, godności oraz bezprawnego szargania naszej opinii
przez zniesławienie i oszczerstwa
dokonane przez łęczycki wymiar
sprawiedliwości oraz organy ścigania. Nie zostawię tak tego. Uważam, że zostaliśmy skrzywdzeni.
Z ofiar staliśmy się przestępcami a
przestępca śmieje nam się w twarz
– mówi zapłakana pani Irena, która
w ubiegłym tygodniu powiadomiła
redakcję o sprawie.
Jak się dowiedzieliśmy wszystko
zaczęło się z powodu... psa.
- Mój syn a później ja zwróciliśmy uwagę sąsiadowi, aby trzymał
swojego psa na smyczy. Pies zanieczyszczał klatkę schodową. Po tych
uwagach sąsiad wyważył drzwi
do naszego mieszkania. Groził pozbawieniem życia synowi, używał
wulgarnych słów. Kto wie do czego
by jeszcze w tym dniu się posunął,
gdyby nie moja znajoma, którą
reklama

Zapłakana pani
Irena mówi o
niesprawiedliwości

9 CZERWCA 2014

Samorządowcy
zwierają szyki

W ozorkowskim magistracie
podpisany został list intencyjny w sprawie pilnej potrzeby
modernizacji podmiejskich linii
tramwajowych. Na zaproszenie
burmistrza Jacka Sochy do Ozorkowa przyjechali samorządowcy
ze Zgierza, Pabianic, Lutomierska,
Ksawerowa, Konstantynowa. W
urzędzie wzięli również udział
przedstawiciele gminy Ozorków
i gminy Zgierz. Zabrakło jedynie
również zaproszonej na spotkanie
prezydent Łodzi.
Koszt modernizacji linii tramwajowych 9, 16, 41, 43, 46 to wydatek ok. 600 mln zł. Szacuje się, że
remont najdłuższej w Polsce linii
nr 46 kosztować będzie ok. 230
mln złotych.

Samorządy liczą na pozyskanie
z funduszy unijnych 85% dofinansowania. Resztę będą musiały
zabezpieczyć w ramach własnych
budżetów i ewentualnie budżetu
województwa łódzkiego.
(stop)

Przedszkolaki z transparentami
zaprosiłam do domu. Zobaczył, że
mam gościa i się pohamował. Co
dziwne sąd nie wymierzył żadnej
kary za naruszenie miru domowego. Później zaczęły się szykany.
Przez kłamliwe zeznania dzielnicowego i podstawionych sąsiadów
zrobiono z nas rodzinę z marginesu.
Dlatego skarżę wymiar sprawiedliwości. Bo państwo polskie powinno
chronić obywatela.

Nie zastaliśmy w domu sąsiada,
którego pani Irena oskarża o przestępstwo. Rozmawialiśmy z jego
córką.
- Pani Irena wyolbrzymia sprawę
– usłyszeliśmy. - Wiem, że ciągle
chodzi po sądach, ale przecież
sprawa została umorzona. Tak
naprawdę, to nie wiem o co teraz
chodzi sąsiadce.
tekst i fot. (stop)

Przed Urzędem Miejskim w
Łęczycy odbył się happening antytytoniowy z udziałem łęczyckich przedszkolaków. Celem
happeningu było wzmocnienie
realizacji ustawy o ochronie
zdrowia przed następstwami używania wyrobów tytoniowych. Dzieci prezentowały
reklama

transparenty z napisami antytytoniowymi, plakaty oraz hasła
antytytoniowe. Przedszkolaki
na ręce zastępcy burmistrza Wojciecha Czaplija przekazały
list „Uwolnijmy dzieci od dymu
tytoniowego” z apelem o czyste
powietrze dla dzieci.
Info: UM

INFORMATOR
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Rozkład jazdy / Timetable / Fahrplan / Расписание

Odjazdy
ważny od 15 VI 2014
ważny do 31VIII 2014

Rozkład jazdy

Odjazdy

ważny od / Valid from / gültig vom / действительный от
ważny do / Valid to / gültig bis / действительный до

ŁĘCZYCA

15 VI 2014
31 VIII 2014

ŁĘCZYCA

Dodatkowe informacje o pociągach znajdują się na
szczegółowym
jazdy się na szczegółowym rozkładzie jazdy
Dodatkowe
informacjerozkładzie
o pociągach znajdują
Aktualizacja wg stanu na 2 VI 2014
„Odjazdy”.

Kierunek

Odjazdy

Direction / Richtung /
направление

Bydgoszcz Główna
Częstochowa
Gdańsk Główny
Gdynia Główna
Hel

Sala reprezentacyjna Starego Ratusza w Łęczycy.
Wędrówki po Sarmacji łęczyckiej, Sesja popularnonaukowa inaugurująca Dni Kultury
Staropolskiej w Łęczycy adresowana do młodzieży szkolnej i osób dorosłych.
Program sesji:
1. Biała i czarna legenda łęczyckiej
szlachty.
mgr historii Tomasz Kucharczyk, kustosz
działu historycznego Muzeum w Łęczycy.
Autor wykładu zaprezentuje kilka postaci z
grona łęczyckiej szlachty żyjących w okresie
od XVI do końca XVIII wieku. Ich skrajne
postawy, moralne i życiowe wybory, należą do tradycyjnego kręgu białej i czarnej
legendy szlachty polskiej. Wykład ilustrowany zdjęciami źródeł ikonograficznych,
dokumentów oraz stroju łęczyckiej szlachty
i broni szlacheckiej.
2. Ród Szczawińskich. W kręgu rodzinnych tradycji patriotycznych.
Tomasz Szczawiński, potomek jednego z
najbardziej zasłużonych dla Polski i dla Łęczycy rodów szlacheckich z XVIII w. Gawęda
o rodzinie Szczawińskich głęboko związanej
z Ziemią Łęczycką w okresie staropolskim.
Szczawińscy byli właścicielami zamków w
Besiekierach i Borysławicach Zamkowych.
Byli właścicielami Ozorkowa, fundatorami
kościołów i klasztoru norbertanek w Łęczycy. Jakub Szczawiński był bohaterskim
obrońcą łęczyckiego zamku podczas potopu szwedzkiego, a jego ojciec marszałkiem
sejmu w czasach Zygmunta III Wazy (potępił
posła Sicińskiego za pierwsze zerwanie
obrad sejmu). Szczawińscy w późniejszych
stuleciach brali udział w powstaniach narodowych i działaniach zbrojnych w XX wieku.
Przerwa (około 10 minut)
3. Sztuka okresu staropolskiego na Ziemi
Łęczyckiej.
mgr historii sztuki Andrzej Borucki, starszy
kustosz działu artystycznego Muzeum w
Łęczycy.
Wykład zawiera prezentację najważniejszych dzieł: architektury, rzeźby, malarstwa
i rzemiosła artystycznego z terenu Łęczycy
i powiatu łęczyckiego. Jest to po raz pierwszy ukazana w popularno naukowej formie
różnorodność zabytków okresu od XVI do
końca XVIII wieku. Wykład jest bogato ilustrowany projekcją zdjęć wykonanych przez
Andrzeja Boruckiego podczas jego licznych
kwerend terenowych.
4. Jedz, pij i popuszczaj pasa, czyli staropolskie tradycje kulinarne.
mgr filologii polskiej Anna Dłużewska –
Sobczak, kustosz działu etnograficznego
Muzeum w Łęczycy:
Autorka wykładu od kilkunastu lat bada
tradycje kulinarne regionu łęczyckiego i
współpracuje merytorycznie przy organizowanym od 2000 roku Regionalnym pokazie
potraw Ziemi Łęczyckiej. Znajomość literatury pięknej i tekstów źródłowych pozwala
autorce na odnajdywanie we współczesnej
kuchni wiejskiej dawnych tradycji kulinarnych okresu staropolskiego. Wykład jest
prezentacją najciekawszych zwyczajów
polskiego stołu z uwzględnieniem łęczyckiej
kuchni regionalnej i miejscowych obyczajów
świętowania aż po dzień dzisiejszy.
13 czerwca, godz. 9.00 – 14.00, Dziedziniec
i sale Zamku w Łęczycy
Staropolskie życie codzienne i niecodzienne
Pokazy i warsztaty edukacyjne na Zamku
w Łęczycy organizowane przez: Muzeum
w Łęczycy, Bractwo Rycerskie Miasta Nowa
Dęba, agencja „Amatum”, Łódzki Klub Kolekcjonerów, Stowarzyszenie Odtwórców Rzemiosł i Obyczajów Dawnych „Strzecha”,„F.D.
Niciak rzeźnictwo i wędliniarstwo”.
Obóz rycerski i przymierzalnia strojów z
epoki - namioty historyczne i obozowe meble i sprzęty, w obozie rycerze XVII-wieczni,
opowiadający o dawnym uzbrojeniu,

ubiorze i umundurowaniu, możliwość przymierzania dawnych strojów i elementów
uzbrojenia.
Szermierka szablą polską - pokaz sztuki
walki polską szablą i warsztaty szermierki
szablą na wesoło: nauka podstawowego
cięcia szablą i cięcie ziemniaków szablą.
Nauka tańca i dworskich obyczajów - pokaz
epokowego tańca dworskiego w wykonaniu tancerzy zespołu „Gratia Iuvenis”,
nauka obyczaju: nauka dworskiego ukłonu
i warsztaty XVII-wiecznego kontredansa
dla uczestników.
Kultura sarmacka na tle kultury zachodniej
Europy - prelekcja, prowadzona przez historyka-rekonstruktora.
Pokaz strzelania z muszkietów - salwy z
replik muszkietów XVII-wiecznych. Pokaz
musztry halabardników - pokaz musztry
regimentu XVII-wiecznej piechoty oraz
„werbowanie do oddziału” i musztra dla
uczestników.
Pokaz artyleryjski - pokaz strzelania z repliki
XVII-wiecznej armaty.
Degustacja potraw staropolskich (od 12.00
do14.00) – tradycyjny bigos i prosiak pieczony nadziewany kaszą z podrobami.
Kancelaria staropolska - wystawa interaktywna poświęcona sztuce kaligrafii i
dawnego zdobienia pisma oraz historii
skarbowości, środkom płatniczym będącym
w obiegu w okresie Polski królewskiej, cenom rynkowym i sile nabywczej pieniądza.
Uczestnicy zobaczą sposoby powstawania
pisma, różnego rodzaju liternictwa, zdobienia oraz bicia monet. Po pokazie każdy
z gości będzie mógł samodzielnie spróbować swoich sił posługując się oglądanymi
wcześniej wzorami. W trakcie warsztatów
jego uczestnicy zobaczą także pokaz multimedialny ukazujący historię powstawania
monet od starożytności do współczesności.
Najbardziej aktywnym uczestnikom wręczone zostaną imienne certyfikaty potwierdzające ich umiejętności oraz nagrody w
postaci replik historycznych monet polskich.
Warsztaty i prezentacje wizualne prowadzić
będzie w komnatach zamku łęczyckiego trzy
-osobowy zespół w strojach historycznych.
Pokazy dawnych rzemiosł – interaktywne
pokazy rzemieślników prezentujących
m.in. zawody: garncarza, kowala, prządki i
powroźnika.
Nasza sarmacka gęba -czyli portret staropolski – uczestnicy będą mogli zrobić
pamiątkowe zdjęcia np. telefonem komórkowym umieszczając głowę w otworach
plansz z reprodukcjami portretów szlacheckich z XVII i XVIII w.
16 czerwca, 18.00 sala artystyczna Muzeum
w Łęczycy Czarownica musi przyjść Spektakl
w reżyserii i wykonaniu Ireny Jun, wybitnej
aktorki i profesora Akademii Teatralnej w
Warszawie, której partneruje aktorka Maria
Wieczorek, wykonująca również partie muzyczne. Scenariusz napisany na podstawie
tekstów staropolskich, antologii Juliana
Tuwima „Czary i czarty polskie”, tekstów
Stanisława Czernika i autentyków literackich
ze zbiorów Muzeum Etnograficznego w
Krakowie.
22 czerwca, 19.15 kościół bernardynów
w Łęczycy Piękno muzyki baroku W programie koncertu muzyki z XVII/XVIII
wieku zaprezentowane zostaną utwory
kompozytorów. polskich (Adam Jarzębski,
Marcin Mielczewski, Stanisław SylwesterSzarzyński) i z Polską związanych (Georg
Philipp Telemann). Dobór repertuaru jest
zróżnicowany pod względem gatunku i
obsady instrumentalnej.
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Kraków Główny
Kraków Płaszów
Kutno
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Stargard Szczeciński
Szczecin Główny
Tczew
Toruń Główny
Toruń Wschodni
Włocławek
Zawiercie
Zgierz
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14:414)
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II
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18:114)

14:414)

14:414)

13:424)

1)
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II

13:393) a)

14:414)

19:5211)

Łódź Kaliska

II

13:392)

IC-TLK

13:393) a)

16:518)

Laskowice Pomorskie

IC-TLK

objaśnienia znaków / Symbols /
пояснение символов
kursuje 19 VI-13 VII; 14 VII; 13-31
VIII;
kursuje 15-27 VI; 31 VIII;
kursuje 28 VI-13 VII; 14 VII; 13-30
VIII;
kursuje 15 VI-13 VII; 14 VII; 13-31
VIII;
kursuje 15 VI; 18 VI; 22 VI;
kursuje 15 VI;
kursuje 16 VI-14 VII F-J  / 19 VI;
kursuje 13-28 VIII F-I  + 22 VIII,
29 VIII;

05:3414)
14:414)
IC-TLK

III

19:166) b)

9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
a)

05:5810)
15:3710)

06:144)
15:5915)

16:0516)

13:014)
17:2017)

PR-R

II

PR-R

II

13:3210)
17:2416)

21:001)

objaśnienia znaków / Symbols /
пояснение символов
kursuje 15 VII-12 VIII F-J;
kursuje 15 VII-12 VIII;
kursuje 16 VI-14 VII F-JY;
kursuje 13-31 VIII F-JY;
kursuje 15 VI; 15 VII-12 VIII F-JY;
kursuje 16 VI-11 VII F-J  / 19 VI;
14 VII; 13-14 VIII; 18-29 VIII F-J;
kursuje 15 VI-14 VII;
kursuje 13-31 VIII;
kursuje 15 VI-12 VIII;
p na odcinku Katowice - Gdynia
Główna

objaśnienia znaków / Symbols / пояснение символов
IC: "PKP Intercity" S.A. - TLK: Twoje Linie Kolejowe
PR: "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. - IR: interREGIO
PR: "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. - R: REGIO

07:526)

b)

/
+
F
I
J
Y
p

objaśnienia znaków / Symbols /
пояснение символов
W terminie 16.VI.-31.VIII. kursuje
drogą okrężną przez Zduńską Wolę
i Karsznice ( z pominięciem stacji
Kutno i Łódź Kaliska) .
oprócz
oraz
w poniedziałki
w czwartki
w piątki
w niedziele
przewóz przesyłek konduktorskich

peron - indeks górny godziny
Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach
określonych przez danego przewoźnika.
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
PR - 703 20 20 20 (24 h)
IC - 19 757, (22) 39 19 757 (24 h)
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UŚMIECHNIJ SIĘ
* Przychodzi kobieta do apteki:
- Macie jakiś naprawdę skuteczny
środek na odchudzanie?
- Tak. Plastry.
- A gdzie się je przykleja?
- Na usta.
***
* Przyszła baba do lekarza i mówi:
- Panie doktorze, mam cukrzycę, kamicę nerkową,
nadciśnienie, powiększoną tarczycę, jaskrę, kamienie w
pęcherzyku żółciowym, nadkwasotę, niedowład prawej
ręki, grzybicę, miażdżycę, łuszczycę, niedosłuch, reumatyzm, skoliozę...
- Mój Boże! - załamuje ręce lekarz.
- A czego pani nie ma? - pyta.
- Nie mam zębów, panie doktorze.
***
* Przychodzi baba do lekarza i skarży się:
- Panie doktorze, wszyscy mnie ignorują.
A lekarz:
- Następna, proszę!
***
* Przychodzi baba do lekarza, lekarz jej każe oddać
mocz do analizy.
- Gdzie mam go oddać?
- Do słoika - stoi na szafie.
Lekarz wychodzi z pokoju, wraca za 5 minut i widzi
cały pokój zasikany
- Co pani narobiła?
- A myśli pan, że to tak łatwo nasikać do słoika stojącego na szafie?
***
* - “Dziś kaszle pani o wiele lepiej niż wczoraj...”
- “Tak, panie doktorze, bo ja przez całą noc trenowałam!”
***
* Babcia Jasia jedzie samochodem.
Nagle zatrzymuje ją policja:
- Widzi pani ten znak? - stróż prawa pokazuje ograniczenie prędkości do 50 kilometrów na godzinę. - A pani
przekroczyła siedemdziesiątkę!
- Nie prawda! To ten kapelusz tak mnie postarza!

gospodarz, taki dom.

Oryginalne potrawy
i porady kulinarne

Pikantna zupa tajska
Składniki
• 1 podwójna pierś z kurczaka
• ok 1 l wody
• 2 cebule
• 1 duży ząbek czosnku
• 2 średnie marchewki
• 200 ml mleka kokosowego
• kurkuma
• szczypta gałki muszkatołowej
• odrobina soku z cytryny
• 1 łyżka sosu sojowego ciemnego
• 1 łyżeczka cukru
• sól, pieprz, wegeta
• ostra papryka
• oliwa z oliwek
• natka pietruszki
Etapy przygotowania
1.Cebulę obrać i pokroić w drobną kostkę i podsmażyć
na oliwie (tak, aby nie zbrązowiała!). Dodać ząbek czosnku, pokrojonego kurczaka w paski, kurkumę (ok 1
łyżeczki), ostrą papryczkę obraną i pokrojoną w drobną
kostkę marchewkę i podsmażać ok 5 minut.
2. Zawartość patelni przełożyć do garnka, podlać wodą,
dodać resztę przypraw (oprócz pietruszki i sosu sojowego) i gotować do tego momentu, aż marchewka będzie

miękka. Dodać mleko kokosowe, sos sojowy i resztę
składników. W razie potrzeby zupkę doprawić.
Karkówka z pieca z pieczonymi ziemniakami
Składniki
• 1 kg karkówki
• 3/4 kg ziemniaków
• 2 łyżki smalcu
• 6 ząbków czosnku
• sól i pieprz
Etapy przygotowania
Mięso umyć i osuszyć ściereczką. Czosnek obrać i przepuścić przez praskę. Karkówkę natrzeć solą i czosnkiem.
Owinąć w folię aluminiową i wstawić na ok. 12 godzin
do lodówki. Po tym czasie mięso wyjąć. Na patelni
rozgrzać połowę smalcu. Obsmażyć na nim mięso z
obu stron na złoty kolor. Zdjąć z patelni i przełożyć do
wysmarowanego resztą smalcu
żaroodpornego naczynia. Polać
sosem od smażenia. Posypać
po wierzchu świeżo zmielonym pieprzem. Ziemniaki umyć
pokroić na ósemki, posolić i
ułożyć dookoła mięsa. Wstawić
do nagrzanego do temp. 180
stopni piekarnika. Piec ok. 1

godziny. Od czasu do czasu polewając mięso i ziemniaki
wytworzonym sosem i ewentualnie odrobiną wody. W
początkowej fazie pieczenia dobrze jest przykryć naczynie folią aluminiową (na ok. 30 min), a dopiero potem
dopiec już bez folii.
Ciasteczka lawendowe
Składniki
• 2 szkl. mąki tortowej
• 200 g masła
• 6 łyżek cukru pudru
• 2 jajka
• pół łyżeczki cynamonu
• pół łyżeczki kardamonu
• łyżeczka soku z cytryny
• otarta skórka z połowy cytryny
• 2 łyżeczki suszonej lawendy
• cukier brązowy do posypania
Etapy przygotowania
Mąkę przesiać, posiekać z masłem. Dodać resztę składników oprócz cukru brązowego. Wymieszać. Włożyć
do zamrażarki na 10 minut. Rozwałkować na ok. 2-3
mm. Wycinać ciastka wg uznania. Posypać cukrem
brązowym i piec w piekarniku nagrzanym do 175 stopni
przez 15 minut.

źródło: internet/mojegotowanie.pl

Rozwiązanie krzyżówki z numeru 89: Jaki
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Pogoda dopisała a miłośnicy dobrej
zabawy na świeżym powietrzu na pewno
byli zadowoleni. Nie brakowało atrakcji
– można było wydoić krowę, ujeździć
byka, posłuchać orkiestry dętej. Festyn
regionalny zgromadził całe rodziny.
Fot. Grzegorz Klimczak

FOTOREPORTAŻ

Nowy
Tygodnik
Regionalny

9

Święto mleka w Grabowie
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O pomoc prosiła burmistrza
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… Graj piękny cyganie

Joanna Wymysłowska do mieszkania wchodzi
przez okno

Lokatorka także przez okno wychodzi z
mieszkania

Do mieszkania wchodzi przez okno
Od kilku dni Joanna
Wymysłowska zamiast drzwiami wchodzi do swojego
mieszkania oknem. Nie ma innego
wyjścia, bowiem niedawno ktoś
uszkodził jej drzwi i jeden z zamków. Teraz drzwi można otworzyć
jedynie od środka. Lokatorka poszła
do urzędu miasta porozmawiać o
swojej trudnej sytuacji. Co usłyszała
od burmistrza?
- Do dziś nie mogę dojść do siebie.
Liczyłam na pomoc a burmistrz mnie
zlekceważył. Powiedziałam o niedawnej dewastacji drzwi i o tym, że teraz
wchodzę do mieszkania przez okno.
Prosiłam o to, aby przysłali do mnie
ślusarza. Zamiast konkretnej pomocy
usłyszałam od burmistrza, że jak
ktoś zniszczył mi drzwi, to mam iść
na policję. Ale policja nie wstawi mi
nowego zamka w drzwiach. Budynek
jest komunalny i oczekiwałam od burmistrza konkretnej pomocy. Uważam,
że burmistrz powinien powiadomić
OPK, aby przysłali do mnie ślusarza.
Nie stać mnie na zamówienie takiej
usługi prywatnie – mówi pani Joanna.
Ozorkowianka dodaje, że rozmawiała również z burmistrzem na temat
fatalnych warunków mieszkaniowych.
Podkreśliła, że o mieszkanie socjalne
stara się od lat.
OZORKÓW

- Mam dwójkę dzieci. Jestem samotną matką. Mieszkamy w zagrzybionym mieszkaniu. W pokoju
mamy ustawiony sedes. Przykro jest
o tym mówić, ale jeszcze bardziej
jest mi przykro w jaki sposób zostałam potraktowana w urzędzie.
Burmistrz, gdy opowiedziałam o
swoim mieszkaniu, odparł, że mam
wziąć kredyt i wynająć sobie inne
mieszkanie. Tego się naprawdę nie
spodziewałam. Poczułam się jak
zbity pies. Jakby mnie było stać na
wzięcie kredytu, to już dawno bym
to zrobiła.
O komentarz poprosiliśmy magistrat.
- Podczas całego spotkania „Drzwi mogę otworzyć tylko z
burmistrz traktował z powagą i wewnątrz” - mówi pani Joanna
szacunkiem panią Wymysłowską, z uwagą wysłuchał przedstacenie (49
wionego przez nią problemu – mówi tys. zł). O powadze i zaangażowaniu
Izabela Dobrynin, rzecznik burmi- burmistrza oraz pracowników w
strza. - Lokatorka została ponownie rozwiązywaniu problemów najempoinformowana o tym, że może do- ców świadczy to, że w 2012 r., po
konać wzajemnej zamiany z innym zapoznaniu się z trudną sytuacją
najemcą albo przystąpić do przetargu życiową pani Wymysłowskiej, w
i zakupić jeden z lokali komunalnych trybie przyspieszonym przyznano jej
wystawianych przez miasto na lokal, o który wnioskowała. Podczas
sprzedaż w drodze przetargu. Zo- niedawnej rozmowy z burmistrzem
stała poinformowana, że na przetarg pani nie wspominała o wchodzeniu
zostało wystawione m.in. mieszkanie do mieszkania przez okno.
o pow. 45 m2 o bardzo obniżonej
tekst i fot. (stop)

Ten utwór najczęściej wykonywany jest przez Aleksandra Vargę, który w ubiegłym tygodniu
wraz z rodziną dał „koncert” pod
blokami w Ozorkowie.
- Jesteśmy z Rumunii. W
Polsce przebywamy od trzech
miesięcy. Mieszkamy w Łodzi w hostelu, za jedną noc
płacimy 30 złotych. To dla nas
bardzo dużo i dlatego zarabiamy grając na osiedlach. W
Ozorkowie jesteśmy pierwszy
raz. Mieszkańcy mogliby być
bardziej hojni – mówi z uśmiechem A. Varga.
Ozorkowianie różnie oceniali

popisy wokalne i gry na akordeonie.
- Lubię posłuchać takich cygańskich pieśni – słyszymy od
pani Zofii, która z balkonu rzuciła
grajkom 2 złote.
- A ja nie znoszę natrętnych
Rumunów, tym bardziej, że do
tych swoich występów wciągają
dzieci – dodał inny lokator bloku
przy ul. Mielczarskiego.
- Lepiej jest grać, niż kraść –
skwitował Aleksander Varga,
który zdradził nam, że średnia
dniówka z gry pod balkonami
wynosi 50-70 złotych.
tekst i fot. (stop)

Ogień strawił dorobek lokatorów
Najprawdopodobniej zwarcie w instalacji elektrycznej, przebiegającej tuż pod dachem drewniaka
przy ul. Stypułkowskiego, było
powodem pojawienia się płomieni, które błyskawicznie objęły
znaczną część poddasza.
Na miejsce szybko przyjechali
strażacy. Udało się nie dopuścić
do rozprzestrzenienia ognia.
Niestety dach wymaga gruntownej naprawy. Wkrótce okaże
się, czy mieszkańców nie czeka
przymusowa przeprowadzka
na okres trwającego remontu.
Na domiar złego lokatorzy w
Ozorków

„Tu padnie 6”.
Grać i wygrywać
Ogień pojawił się przy dachu drewniaka

Spłonęła znaczna część poddasza

wyniku pożaru stracili część
swojego majątku.
- Trzymaliśmy na poddaszu
różne rzeczy: odzież zimową,
stare meble, pralki. Wszystko się
spaliło. Poza tym podczas gaszenia
ognia niektóre mieszkania zostały

zalane – powiedziała nam jedna z
lokatorek.
Mieszkańcy liczą m.in. na
pomoc MOPS-u. Z pogorzelcami rozmawiał już pracownik
socjalny.
(stop)

Na elewacji jednego
ze sklepów przy ul.
Wyszyńskiego, w którym znajduje się kolektura Lotto, wisi
tabliczka z optymistyczną zapowiedzią konkretnego zysku z
gry hazardowej. Czy mieszkańcy
ulegają tej reklamie? I kiedy w
końcu padnie ta szóstka?
- Na pewno kiedyś szóstka padOzorków

nie – uśmiecha się współwłaściciel
sklepu. - Moja żona to wymyśliła,
aby tabliczkę z takim hasłem wywiesić na elewacji. Klienci przyjęli
ten pomysł bardzo pozytywnie.
Wielu typując liczby, mówi mi, żeby
w końcu szóstka została trafiona w
Ozorkowie. Też bym tego bardzo
chciał...
(stop)

Wolność słowa to mit?
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Andrzej Woźniak czekał prawie osiem godzin, aby
móc pod koniec miejskiej sesji zadać kilka pytań
burmistrzowi i radzie miasta. Okazało się jednak, że nie mógł
tego zrobić. Po raz pierwszy w historii samorządu mieszkaniec nie
został dopuszczony do głosu. Przewodniczący rady, nie zważając
na pana Andrzeja, zakończył obrady w błyskawicznym tempie.
Ozorków

- Jestem zszokowany zachowaniem przewodniczącego Romana
Kłopockiego. To bardzo źle świadczy o naszym samorządzie, że na
miejskiej sesji do głosu nie są dopuszczani mieszkańcy. Czekałem
do końca sesji, aby pytania zadać w

11

Władza knebluje
usta mieszkańcom

tzw. wolnych wnioskach. W jakim
my mieście żyjemy? Czy władze
Ozorkowa już kompletnie nie liczą
się z mieszkańcami? Po co w ogóle
te sesje i udawanie, że żyjemy w
demokracji? - pyta A. Woźniak.
Ozorkowianin zamierza złożyć
oficjalną skargę na
przewodniczącego
Kłopockiego.
- Pismo skieruję
do rady miasta. Jeśli
radni na poważnie
się tym nie zajmą, to
o zachowaniu przewodniczącego, który
łamie wszelkie standardy, powiadomię
wojewodę łódzkiego.
Andrzej Woźniak
chciał podczas sesji
zwrócić uwagę rady
na sprawy związane
z bezpieczeństwem
w mieście. Planował
też porozmawiać o
sytuacji kupców i
kont r owe r s y j n e j
wiacie handlowej na
miejskim targowisku.
Andrzej Woźniak krytykuje przewodniczącego
- Wiem, że to nieKłopockiego
wygodny temat dla

naszej władzy. Nie może być jednak tak, że o sprawach trudnych i
bulwersujących ozorkowska władza nie rozmawia albo rozmawia
przedstawiając jedynie swój punkt
widzenia.
Roman Kłopocki, przewodniczący rady, uważa, że postąpił
słusznie.
- To nie jest tak, że pan Woźniak
nie został dopuszczony do głosu.
Mógł wypowiedzieć się w tzw. wolnych wnioskach, ale gdy zauważyłem, że z tej wypowiedzi robi spektakl, to odebrałem mu głos. Było
już po godzinie 17 a mieszkaniec z
całą pewnością przygotował sobie
wcześniej bardzo długie wystąpienie. Wcześniej chciał mówić na sesji
w sprawie przedsiębiorcy Kamala,
ale nie jest stroną w sprawie i dlatego w tym temacie nie mógł się
wypowiedzieć. Nie mam sobie nic
do zarzucenia.
Jakie konsekwencje dla przewodniczącego Kłopockiego może mieć
skarga mieszkańca? Rada miasta
rozpatrując zażalenie dotyczące
złamania statutowego przepisu
miejskiej sesji może nawet odebrać
Romanowi Kłopockiemu funkcję
przewodniczącego.
tekst i fot. (stop)

Śmieci ważniejsze od ludzi?
Mieszkańcy osiedla
„Spokojnej starości”
narzekają na stary chodnik przy
ul. Pogodnej. Twierdzą, że już od
kilku lat proszą w magistracie
i spółdzielni mieszkaniowej o
remont trotuaru. Smaczku sprawie dodaje fakt, że nowa kostka
brukowa została wyłożona pod
pojemnikami na śmieci. Chodnik
wciąż jest ze starymi, krzywymi
i połamanymi płytami.
- Znam kilka starszych osób z
tego osiedla, które na tym starym
chodniku połamały kończyny –
mówi Zenona Kuzaniak. - To
specyficzne osiedle w mieście.
Mieszka tu dużo starszych ludzi
i tym bardziej tego typu inwestycje powinny być robione. Jak
długo jeszcze będziemy musieli
czekać na remont chodnika? W
urzędzie miasta słyszymy, że
inwestycja powinna być zrealizowana przez spółdzielnię mieszkaniową. Z kolei w spółdzielni
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Ozorków

Przewodniczący rady odebrał głos mieszkańcowi

Radni skargę uznali za bezzasadną.

Nie skierowali sprawy do prokuratury
Samorządowcy odrzucili skargę biznesmena Toniego Kamala na komisję
rewizyjną rady miasta. Nie oznacza
to jednak, że sprawa nie trafi ponownie pod obrady. Podczas ostatniej sesji radni zadecydowali, że
sprawdzą czy burmistrz w sposób
prawidłowy nadzorował realizację
umowy dzierżawy terenu przy ul.
Starzyńskiego.
Radni nie zdecydowali się na
skierowanie sprawy do prokuratury przeciwko biznesmenowi.
Przypomnijmy, że Toni Kamal,
lokalny przedsiębiorca, twierdzi,
że komisja rewizyjna utrudnia mu
prowadzenie interesów. Komisja
uważa z kolei, że biznesmen wprowadził w błąd starostwo przekładając złe dokumenty dotyczące prawa
dysponowania gruntem. Komisja
Ozorków

rewizyjna, w związku z kontrolą
umowy dzierżawy terenu przy ul.
Starzyńskiego, dopatrzyła się naruszenia przez biznesmena prawa.
Chodzi o grunt przy Rossmannie,
który zdaniem komisji powinien
być użytkowany tylko w celach
przemysłowo-składowych. Przedsiębiorca na działce o szczególnym
charakterze (przebiega tam ściek
wodny) wybudował parking a w
starostwie złożył dokumenty w
których teren służyć ma celom budowlanym a nie składowym.
Ozorkowski samorząd nie wydał
pozytywnej dla biznesmena decyzji
dot. dzierżawy terenu na okres 10
lat. W tej sprawie pozytywną decyzję wydał burmistrz Jacek Socha,
który wydzierżawił przedsiębiorcy
grunt na trzy lata.
(stop)

ogłoszenie

Wójt Gminy Ozorków
serdecznie zaprasza na
Zenona Kuzaniak na starym chodniku

Nowa kostka została wyłożona pod pojemnikami na śmieci

mów ią, że remont pow i n no
przeprowadzić miasto. Mamy już
tego dosyć.
Piotr Piętka, prezes Ozorkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej,
ma dobrą informację dla mieszkańców osiedla.
- Chodnik zostanie jeszcze w
tym roku wyremontowany. Inwestycja zostanie zrealizowana
wspólnie przez miasto i spółdzielnię mieszkaniową.
(stop)

Koncert Operetkowo-Musicalowy
22 czerwca, godz. 12.00
Kościół p.w. Opieki Św. Józefa w Leśmierzu
w programie:
- żeński Chór Kameralny Presto
- Katarzyna Zając - Caban /sopran/
- Dominik Sutowicz /tenor/
- Patrycja Chałupnik - fortepian
Dyrektor Artystyczny Kamil Chałupnik
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Wysokie zarobki budzą emocje

Do naszej redakcji zadzwoniła w ubiegłym tygodniu
Czytelniczka, która twierdziła, że prezes spółdzielni
mieszkaniowej zarabia prawie takie same pieniądze jak burmistrz.
Wspomniała także o tym, że niedawno wybrani delegaci na walne
chodzą po mieszkaniach i nakłaniają ludzi do popierania obecnego
zarządu spółdzielni mieszkaniowej.
Ozorków

- Proszę to sprawdzić. Delegaci mają
deklaracje i proszą mieszkańców o
podpisywanie poparcia dla zarządu
– usłyszeliśmy.
Po telefonie rozmawialiśmy ze
spółdzielcami. Zapytaliśmy, czy
wiedzą ile zarabia prezes spółdzielni
mieszkaniowej oraz o rzekomym
nakłanianiu przez delegatów do poparcia obecnego zarządu.
- Nic nie słyszałem o tym, aby ktoś
chodził po mieszkaniach i agitował za
zarządem. Do tej pory nikt taki mnie
nie odwiedził – mówi pan Henryk.
- A jeśli chodzi o zarobki prezesa
spółdzielni, to ta kwestia trzymana
jest w tajemnicy.
Włodzimierz Kurowski, kolejny

spółdzielca, nie był zaskoczony oskarżeniami w stosunku do zarządzających spółdzielnią.
- Nasza spółdzielnia to relikt. Walne
zebrania zwoływane są niezgodnie z
ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych. O sprawach spółdzielni powinni decydować wszyscy spółdzielcy a
nie tylko delegaci wybierani z grup
członkowskich. Rzeczywiście pensja
prezesa to wielka niewiadoma. Nie
zdziwiłbym się także, gdyby delegaci
zaprzyjaźnieni z prezesem chodzili
po mieszkaniach i nakłaniali ludzi
do popierania zarządu – mówi pan
Włodzimierz.
Piotr Piętka, prezes Ozorkowskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej, zapew-

Piotr Piętka, prezes spółdzielni, zapewnia, że nigdy nie robił
tajemnicy z tego, ile zarabia

Burmistrzowska
pensja prezesa
spółdzielni?

nia, że nigdy nie robił tajemnicy ze
swoich zarobków.
- Na pewno nie zarabiam tyle co
burmistrz. Moja pensja wynosi 9
260 złotych brutto. Domyślam się, że
kwestia zarobków wzbudza zainteresowanie, ale każdy spółdzielca, który
by do mnie przyszedł i o to zapytał,
uzyskałby odpowiedź. Nie wierzę, że
delegaci agitują za obecnym zarządem.
Owszem, pracownicy spółdzielni odwiedzali mieszkania, ale tylko po to,
aby informować o spotkaniach grup
członkowskich.
Przypomnijmy, że walne zebranie
przedstawicieli odbędzie się 26 czerwca.
tekst i fot. (stop)

Przy Lidlu parkingowe kontrowersje
Ozorków Dlaczego teren budowy nie został zabezpieczony – pytają nasi Czytelnicy.
Mieszkańcy mówią też o tym, że
robotnicy zagrodzili przejście do
miejskiego parku.
Kontrowersje budzi rozbudowa
parkingu przy markecie Lidl.
Ozorkowianie, którzy poinformowali nas o trwających pracach,
zwrócili uwagę na szereg nieprawidłowości.
- Przyznaję, że faktycznie teren
na którym prowadzone są roboty,
powinien zostać już wcześniej
ogrodzony siatką – usłyszeliśmy
od kierownika nadzorującego
roboty przy Lidlu. - Jutro ogrodzenie już będzie. Oczywiście

Wcześniej taśma uniemożliwiała wejście od strony marketu do parku
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Wstyd w centrum miasta

Tak wygląda miejsce zbiórki używanej odzieży przy
jednym z parkingów w centrum miasta (patrz zdjęcie).
Odzież, zamiast do specjalnie w tym celu ustawionego pojemnika,
ląduje na ziemi i pobliskiej siatce ogrodzeniowej. Wygląda to bardzo
nieestetycznie.
(stop)
Ozorków

Czy OPK wybiera szamba?
Mieszkańcy pytają
dlaczego OPK nie
wybiera już szamb z prywatnych
posesji.
- Musieliśmy poszukać innej firmy, bo otrzymaliśmy informację z
Ozorkowskiego Przedsiębiorstwa
Komunalnego, że już nie będą
wybierać szamba, bo im się nie
opłaca. To było spore zaskoczenie.
Przecież jest bardzo dużo mieszkańców, którzy wcześniej korzystali z takich usług OPK – mówi
Dawid Pysera.
O komentarz poprosiliśmy w
przedsiębiorstwie komunalnym.
Oto odpowiedź.
„OPK Sp. z o.o. w Ozorkowie
informuje, że nie wycofało się
ze świadczenia usługi odbioru
nieczystości płynnych z posesji
prywatnych terenu miasta i gminy
Ozorków”.
To wszystko. Co innego mówią
mieszkańcy a co innego OPK. Sprawa pozostaje pod dużym znakiem
zapytania.
(stop)
Ozorków

nie będziemy już zaczepiać taśmy
między drzewami. Mieszkańcy
będą mogli od strony marketu
wchodzić do miejskiego parku.
Dowiedzieliśmy się, że po rozbudowie parking będzie mógł pomieścić o 35 samochodów więcej
niż dotychczas.
(stop)

Pan Dawid pokazuje szambo
z którego nieczystości – jak
twierdzi – wybiera prywatna
firma
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Policjanci z Komendy Wojewódzkiej w Łodzi wspólnie z funkcjonariuszami Pododdziału Antyterrorystycznego zatrzymali 11
pseudokibiców związanych ze
zorganizowaną grupą przestępczą.
Członkowie bojówek Widzewa
Łódź podejrzewani są o pobicia,
udział w bójkach oraz przestępstwa narkotykowe. To rozwojowe
śledztwo prowadzone jest przez
Prokuraturę Okręgową w Piotrkowie Trybunalskim.
Policjanci od pewnego czasu
prowadzą działania związane z
działalnością bełchatowskiej bojówki Widzewa Łódź. Członkowie tej
zorganizowanej grupy przestępczej
brali m.in. udział w bójce, która miała miejsce 24 kwietnia 2014 roku w
centrum miasta. Wówczas doprowadzili do konfrontacji z połączonymi
bojówkami GKS Bełchatów i Wisły
Sandomierz. Zebrany wspólnie z
Prokuraturą Okręgową w Piotrkowie Trybunalskim materiał dowodowy wskazywał także na proceder

narkotykowy prowadzony przez
tych pseudokibiców.
4 czerwca na podstawie postanowień prokuratorskich doszło
do pierwszych zatrzymań w tej
sprawie. Niemalże w tym samym
czasie policjanci z Wydziału Kryminalnego i DochodzeniowoŚledczego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi trafili pod
11 adresów na terenie powiatu
bełchatowskiego. W działaniach
brali także udział funkcjonariusze Samodzielnego Pododdziału
Antyterrorystycznego policji w
Łodzi oraz przewodnicy z psami
wyszkolonymi do wyszukiwania narkotyków. Zatrzymanych
zostało 10 mężczyzn w wieku od
20 do 31 lat oraz jedna kobieta w
wieku 20 lat. Podczas przeszukań
zabezpieczono na poczet przyszłych kar gotówkę, narkotyki
oraz różne nośniki elektroniczne.
Wśród zarzutów część usłyszała
takie jak udział w zorganizowanej
grupie przestępczej, pobicie, do
którego doszło 24 kwietnia 2014
roku w Bełchatowie przy ulicy Kościuszki oraz posiadanie i udzielanie narkotyków. Za kierowanie

czeństwa. Stosunkowo najniższy
jego poziom odnotowaliśmy w
roku 2001, natomiast w kolejnych
latach sytuacja pod tym względem
poprawiała się. W ciągu ostatniej
dekady ponad dwukrotnie wzrósł
odsetek badanych oceniających, że
Polska jest krajem, w którym żyje
się bezpiecznie, a obecny poziom
poczucia bezpieczeństwa należy
do najwyższych od 1989 roku” zauważa CBOS w komentarzu do
wyników badania.
Ciekawe jak na tle ogólnopolskiego sondażu wypada poczucie
bezpieczeństwa wśród mieszkańców Łęczycy? Z tym raczej nie jest
dobrze. Mieszkańcy skarżą się na
brak pieszych patroli policyjnych.
Łęczycanie boją się osiedlowych
chuliganów. W mieście rośnie
liczba popełnianych wykroczeń.

Wypadki na drogach
W Topoli Królewskiej na drodze
krajowej nr 91 kierowca osobowego
kia nie zachował bezpiecznej odległości od poprzedzającego go seata i
uderzył w jego tył. Kierujący seatem
42-letni mężczyzna doznał lekkich
obrażeń. Kierujący kią był nietrzeźwy
(1,86 promila). Został zatrzymany do
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Terror kiboli. Zatrzymane
bojówki Widzewa Łódź

CBOS - „jest
bezpiecznie”. Czyżby?
70 proc. badanych uważa Polskę
za bezpieczne miejsce do życia,
a dziewięciu na dziesięciu ankietowanych deklaruje, że czuje
się bezpiecznie w swojej okolicy
- wynika z sondażu zrealizowanego przez CBOS.
Z danych zebranych przez
CBOS wynika, że w ciągu ostatniego roku odsetek osób, według
których w Polsce żyje się bezpiecznie wzrósł o 6 pkt proc.;
obecnie pogląd taki wyraża 70
proc. ankietowanych. Jednocześnie maleje grupa, która uważa, że
w kraju nie jest bezpiecznie - rok
temu była to co trzecia osoba. Teraz deklarację taką złożyła mniej
niż jedna czwarta badanych.
“Patrząc z dłuższej perspektywy
można zauważyć, że po roku 1989
pogarszało się poczucie bezpie-

Nowy
Tygodnik
Regionalny

wytrzeźwienia. W tej sprawie prowadzone jest dochodzenie.
W tym samym dniu w Jackowie,
na drodze z Kłodawy do Topoli Królewskiej, 25-letnia kierująca fiatem
cinquecento straciła panowanie nad
pojazdem i uderzyła w drzewo. Doznała lekkich urazów. Była trzeźwa.

grupą 31-letniemu mieszkańcowi
Bełchatowa grozi kara do 10 lat
pozbawienia wolności.
W stosunku do wszystkich
prokuratura zastosowała dozór
policyjny połączony z zakazem

opuszczania kraju oraz poręczenia majątkowe w kwocie od 2 do
10 tysięcy złotych. Zatrzymania
były możliwe m.in. dzięki dobremu rozpoznaniu tego środowiska
przez policjantów oraz zabezpie-

czonemu nagraniu z monitoringu
miejskiego. Sprawa ma charakter
rozwojowy. Śledczy zapowiadają
dalsze zatrzymania pseudokibiców z innych miast.
Info: KWP Łódź

Wśród najlepszych policjant z Łęczycy

Na terenie oddziału prewencji policji w Łodzi odbył się finał wojewódzki
pierwszej edycji turnieju o puchar
komendanta wojewódzkiego policji
w Łodzi „Najlepszy Policjant Służby
Prewencyjnej w Zakresie Taktyki
i Technik Interwencji Policyjnych”.
W eliminacjach terenowych do
zawodów organizowanych przez
wydział kadr i szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi
wzięło udział 1748 funkcjonariuszy
pionu prewencji ze wszystkich jednostek organizacyjnych garnizonu
łódzkiego. Do finału przystąpiło
24 zwycięzców eliminacji – reprezentantów jednostek terenowych.

Zawody finałowe polegały na
przeprowadzeniu dwóch dynamicznych interwencji polegających na obezwładnieniu i zatrzymaniu agresora, wyposażonego
m.in. w niebezpieczne narzędzie.
Zwycięzcą turnieju i zdobywcą pucharu komendanta wojewódzkiego
policji w Łodzi, został sierż. Sebastian
Starostka z KPP w Radomsku. Na
drugim miejscu uplasował się post.
Grzegorz Witkowski z OPP w Łodzi,
a trzecie miejsce zdobył sierż. szt.
Konrad Sadłowski z KPP w Łęczycy.
Finał turnieju był również okazją do
wręczenia pucharów, którymi komendant wojewódzki policji w Łodzi

wyróżnił 9 policjantów, którzy uzyskali bardzo dobre wyniki podczas
eliminacji do konkursu w jednostkach terenowych.
KWP Łódź
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OGŁOSZENIA DROBNE
Na sprzedaż 5 działek bud. w
Kwiatkówku. Powierzchnia
1400 m², 1500 m², 1600 m²;
cena 60zł/m². Prąd, woda, kanalizacja przy działkach. Więcej info pod tel.: 530 677 995
Sprzedam działkę budowlaną
4870 m² tanio. Możliwość podziału – prąd, ok. Ozorkowa.
Tel.: 511-509-716

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 wyższe techniczne, znajomość
programów typu CAD i CAM, znajomość
rysunku technicznego, znajomość zagadnień
dot. obróbki plastycznej, mile widziane
doświadczenie zawodowe, dobra znajomość
język angielski bądź niemiecki, prawo jazdy
kat. B.
SCHRANER Sp. z o.o.
Ul. Lotnicza 21 G
99-100 Łęczyca
Tel. (24) 721-02-27
Email : info@schraner.pl
Kierowca kat. C+E
Wykształcenie podstawowe, prawo jazdy kat.
C+E, uprawnienia na przewóz rzeczy.
POL-BUD Sp. J.
Ul. Czarna 14 C
95-100 Zgierz
Tel. (24) 721-68-68
Miejsce wykonywania pracy : Łęczyca
99-100, ul. Kopalniana 11.
Specjalista ds. przygotowywania
produkcji z językiem niemieckim
Wykształcenie średnie techniczne bądź
wyższe, znajomość języka niemieckiego w
stopniu średnio-zawansowanym bądź biegłym
w mowie i piśmie.
Kampmann Polska Sp. z o.o.
Ul. Lotnicza 21 F
99-100 Łęczyca
Tel. (24) 721-91-78
Prasowaczka
Wykształcenie min. podstawowe, umiejętność
z zakresu prasowania odzieży.
PPHU „Elizabeth” Export – Import
Marzena Gradowska
Ul. Podhalańska 8/28
93-224 Łódź
Tel. 500-106-370; 507-085-169
Miejsce wykonywania pracy:
99-100 Łęczyca ul. Górnicza 3.
Pracownik ds. wykończeniowych
Wykształcenie min. podstawowe, chęci do
pracy.
PPHU „Elizabeth” Export – Import
Marzena Gradowska
Ul. Podhalańska 8/28
93-224 Łódź
Tel. 500-106-370; 507-085-169
Miejsce wykonywania pracy:
99-100 Łęczyca ul. Górnicza 3.
Pracownik obsługi wesołego miasteczka
Mile widziane prawo jazdy kat. B.
Działalność kulturalno- rozrywkowa
”WESOŁE MIASTECZKO”
Ul. Fiołkowa 2
91-601 Łódź
Tel. 665-150-147
Miejsce wykonywania pracy : Cała Polska.
Doradca klienta
Wykształcenie zawodowe, doświadczenie w
sprzedaży, obsłudze klienta, realizacja celów,
zadań, umiejętność organizacji pracy.
PROVIDENT POLSKA
Ul. Polna 11
00-633 Warszawa
Tel. 608 660 425
Email: marcin.szymanski@provident.pl
Miejsce wykonywania pracy: Łęczyca i
okoliczne miejscowości.
Fryzjer
Wykształcenie zawodowe, umiejętność
strzyżenia, farbowania, modelowania włosów.
Salon Fryzjerski Damsko-Męski „Anna”
Anna Kowal- Nowakowska
Ul. Ozorkowska 12
99-100 Łęczyca
Tel. 693-449-522.
Kierowca kat. C+E.
Prawo jazdy kat. C+E, aktualne badania,

świadectwo kwalifikacji.
„Marko-Transport” Sp. z o. o.
Ul.57 Pułku Piechoty Wlkp.29
99-100 Łęczyca
Tel.(24) 722-45-23; 603-377-661
Miejsce wykonywania pracy: kraje UE.
Tynkarz maszynowy
Wykształcenie podstawowe, umiejętności
tynkarskie, doświadczenie min. 1 rok.
POL - TYNK Paweł Wójcik
Ul. Belwederska 81/75
99-100 Łęczyca
Tel. 508-783-864.

Wykształcenie wyższe w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy
Doświadczenie zawodowe co najmniej 1
rok stażu pracy w służbie bhp lub praca
na stanowisku inspektora pracy w PIP co
najmniej 5 lat
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łęczycanka”
Ul. Marii Konopnickiej 11a
Tel. 24 388 23 51
Stylista paznokci/kosmetyczka
Wykształcenie średnie sp. kosmetologia
Umiejętności manualne
Salon Fryzjerski Henryka Józwiak
Ul. Kilińskiego 7B, 99-100 Łęczyca

Kierowca kat. D
Prawo jazdy kat. D, mile widziane
doświadczenie.
„MarQs” Usługi Autokarowe
Marek Flejszman
Topola Królewska 22
99-100 Łęczyca
Tel. 663-735-708.

Sprzedawca-kasjer
Wykształcenie podstawowe, wymagana
aktualna książeczka zdrowia
GRAM SADECCY Sp.J.
Ul. Kostrogaj 21, 09-400 Płock
Market ul. Dominikańska 8D,
99-100 Łęczyca

Kierowca C+E
Wykształcenie zawodowe, umiejętność
prowadzenia samochodu i obsługi silosu,
doświadczenie min. 1 rok.
PPHU GOLD HELLEN Nowakowski Sp. J
Ul. Mickiewicza 18
99-100 Łęczyca
Tel. 509-686-605, 600-320-053.
Miejsce wykonywania pracy : Polska, Czechy,
Słowacja.

Oferty pracy dla osób z orzeczeniem o
niepełnosprawności:
Sprzątacz/ Sprzątaczka
Praca dla osób z orzeczeniem o
niepełnosprawności.
Przedsiębiorstwo usługowe „ROKA” Z.P.Ch
Andrzej Ireneusz Kantorski
Ul. Medyczna 8
09-400 Płock
Tel. 507-167-988
Miejsce wykonywania pracy : Daszyna

Mechanik maszyn rolniczych
Wykształcenie zawodowe o kierunku
mechanika, chęci do pracy.
PHU „ROLBUD”
Ul. Szkolna 22a
99-140 Świnice Warckie
Tel. 609-223-040; 609-225-363.
Inżynier rolnictwa
Wykształcenie wyższe kierunek rolniczy lub
wykształcenie średnie zawodowe kierunek
rolniczy
G.P. „KASZTELAN” Sp. z o.o.
Łubno 63 B,
99-107 Daszyna
tel. 601-235-171
Elektryk
Wykształcenie średnie zawodowe
G.P. „KASZTELAN” Sp. z o.o.
Łubno 63 B,
99-107 Daszyna
tel. 601-235-171
Mechanik maszyn
Wykształcenie średnie zawodowe
G.P. „KASZTELAN” Sp. z o.o.
Łubno 63 B,
99-107 Daszyna
tel. 601-235-171
Mechanik maszyn
Wykształcenie średnie zawodowe
GP Centrala Nasienia „ŁUBNO” Sp. z o.o.
Łubno 63B,
99-107 Daszyna
tel. 601-235-171
Księgowa
Wykształcenie wyższe o kierunku księgowość,
finanse, bankowość
Uprawnienia – kurs księgowości
Minimum dwa lata doświadczenia
zawodowego
GP Centrala Nasienia „ŁUBNO” Sp. z o.o.
Łubno 63B,
99-107 Daszyna
tel. 601-235-171
Inżynier rolnictwa
Wykształcenie wyższe kierunek rolniczy lub
średnie zawodowe kierunek rolniczy
GP Centrala Nasienia „ŁUBNO” Sp. z o.o.
Łubno 63B,
99-107 Daszyna
tel. 601-235-171
Technik elektryk
Wykształcenie średnie zawodowe
GP Centrala Nasienia „ŁUBNO” Sp. z o.o.
Łubno 63B,
99-107 Daszyna
tel. 601-235-171
Specjalista do spraw bezpieczeństwa i
higieny pracy

Sprzedam mieszkanie Łęczyca 25 m² Bloki. Tel.: 601 28
12 12

Spr zed am bloki 50 m² bez
„CO” w Ozorkowie w centrum
– ładne. Tel.: 507-424-539
Wynajmę domek letniskowy
w Skorzęcinie – tanio. Tel.:
509 669 015
Sprzedam felgi stalowe 15 5x112 -ET45 VW Passat, Audi
A4. A6. Tel.: 600-738-224

Pracownik ochrony bez licencji
Zaświadczenie o niekaralności. AJG Systemy
Bezpieczeństwa Sp. z.o.o
Ul. Łużycka 32
85-096 Bydgoszcz
Tel. 515-087-318
Tel. (42) 714-01-84
Miejsce wykonywania pracy : Łęczyca, Lubień.
Oferty pracy-zamknięte:
Sprzedawca
Obsługa kasy fiskalnej.
PPHU „MAKS”
Krzysztof Zimnowłocki
Góra Św. Małgorzaty 50 B
Tel. 608-028-369

Sprzedam nowe lampy przednie do Audi 80B3. Tel.: 668978-132
Sprzedam jałówkę cielną –
HF biało-czarną wycielenie
29. 0 6 . Te l . : 4 3 - 678 -53 -53
(wieczorem)
Sprzedam opr yskiwacz pojem. 300 l szerokość 10 m.
Tel.: 24-722-34-39
Usługi tapicerskie meblowosamochodowe, Ozorków. Tel.:
721-198-588

Mechanik pojazdów samochodowych
Wykształcenie zawodowe
mechaniczne
PPHU Waldemar Jóźwiak
Ul. M. Konopnickiej 11/53
99-100 Łęczyca
Tel. 693-610-823
Miejsce wykonywania pracy : Sierpów 95

Pakowanie Stryków – OD ZARAZ! Gwarantowany transport.
Tel.: 509-402-382, 501-700 -596

Cieśla szalunkowy
Wykształcenie min. podstawowe,
doświadczenie zawodowe przy szalunku.
„Pięt-Bud” Roman Adamiak
Ul. Tulipanowa 5
99-140 Świnice Warckie
Tel. 607-599-071

Sprzedam kompletną instalacje elektryczną do kombajnu
Bizon. Jest ona or yginalna,
kupiona kilka lat temu z magazynu części. Posiada grube
przewody, kostki. Cena 850 zł

Zbrojarz
Wykształcenie min. podstawowe,
doświadczenie w zawodzie.
„Pięt-Bud” Roman Adamiak
Ul. Tulipanowa 5
99-140 Świnice Warckie
Tel. 607-599-071
Murarz
Wykształcenie min. podstawowe,
doświadczenie w murowaniu.
„Pięt-Bud” Roman Adamiak
Ul. Tulipanowa 5
99-140 Świnice Warckie
Tel. 607-599-071

Sprzedam ogrodzoną działkę
w Ozorkowie przy ul. Parzęczewskiej. Tel.: 607 81 77 37

O d st ą pię ud zi a ł y w „T B S ”
przy ul. Ozorkowskie Przedmieście 6D. Tel.: 506-171-800

S p r z e d am dmu ch aw ę pio nową do siana, słomy stan
d o b r y k o m p l e t r u r, m a ł o
u ż y w an a . C e n a 70 0 z ł d o
negocjacji. Tel.: 668 978 127
Sprzedam byczka 2 tygodniowe go ł a dnej bu d o w y r a s y
HO z dokumentacja w dobrej
kondycji. Cena 660 zł do negocjacji. Tel.: 697 829 751
Mam na sprzedaż materacyk
do łóżeczka. Ma lekkie zabrudzenia ponieważ był używany
. Jest w dobrym stanie jeszcze
długo posłuży dziecku. Cena
50 zł. Tel.: 723 903 624
Ozorków. Mam do w y najęcia M2 w Ozorkowie. Pokój
i kuchnia od świeżone po
remoncie, całościowo wyposa żone i umeblowane min.
pralka, lodówka, meblościanka, sofa i fotele, stolik kawowy, komoda itd. Mieszkanie
posiada okna PCV, CO. Cena
wynajmu to 450 zł ( w cenę
nie został y wliczone opłaty
dodat kowe). Z ainteresowanych proszę o kontakt pod nr
tel. 502 106 686
Ozorków. Zamienię 2-pokojowe mieszkanie w kamienicy
(ok 65 m²) z własną kotłownią (piec na miał),spokojne
sąsiedztwo na mniejsze. Tel.:
505 556 680
Mam do spr zed ania k rą g
betonowy ze studni średnica
zewnętrzna 107 cm. Wysokość około 1 metra. Cena 70
zł. Tel.: 782 444 704
Mam 2 okna VELUX na poddasze. Stan używane. Cena 400
zł. Więcej informacji udzielę
telefonicznie. 511 612 389
Mam do sprzedania świeży
tegoroczny miód rzepakowy
(maj’14). Miód nie posiad a
żadnych dodatków , czysty
, naturalny . S ŁOIK :0,34l.
- 10zł, 0,9l. - 27zł. Tel.: 607
904 301

Kupon na bezpłatne ogłoszenie



Pracownik ds. technicznych
Wykształcenie średnie techniczne,
znajomość rysunku technicznego,
samodzielność, prawo jazdy kat. B, mile
widziane doświadczenie zawodowe, znajomość
języka angielskiego lub niemieckiego.
SCHRANER Sp. z o.o.
Ul. Lotnicza 21 G
99-100 Łęczyca
Tel. (24) 721-02-27
Email: info@schraner.pl

do negocjacji. Więcej informacji pod numerem telefonu.:
669 841 908

Oferty staży:
Pracownik biurowy
Wykształcenie wyższe o kierunku
prawniczym lub w trakcie studiów
prawniczych 4 lub 5 rok studiów, znajomość
obsługi komputera oraz innych urządzeń
biurowych, dokładność, sumienność,
punktualność
Komornik Sądowy Przy Sądzie Rejonowym
w Kutnie
Aneta Ruszczyk
Ul. Plac Kościuszki
99-100 Łęczyca
Tel. 665-888-699; (24 388-22-23
E-mail : leczyca@komornik.pl

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

SPORT

9 CZERWCA 2014

Nowy
Tygodnik
Regionalny

15

Sukces MKLA w Łodzi.
Sportowcy zdobyli aż 16 medali

Startujący w mistrzostwach
województwa młodzicy MKLA
Łęczyca zdobyli aż szesnaście
medali.
Najlepszą zawodniczką zespołu
została jak przystało na liderkę
ogólnopolskich tabel Ewa Różańska - mistrzyni w pchnięciu kulą
[12.60m] oraz w rzucie dyskiem

[39.78m]. Dwukrotną złotą medalistką została także Patrycja Kita,
która zwyciężyła w skoku o tyczce
[2.30m] i w biegu na 100m p.płotki
[15.76s]. Krystian Kaźmierczak
zdobył złoty medal w skoku
wzwyż [180cm] a w skoku o tyczce
był drugi z nowym rekordem życiowym [3.20m]. Tytuł mistrzyni
województwa zdobyła w skoku
wzwyż Katarzyna Ignatowicz
[150cm]. Najlepszym tyczkarzem
zawodów okazał się także zawodnik MKLA Adrian Mikołajczyk
[3.40m]. Srebrne medale zdobyli:
Małgorzata Rybarczyk w rzucie
dyskiem [30.02m], Karolina Siuda
- skok o tyczce [2.20m], Mateusz
Kaczmarek w biegu na 1000m
[2.50.85min]. Brązowe medale
przypadły w udziale Alanowi
Brzezińskiemu w skoku wzwyż

[170cm] oraz Paulinie Sieradzkiej
[145cm]. Małgorzata Rybarczyk
była trzecia w pchnięciu kulą
[10.34m] a Justyna Solińska w
skoku o tyczce [2.20m].
- Świetnie spisali się także pozostali zawodnicy zajmując wiele
czołowych miejsc w rozgrywkach
finałowych bądź też poprawiając
własne rekordy życiowe – mówi
trener Mirosław Andrysiak. Rośnie nam kolejne pokolenie
młodych lekkoatletów, którzy już
wkrótce będą nawiązywać do
tradycji naszego klubu walcząc
we wrześniu o medale na mistrzostwach Polski młodzików.
(and)

eczwania, pracy na treningu oraz skut
• Tak duży sukces to efekt zaangażowyróżnienie zasługują:
ności startowej. Na
e, I miejsce w biegu na dyst. 100 m ppł.
Patrycja Kita - I miejsce w skoku o tyczc
iem, I miejsce w pchnięciu kulą.
dysk
e
rzuci
ce
miejs
I
ńska
Ewa Róża
wzwyż, II miejsce w skoku o tyczce
skoku
w
ce
miejs
I
ak
iercz
Krystian Kaźm
o tyczce
Adrian Mikołajczyk - I miejsce w skoku wzwyż
Katarzyna Ignatowicz - I miejsce w skoku
e dyskiem, II miejsce w pchnięciu kulą.
Małgorzata Rybarczyk - II miejsce rzuciw biegu na dyst. 110 m ppł.
Karol Jabłoński - II miejsce
wzwyż
Alan Brzeziński - III miejsce w skoku tyczce
Karolina Siuda - II miejsce w skoku o o tyczce
Justyna Solińska - III miejsce w skoku wzwyż
Paulina Sieradzka - III miejsce w skokudyst. 1000 m
na
Mateusz Kaczmarek - II miejsce w biegu

XXXI bieg “O Srebrne Czółenko Włókniarskie”
W sobotę odbył się XXXI Ogólnopolski „Bieg o Srebrne Czółenko Włókniarskie” w ramach akcji
“Polska biega”. Organizatorami
byli Uczniowski Klub Sportowy
“Lisy”, Zgierskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Miejski
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zgierzu oraz Urząd Miasta Zgierza.
Tym razem trasa biega głównego
oraz młodzieżowego była zlokalizowana na terenie Lasu Krogulec.
Licznie zgromadzona młodzież od
godziny 9.00 rozpoczęła zmagania
na dystansie biegowym ok. 900 m
w swoich kategoriach wiekowych.
Trasa młodzieżowa była wytyczona
w lesie Krogulec. W biegach młodzieżowych wzięło udział ponad
250 osób. Najliczniej reprezentowaną

szkołą była Szkoła Podstawowa nr 12.
Zawodnicy biegu głównego wystartowali o godz. 11.00, mieli do pokonania dwie pętle. Wystartowało 89
zawodników. Zwyciężył Patryk Stypułkowski pokonując wyznaczony
dystans w czasie 35 min 52 s. Każdy

zawodnik po pokonaniu trasy był nagradzany pamiątkowym medalem.
Po biegu głównym nastąpiło uroczyste podsumowanie z rozdaniem
nagród najlepszym uczestnikom
zawodów.
MOSiR Zgierz
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Byk z lotu ptaka

Mega kubek dla spragnionych
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Niezły cyrk

Starczyło tylko na furtkę

Rower dostawczy

Wesoły autobus

Odkryli megaZiemię

Ruch to pieniądz

Wieża z klocków Lego

Naukowcy z Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics (CfA) odkryli nowy typ planet pozasłonecznych.
Analiza danych z Teleskopu Keplera dowiodła, że urządzenie zarejestrowało skalistą planetę o masie 17-krotnie
przekraczającej masę Ziemi.
Ciekawostką jest fakt, że system Kepler-10 liczy sobie
około 11 miliardów lat, a zatem powstał zaledwie 3 miliardy lat po Wielkim Wybuchu. To wskazuje, że możliwe
było formowanie się skalistych planet we wszechświecie
ubogim w cięższe pierwiastki. Odkrycie Kepler-10c pokazuje, że skaliste planety powstawały znacznie wcześniej
niż sądziliśmy. A jeśli mogą powstawać skaliste planety,
może powstawać też życie – mówi Dimitar Sasselov, dyrektor Harvard Origins of Life Initiative.

Przed Bazyliką św. Stefana w Budapeszcie stanęła nowa
najwyższa wieża z klocków Lego! Zbudowali ją węgierscy
uczniowie, którym pomagali profesjonalni konstruktorzy
z Danii. Ich zadaniem było przede wszystkim zabezpieczenie terenu budowy pod kątem ogromnej wysokości i
ewentualnych wypadków z tym związanych. Układanie
wieży rozpoczęto w środę 21 maja, a ukończono w niedzielę 25 maja. Następnie wyjątkowa konstrukcja została
dokładnie zmierzona przez oficjalnych przedstawicieli
Rekordów Guinnessa, a wynik jaki trafi na strony legendarnej księgi to 34,76 m!

źródło:internet/zdjecia.fajowe.pl, rekordyguinessa.pl, kopalniawiedzy.pl

Rosyjski Alfa-Bank nagradza swoich klientów za prowadzenie zdrowego trybu życia. Motywuje ich do ruchu
wyższymi stopami procentowymi. Jak tłumaczą pomysłodawcy, wystarczy wykonać 3 proste kroki (jeden z etapów
składa się jednak de facto z wielu kroków; z im większej
ich liczby, tym lepiej). Najpierw trzeba połączyć konto z
aplikacjami monitorującymi aktywność (RunKeeper, Fitbit
lub Jawbone UP), a później ruszać się jak najwięcej. Zależna
od natężenia aktywności kwota jest przekazywana ze
zwykłego konta na konto oszczędnościowe z wyższym
(6%) oprocentowaniem. Kluczem do wyższej stopy procentowej jest tylko i wyłącznie ruch.

