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Następny numer ukaże się 13 kwietnia

wicebuRmistRz wzywa policJę. 
pRacownicy mówią o mobbinGu!

Nie tak miały wyglądać 
nowe rządy łęczyckiej 
władzy – przynajmniej 
w oczach pracowników 
Zieleni Miejskiej. 
Przyjazd funkcjonariuszy, 
których wezwał 
wiceburmistrz Krzysztof 
Urbański, spotkał się z 
ostrą krytyką. 
Zareagował 
Zenon Koperkiewicz, 
przewodniczący rady 
miejskiej, negatywnie 
oceniając działania 
wiceburmistrza. Pracownicy 
ZM zastanawiają się nad 
pozwem sądowym. 
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Dzieląc się radością Świąt Wielkanocnych, 

składamy mieszkańcom Powiatu Łęczyckiego 

najserdeczniejsze życzenia, 

zdrowych i spokojnych Świąt, 

wiosennego nastroju, smacznego jajka, 

           mokrego dyngusa oraz wielu serdecznych 

                spotkań w gronie rodziny i przyjaciół. 

                  Wesołego Alleluja życzą: 

 
 

 Przewodniczący Rady Powiatu      Starosta Łęczycki 
             Sławomir Biniewicz            Wojciech Zdziarski 

 

Eksperci uważają, że 
w tym roku na przy-

gotowanie świąt wielkanocnych 
wydamy mniej niż przed rokiem. 
Różnica może będzie, ale tak 
nieznaczna, że nawet jej nie za-
uważymy. Łęczyccy sprzedawcy, 
w większości, o obniżce cen nie 
mówią, raczej o stabilności. W 
jednym zgadzają się na pewno – 
najbliższy tydzień będzie dla nich 
pełen pracy. 

Czego kupujemy najwięcej? Na 
Wielkanoc oczywiście jajek, białej 
kiełbasy, wędlin z „wyższej półki” 
oraz typowo świątecznych wypie-
ków. 

- Mamy już sporo zapisów na 
świąteczne ciasta. Klienci oczywi-
ście zamawiają mazurki, wielka-
nocne baby, babeczki i swoje ulubio-
ne słodkości. Od połowy tygodnia 
spodziewamy się, jak co roku, dużej 
liczby klientów. Mazurki już mamy 
w sprzedaży – usłyszeliśmy od 
Małgorzaty Boruckiej w jednej z 
łęczyckich cukierni. - Przygotowu-
jemy dużą ofertę, żeby klienci mieli 
w czym wybierać. Cukiernicy mogą 
się popisać swoimi umiejętnościa-
mi, zwłaszcza dekorując mazurki.

Na wielkanocnym stole nie może 
również zabraknąć jajek, w końcu 
są symbolem tych świąt. Zajrze-
liśmy więc do sklepu, w którym 
ten produkt jest numerem 1. - Jajka 
kupowane są w bardzo dużych 
ilościach. Nie tylko z myślą o po-
święceniu ich w koszyczku. Przed 
świętami pieczemy więcej ciast, 
robimy sałatki. Klienci kupują 
ich naprawdę sporo – zapewnia 
sprzedawczyni. - Myślę, że w 
drugiej połowie tygodnia sprzeda 
się większość naszych jajek, tym 
bardziej, że mamy wielu stałych 
klientów. Ceny przed świętami nie 

wzrosną, na pewno będą takie same 
jak w ciągu roku. 

Zdecydowanie więcej niż za jajka 
zapłacimy w sklepach mięsnych. Je-
żeli zależy nam na smacznych pro-
duktach dobrej jakości, musimy się 
z tym liczyć. - Nie podnosimy cen 

na święta, mimo że sprzedaż jest 
wówczas znacznie większa. Wielu 
klientów i tak powie, że w mniej-
szych sklepach jest drożej niż w 
marketach, bo to prawda, ale jakość 
i smak produktów są zupełnie inne. 
Jak ktoś kupi niedobrą białą kiełba-
sę, to może popsuć całe świąteczne 
śniadanie. Niestety, sporo osób pa-
trzy wyłącznie na cenę – zauważa 
Weronika Kaźmierczak z łęczyc-
kiego sklepu mięsnego. - Wśród na-
szych klientów, ale pewnie nie tylko 
naszych, jest jednak przekonanie, 
że na świątecznym stole powinny 
znaleźć się smaczniejsze niż na co 
dzień potrawy. Kupowane są więc 
lepsze wędliny i większe ilości mięs. 
Lepiej kupić odrobinę mniej, ale być 
zadowolonym z wyboru.

Jak nie wydać zbyt dużo na zaku-
py przed świętami? Najważniejsze, 
żeby robić je rozsądnie. Pomoże w 
tym przygotowana wcześniej lista. 
Zaplanujmy dokładnie co będzie 
nam potrzebne i w jakich ilościach. 
Nie kupujmy tego, czego nie wyko-
rzystamy, bo później jedzenie ląduje 
w koszu. 

tekst i fot. (MR)

Czas na przedświąteczne zakupy
Łęczyca

Wielkanocny cennik

Jajka 6-9 zł/mendel

Biała kiełbasa 12-17 zł/kg

Karczek B/K 14-15 zł/kg

Schab B/K 13-15 zł/kg

Filet z drobiu 12-14 zł/kg

Szynka B/K 12-13 zł/kg

Wołowina B/Z 23-26 zł/kg

Mazurek 15-22 zł/szt.

Babka 10-15 zł/szt.
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Łęczyca Po pierwszej rozprawie 
w Sądzie Rejonowym w 

Łęczycy małżeństwo A. nie przy-
znaje się do winy. Jest to ich kon-
sekwentne stanowisko. Bożenie A. 
(55 lat) grozi do 5 lat pozbawienia 
wolności, Jan A. (60 lat) może trafić 
do więzienia nawet na 12 lat. Pro-
ces przeprowadzony ma być w peł-
nym wymiarze, na wyrok będzie 
więc trzeba poczekać. O Łęczycy 
znów jest głośno w ogólnopolskich 
mediach. Rozprawa odbywała się 
za zamkniętymi drzwiami.

Aż trudno w to uwierzyć. Po tylu 
wyrządzonych krzywdach dwie z 
podopiecznych rodziny zastępczej, 

występujące w roli oskarżycieli po-
siłkowych nie usłyszały nawet słowa 
„przepraszam”. Po wyjściu z sali 
rozpraw wspominały karygodne me-
tody wychowawcze przyszywanych 
rodziców. Trudno było powstrzymać 
się od emocji.

- Za kłamstwo nasze młodsze 
rodzeństwo klęczało na grochu 
przez kilka godzin z rękami pod-
niesionymi do góry. W domu były 
trzy paski nazwane Maciek, Zenek i 
Bartek, które służyły do wymierzania 
kar. Bili nas też łapkami na muchy i 
rękoma. Kiedyś siostra dostała lanie 
za ciastko, które wzięła bez pozwo-
lenia. Miała całe plecy sine. Nasze 
młodsze rodzeństwo do tej pory ma 
traumę, gdy tylko o nich wspomi-
namy – mówiły podczas przerwy 
w rozprawie Krzysztofa i Martyna, 
byłe podopieczne rodziny A. - Słowa 
„przepraszam” nie usłyszeliśmy. 
Nigdy im nie wybaczymy tego, co 
zrobili nam i naszemu rodzeństwu.

Przez siedem lat małżeństwo 
A. sprawowało opiekę nad kilku-
nastoma podopiecznymi. Oprócz 
przemocy fizycznej, w domu zastęp-
czym była też przemoc seksualna. 
Bożena A., tak jak jej mąż, odpowie 
za znęcanie się nad dziesięcioma 
podopiecznymi. Jan A. oskarżony 
jest dodatkowo o wykorzystywanie 
seksualne siedmiorga z nich. Dzieci 
musiały spełniać seksualne fantazje 

zboczonego opiekuna. Zarzuty są 
porażające. Pseudo rodzice winni 
się jednak nie czują. Nie przeprosili, 
nie zamierzają też ustąpić ani okazać 
skruchy.

- Stanowisko oskarżonych w po-
stępowaniu przygotowawczym było 
konsekwentne. Nie przyznawali 
się do stawianych zarzutów, złożyli 
wyjaśnienia. Takie samo stanowisko 
będzie podtrzymane w dniu dzisiej-
szym. Nie będzie sytuacji, żeby spra-
wa skończyła się np. dobrowolnym 
poddaniem się karze tylko czeka nas 
całe postępowanie dowodowe, które 
w tej sprawie będzie prowadzone – 
poinformował adwokat oskarżonych, 
mec. Bartosz Tiutiunik. - Nie będę na 
razie zdradzał naszej linii obrony, jest 
na to zdecydowanie zbyt wcześnie.

Gdy w ubiegłym roku sprawa 
wyszła na jaw i okazało się, że ro-

dzina zastępcza nie była należycie 
kontrolowana, pracę straciła Iwona Z., 
była już kierowniczka Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Łęczy-

cy. W procesie patologicznej rodziny 
z Waliszewa zostanie przesłuchana 
w charakterze świadka, podobnie 
jak dwie inne pracownice PCPR-u. 
Świadkiem w sprawie jest także pe-
dagog szkolny. Kolejna rozprawa w 
łęczyckim sądzie odbędzie się dzisiaj 
(poniedziałek).

Ze sprawy wyłączono 21-letnią 
Karolinę, córkę małżeństwa A., która 
także znęcała się nad swoim rodzeń-
stwem w sposób fizyczny i seksualny. 
Groziła jej kara do 12 lat pozbawienia 
wolności, jednak biegli uznali, że 
była całkowicie niepoczytalna i nie 
może odpowiadać za swoje czyny. 
Do sprawy powrócimy.

(MR)

Ruszył pRoces byłych opiekunów 
zastępczych z waliszewa

Adwokat poinformował, że 
oskarżeni nie przyznają się do 
stawianych zarzutów

Dwie pokrzywdzone przez zboczoną rodzinę dziewczyny są 
oskarżycielami posiłkowymi

Na sali sądowej nie padło słowo „przepraszam”. Byli 
opiekunowie nie przyznają się do winy

fo
t. 

TV
P
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12 kwietnia część 
mieszkańców Wi-

toni ponownie odda swój głos 
na kandydata do Rady Gminy. 
Wyniki listopadowych wyborów 
z okręgu nr 4 zostały unieważ-
nione przez Sąd Okręgowy w 
Łodzi.  Powodem była zbyt duża 
liczba błędnie wydanych kart do 
głosowania, które mogły mieć 
wpływ na wynik wyborów. W 
ponownych wyborach do Rady 
Gminy Witoni wybrany będzie 
jeden radny. 

Protest wyborczy w tej sprawie 
złożył Czesław Ojrzanowski, 
który 16 listopada przegrał wy-
bory z Zenonem Pawłowskim. 
Składając protest wskazał na  nie-
prawidłowości podczas obsługi 
głosujących. Wyborcom wydano 

karty do głosowania z innego 
okręgu, co mogło poskutkować 
przegraną w wyborach. Sąd uznał 
argumentację za słuszną i nakazał 
ponowne przeprowadzenie wybo-
rów do Rady Gminy w okręgu nr 
4. Czesław Ojrzanowski (KWW 
Ziemi Witońskiej) w listopadzie 
otrzymał 59 głosów, natomiast 
Zenon Pawłowski (KWW Teresy 
Barańskiej) zdobył 62 głosy dzięki 
czemu został radnym.

W niedzielę, 12 kwietnia, w 
godzinach 7.00 – 21.00 głosować 
będą mieszkańcy sołectwa Witonia 
mieszkający przy ul. Centralnej, Łę-
czyckiej, Północnej i Starzyńskiego. 
Siedzibą obwodowej Komisji Wy-
borczej będzie Szkoła podstawowa 
w Witoni (ul. Szkolna 4). 

(MR)

Podczas dzi-
siejszej (30.03) 

sesji rady gminy Świnice Warckie 
radni będą mieli twardy orzech do 
zgryzienia. Wszyscy członkowie 
rady otrzymali pismo od miesz-
kańca, który zwraca uwagę na 
liczne nieprawidłowości w funk-
cjonowaniu GOPS-u. Sprawozda-
nie z działalności ośrodka, które 
ma zostać przedstawione, będzie 
dobrym punktem wyjścia do pod-
jęcia dyskusji i poczynienia (oby) 
konstruktywnych wniosków. 

Zarzuty wskazane w piśmie do 
radnych pod adresem GOPS-u są 
poważne. Czytamy m.in. o złej or-
ganizacji kierownictwa, nieróbstwie 
czy kompletnym braku nadzoru 
nad finansami ośrodka. - Ja jako 
mieszkanka tej gminy wstydzę się 
za taką władzę, która nic nie robi i 
tylko popiera nieudolność kierow-
nika (…) - czytamy. - Druga sprawa, 
która bulwersuje mieszkańców to 
buta, opryskliwość, brak empatii dla 
drugiego człowieka kierowniczki 
GOPS a także jej pracowników. 
Wejście do ośrodka to nie lada 

Kto wejdzie do rady?
Gm. Witonia

Świnice Warckie

skarga na Gops. czy radni zareagują?

wyzwanie dla potrzebującego i 
wielki strach przed nieprzyjaznymi 
osobami. Przyznawanie pomocy 
jest niesprawiedliwe. Kierowniczka 
promuje nierobów (…) a nie widzi 
tych osób, które żyją naprawdę w 
skrajnych warunkach a nie zgłaszają 
się o pomoc, bo boją się poniżenia ze 
strony ośrodka. 

Z pisma wynika, że ośrodek w 
niezrozumiały sposób zarządza 
środkami finansowymi a kierow-

niczka nie pozyskuje środków 
zewnętrznych na pomoc społeczną 
dla mieszkańców gminy. Podjęcie 
zdecydowanych działań przez rad-
nych i zlecenie dogłębnej kontroli, 
najlepiej przez zewnętrzną firmę, 
z pewnością rozwiałoby wszelkie 
wątpliwości. Czy radni pochylą 
się nad prośbą mieszkanki, czy też 
sprawa GOPS-u zostanie umiejętnie 
przemilczana?

(MR)

Pułapka dla przechodniów 
Zapadnięta stu-
dzienka teleko-

munikacyjna w połowie 
ubiegłego tygodnia mogła 
być powodem niejednego 
wypadku. Zanim zabezpie-
czono ją taśmą, co miało 
miejsce dopiero po połu-
dniu, nieuważny przecho-
dzień mógł w nią wpaść. Na 
drugi dzień z samego rana 
została naprawiona. 

Studzienkę uszkodził sa-
mochód najeżdżając na róg 
jej betonowego wieka. Trzy-
mające je metalowe poręcze 
były na tyle zardzewiałe, że 
skruszyły się pod ciężarem 
auta. Chodnik przy samym 
przejściu dla pieszych na 
ulicy 18 Stycznia zamienił 
się w pułapkę. Całe szczęście, 
że nikt nie złamał sobie tam 
nogi.

(MR)

Łęczyca

Łęczyca

Schodząc z przejścia dla pieszych 
można było wpaść do studzienki

Zuchwała kradzież 
w szpitalu

Nie dość, że w szpitalu, 
to jeszcze na oddziale 

dziecięcym. Bezwzględny złodziej 
ukradł torbę zastępczyni oddzia-
łowej wraz z całą zawartością.
Ktoś bezkarnie wszedł do pokoju 
oddziałowych i zabrał torebkę. To 
skandal, żeby dochodziło do takich 
zdarzeń, tym bardziej w otoczeniu 
małych pacjentów. 
Niedawno pisaliśmy w Reporterze 
o kradzieżach w łęczyckim szpitalu 
i o naszej akcji, która ujawniła wiele 
niedoskonałości. Osobie „kręcącej” się 
po oddziałach nikt nie zwracał uwagi, 
nie pytał kogo szuka, po co przyszła, 
dlaczego nie wchodzi do sali chorych. 
Nie było żadnego zainteresowania. 
Dyrektor szpitala podkreślał wówczas 
jak ważna jest postawa pracowników 
szpitala i zwracanie uwagi na osoby 
wchodzące na oddziały. Same kamery 
w szpitalu sprawy nie załatwią, w tak 
ogromnym obiekcie jest ich tylko 16. 
Wytknięcie przez nas błędów, jak 
widać nie zwiększyło czujności załogi. 
Tym razem to członek personelu, nie 
pacjent padł ofiarą złodzieja. Zdarze-
niem zajmie się policja.
Po kradzieży, zwłaszcza dokumentów, 
najważniejsza jest szybka reakcja. 
Karty płatnicze i kredytowe należy 
natychmiast zablokować. Poza po-
wiadomieniem służb, koniecznie 
trzeba bezzwłocznie zgłosić kradzież 
dowodu osobistego w referacie spraw 
obywatelskich i wypełnić wniosek o 
wydanie nowego dowodu. O ile za 
nowy dowód osobisty nic nie zapłaci-
my, to musimy się liczyć z poniesieniem 
kosztów w wydziale komunikacji. Za 
samo wydanie prawa jazdy trzeba za-
płacić 70 zł, do tego dochodzą opłaty: 
skarbowa i ewidencyjna. Jeśli wśród 
skradzionych dokumentów znalazł 
się również dowód rejestracyjny od 
samochodu, zapłacimy za wydanie 
nowego dokumentu również około 70 
zł. Po utracie kluczy do domu wraz ze 
wszystkimi dokumentami, okradzioną 
osobę czeka też zmiana zamków w 
drzwiach. 
W szpitalu złodzieje, jak widać, są coraz 
bardziej bezczelni. Bądźmy uważni, 
zwłaszcza w okresie przedświątecznym. 

(MR)
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Znalezienie miejsca par-
kingowego przy targowi-

sku to nie lada wyzwanie, zwłaszcza 
we wtorek lub piątek. Tym większy 
problem mają osoby niepełno-
sprawne. Nie każda z niepełno-
sprawnych osób wie, że nie musi 
zwracać uwagi na „zakaz postoju”. 

Do naszej redakcji zadzwonił Czy-
telnik, który zwrócił uwagę na brak 
wyznaczonych miejsc parkingowych 
dla osób niepełnosprawnych. Skarżył 
się, że często zostawia samochód 
dopiero przy ulicy Poznańskiej, bo 
bliżej zazwyczaj nie ma miejsca. - Z 
moją grupą inwalidzką, mam pro-

blemy, żeby pokonać taki odcinek 
niosąc do tego zakupy. Czy nie można 
wytyczyć chociaż dwóch kopert przy 
samym targu? - usłyszeliśmy.

Zapytaliśmy w magistracie, jak 
można rozwiązać problem niepeł-
nosprawnych mieszkańców i czy 
jest on znany w urzędzie. 

- Do Urzędu Miejskiego nie do-
cierały takie sygnały. W projekcie 
„Przebudowa ul. Poznańskiej” prze-
widuje się miejsce parkingowe dla 
osób niepełnosprawnych przy stacji 
benzynowej. Na dzień dzisiejszy 
osoby niepełnosprawne mogą nato-
miast parkować samochody przed 

przychodnią (na ul. Kilińskiego), 
gdzie znajdują się dwie “koperty” 
– poinformował nas Rafał Koper-
kiewicz z łęczyckiego magistratu. 
- Osób niepełnosprawnych nie do-
tyczy również znak „zakaz postoju” 
znajdujący się przed przychodnią. 

tekst i fot. (MR) 

Cała ekipa pracowników 
fizycznych Zieleni Miej-

skiej przeszła niezapowiedzianą 
kontrolę. Podczas przerwy śniada-
niowej zostali wezwani do bazy i 
poddani badaniu trzeźwości. Ta for-
ma dyscypliny wzbudziła ogromne 
kontrowersje. Pracownicy mówią o 
zastraszaniu, poniżaniu, narusze-
niu godności a nawet mobbingu! 
Kontrola była inicjatywą zastępcy 
burmistrza. 

- Zwołali nas wszystkich do bazy, 
zagonili jak bydło! Na miejsce przy-
jechali policjanci i wszyscy dmucha-
liśmy w alkomat. To skandal, żeby 
tak traktować ludzi, to nie zakład 
karny tylko jednostka budżetowa 
urzędu miejskiego. Takie działania 
nie powinny tutaj mieć miejsca. Jak 
to świadczy o władzy, skoro myśli, że 
wszyscy pracownicy są alkoholika-
mi? Jeżeli pojawia się podejrzenie, że 
pracownik jest nietrzeźwy, wpłynie 
zgłoszenie, to co innego, ale żeby 
zwoływać wszystkich, to się w głowie 
nie mieści. Zasięgnęliśmy fachowej po-
rady, prewencyjne kontrole trzeźwości 
mogą się odbywać tylko na zasadach 
przyjętych przez zakład pracy. My 
nic takiego nie mamy – usłyszeliśmy 
od pracowników fizycznych zieleni. 
- Gdyby ktoś nie poddał się badaniu, 
pewnie tego samego dnia wyleciałby 
z roboty. Czujemy się zastraszani, po-
niżani, traktowani jak zwykli robole, 
którzy nie mają żadnych praw. Nasi 
wszyscy przełożeni mają nas za nic. 
To jest normalny mobbing. Gdybyśmy 
zgłosili sprawę do sądu, wygralibyśmy 
ją. Rozważamy taką możliwość. Czu-
jemy się szykanowani!

Pracownicy z którymi rozma-
wialiśmy nie chcą podawać swoich 
nazwisk, boją się o pracę. - Odważy-
liśmy się, poprosiliśmy o spotkanie z 
dyrekcją w obecności burmistrza. Nic 
się nie zmieniło, mimo tak poważnych 
zarzutów i faktów, którym dyrektor 
Kujawa nie zaprzeczał. Miało być le-
piej, mieliśmy nadzieję, ale jest jeszcze 
gorzej. Ta kontrola policji przepełniła 
szalę goryczy.

Ustaliliśmy, że policyjną kontrolę 
pracowników zieleni zlecił zastępca 
burmistrza.

- Ja podjąłem decyzje o tym, aby 
zweryfikować predyspozycje psy-
chiczne i fizyczne wszystkich pracow-
ników zieleni miejskiej w kontekście 
zawartości alkoholu w wydychanym 
powietrzu. Były sygnały społeczne 
od mieszkańców, że takie przypadki 
miały miejsce lub mogą mieć miejsce. 
Tak zareagowałem. Doszedłem do 
wniosku, że powinienem skorzystać 
ze swojego uprawnienia i prewencyj-
nie poprosić policję, aby sprawdziła 
panów pod względem zawartości 
alkoholu w wydychanym powietrzu. 
Jestem zadowolony z przeprowadze-
nia tej czynności ponieważ rozwia-
łem swoje wątpliwości. 100% załogi 
poddało się badaniu i absolutnie nie 
stwierdziłem żadnego przypadku, 
który mógłby budzić jakiekolwiek 
podejrzenia. Dochodzę do wniosku, 
że można polegać na pracownikach 
ZM – komentuje Krzysztof Urbański, 
zastępca burmistrza Łęczycy. - Nie 
wykluczam, że być może, w przyszło-
ści powtórzę taką akcję. Absolutnie 
w mojej roli nie było intencji szyka-
nowania czy zastraszania, wręcz 

przeciwnie. Chodzi o udowodnienie 
mieszkańcom Łęczycy, że pracownicy 
ZM są dobrymi pracownikami. Być 
może pracownicy odebrali to osobi-
ście, ale działanie to nie miało żadnego 
podtekstu. 

Zdesperowani pracownicy po-
skarżyli się przewodniczącemu Rady 
Miasta. - Panowie przyszli do mnie 
i pożalili się na to, co się wydarzyło. 
Nie chodziło już nawet o sam fakt 
kontroli, bo wiedzą, że w pracy trzeba 
być trzeźwym, ale okazało się, że część 
z pracowników została wcześniej 
uprzedzona przez przełożonych z 
zakładu zieleni o planowanej kontroli. 
Nie wiedzą dokładnie od kogo wyszła 
informacja ostrzegająca tych niby 
„lepszych pracowników”. Podejrze-
wają zastępczynię dyrektora Zieleni 
Miejskiej lub kogoś z pracowników 
biurowych Zieleni. Nie może być tak, 
że „wybrani” wiedzą, co ich czeka 
w pracy a pozostali nie. Jeśli z biura 
ZM rzeczywiście wyszła informacja 
o kontroli trzeźwości, a tak uważają 
pracownicy, to w mojej ocenie jest to 
moralna żenada i zwykłe naruszenie 
prawa przez kierownictwo zakładu. 
Dyscyplina powinna być, ale taka 
sama dla wszystkich. Takie przed-
świąteczne polowanie na pracowni-
ków moim zdaniem nie jest dobrą 
metodą. Jeśli pojawiały się sygnały 
od mieszkańców, uwagi względem 
pracowników zieleni, to lepiej, gdyby 
najpierw zorganizowane zostało 
zebranie – komentuje Zenon Koper-
kiewicz. - Rozmawiałem już o tym z 
wiceburmistrzem, powiedział, że nie 
miało prawa dojść do takiej sytuacji, 
żeby ktoś był wcześniej poinformo-

Wiele zniszczonych ła-
wek w mieście docze-

kało się renowacji, inne niedługo 
zostaną odnowione. Łęczycanie 
często skarżyli się na ich zły stan 
przede wszystkim na cmentarzu 
oraz w alejach Jana Pawła II. Nie 
było nic przyjemnego w siedze-
niu na spróchniałych, brudnych 
deskach.

Prace renowacyjne jeszcze się nie 
skończyły. 

- Ławki z terenu miasta Łęczyca 
zostały zdemontowane w celu ich 
renowacji przez pracowników Jed-
nostki Budżetowej „Zieleń Miejska” 
w Łęczycy. Planowana jest renowa-
cja ławek z terenów należących do 

Gminy Miasto Łęczyca. W zniszczo-
nych ławkach wymieniane są deski, 
elementy metalowe konstrukcji 
ławek są oczyszczane i malowane. 
Wszystkie ławki są impregnowane, 
by przedłużyć ich eksploatację. 
Ławki z cmentarza zostały zamon-
towane w drugim tygodniu marca. 
Od strony północnej pl. Tadeusza 
Kościuszki odnowiono 18 ławek i 
ponownie ustawiono – informuje 
Rafał Koperkiewicz, kierownik 
referatu rozwoju i promocji mia-
sta. - Podczas realizacji zadania pn. 
„Rewaloryzacja zabytkowego Parku 
Miejskiego w Łęczycy”, która zapla-
nowana jest na lata 2015-2016, ławki 
znajdujące się w parku miejskim 

zostaną poddane renowacji, a także 
zostaną dodane nowe. 

Odnowione i zamontowane zo-
stały też ławki na skwerku przy al. 
Jana Pawła II, renowację przechodzą 
również ławki na ul. Kaliskiej przy 
cmentarzu oraz przy ul. Zachodniej. 

(MR)

Bez mandatu pod zakazem

Przy stacji będzie koperta

Wiosenne porządki

Ławki na cmentarzu były już 
w kiepskim stanie

Pracownicy mówią o mobbingu!

wany o kontroli. Zapewnił, że więcej 
się to nie powtórzy.

Pracownicy fizyczni Zieleni Miej-
skiej nie mają lekkiego życia. Od 
dłuższego czasu walczą o zmianę 
zasad naliczania stażowego, dodatki 
do pensji i przyzwoite warunki w sie-
dzibie bazy. W tej sprawie byli już u 

burmistrza, poprosili też o spotkanie 
w jego obecności z dyrekcją. Zarzuty 
wobec dyrektora Kujawy błahe nie 
były. Zdaniem pracowników rozmo-
wy nic nie zmieniły. Dyrektor Zieleni 
Miejskiej od 27 stycznia przebywa na 
zwolnieniu lekarskim.

tekst i fot. (MR)

Wiceburmistrz 
Krzysztof 
Urbański 
wezwał policję 
i zlecił kontrolę 
trzeźwości
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Wiosna nie dla wszyst-
kich oznacza więcej 

energii i korzystanie ze spacerów 
na świeżym powietrzu. Dla aler-
gików zaczyna się wówczas ciężki 
okres. Pełnoletni pacjenci łęczyc-
kiego szpitala mogą zapomnieć o 
wizycie u specjalisty alergologa. 
Zostaje tylko wizyta prywatna. 

- Kontrakt z Narodowym Fun-
duszem Zdrowia mamy podpisany 
tylko z zakresu alergologii dziecię-
cej, czyli dla osób do 18 roku życia.  
Dla pełnoletnich pacjentów nie 
mamy kontraktu z zakresu alergo-
logii. To tej pory go nie było i w tym 
zakresie nic się nie zmienia – wyja-
śnia Andrzej Pietruszka, dyrektor 
łęczyckiego ZOZ-u. - Już niedługo 
będzie drugi alergolog dziecięcy, 
ponieważ jeden z naszych pedia-
trów w najbliższym czasie zdaje 
specjalizację z zakresu alergologii 
dziecięcej. Będzie więc większy 
wybór specjalistów, ale tylko dla 
pacjentów do 18 roku życia.

Z objawami alergii, czyli ze łza-
wieniem i zaczerwienieniem oczu, 
uciążliwym katarem, bólem głowy 
i często też dusznościami można 
zgłosić się do lekarza pierwszego 
kontaktu. Wypisze on receptę na 
lek przeciwuczuleniowy, ale na 
przeprowadzenie testów alergicz-
nych nie mamy co liczyć. Kiedy za-
czynają się problemy? Już od lutego 
kwitną olchy, w marcu wierzby i 
topole. W kwietniu najgorzej czują 
się uczuleni na pyłki brzozy i dębu, 
czyli popularnych w Polsce drzew. 
Ich aktywność pyłkowa kończy się 
z początkiem czerwca, ale wtedy 
również alergik nie może odetchnąć 
z ulgą, gdyż od połowy maja do 
końca lipca intensywnie kwitną 
trawy. W Polsce oblicza się około 
200 gatunków traw, tak więc alergik 
nie ma szans unikania styczności 
z pyłkiem. W lipcu jest okres pyle-
nia chwastów, w tym najbardziej 
popularnych, bylicy, szczawiu czy 
pokrzywy.

(MR)

OSP Błonie została 
bez swojej orkie-

stry dętej. Muzycy postanowili 
odłączyć się od zarządu OSP. In-
strumenty, które były własnością 
gminy Łęczyca dalej będą służyć 
muzykom, ale już pod innym 
patronatem. Zmienią się też mun-
dury i nazwa. Członkowie byłej już 
orkiestry OSP Błonie, będą grać w 
gminnej orkiestrze dętej.

Grupa 25 muzyków i 10-osobowy 
zespół taneczny w wyniku konfliktu 
z zarządem OSP zadecydowali, że 
nie będą już więcej go reprezentować. 
Orkiestrę pod swoje skrzydła weźmie 
gmina Łęczyca.

- W ubiegły weekend, w ramach tzw. 
„małego projektu” byłem z orkiestrą 
dętą OSP Błonie na wyjeździe eduka-
cyjnym w Bukowinie Tatrzańskiej. Z 
orkiestrą pojechały mażoretki, które 
tańczyły do utworów wykonywanych 
przez orkiestrę. Projekt był dofinanso-
wany z PROW-u przez Urząd Marszał-
kowski i jego celem było kultywowanie 
miejscowych tradycji i zwyczajów 
oraz promowanie lokalnej twórczości 
ludowej. Fakt wyjazdu mażoretek 

kwestionował zarząd OSP Błonie, który 
twierdził, że zamiast dziewczynek 
powinni pojechać członkowie zarzą-
du – wyjaśnia Jacek Rogoziński, wójt 
gminy Łęczyca. - Przed wyjazdem 
do Bukowiny, zarząd OSP zaprosił 
na spotkanie w OSP w Błoniu pana 
Andrzeja Wdowiaka, który potwier-
dził stanowisko zarządu, że zamiast 
zespołu tanecznego powinni pojechać 
członkowie zarządu. Wytłumaczyłem 
członkom zarządu OSP, że celem pro-
jektu nie było finansowanie wycieczki 
dla nich, a promowanie lokalnej twór-
czości. Zdarzenia te doprowadziły 

do wystąpienia orkiestry dętej spod 
patronatu OSP Błonie. Wysoki poziom 
prezentowany przez orkiestrę oraz fakt, 
iż grają w niej całe rodziny z terenu 
naszej gminy, zaowocowały pomysłem 
utworzenia gminnej orkiestry dętej z 
zespołem tanecznym.

Koszty utrzymania orkiestry na 
razie nie zostały dokładnie wyliczone. 
Początkowo na pewno utworzenie 
gminnej orkiestry dętej obarczone 
zostanie wydatkami. Kupić należy 
przede wszystkim nowe mundury dla 
muzyków i zespołu tanecznego. 

(MR)

SZPital Wciąż 
BeZ alergologaciemno na Dworcowej 

Łęczyca

Gm. Łęczyca

Słabe oświetlenie 
na osiedlu przy uli-

cy Dworcowej coraz bardziej 
daje się we znaki mieszkańcom. 
Niedoświetlone uliczki są pro-
blemem zwłaszcza w godzinach 
wieczornych.

- Na osiedlu jest bardzo ciemno, 
mimo lamp. Są niewystarczające i 
dają mało światła. To poważny pro-
blem, zwłaszcza dla osób starszych, 
niedowidzących – usłyszeliśmy od 
pani Elżbiety. - Na drodze wzdłuż 
boiska szkolnego nie ma żadnej 
lampy, tam to już są prawdziwe 
ciemności. 

To nie jedyna taka opinia. - Do-
brze, że dzień jest już dłuższy, bo 
zimą, zwłaszcza wcześnie rano jak 
szedłem do pracy nic nie było widać. 
Nie raz się potknąłem – skarży się 
kolejny Czytelnik. - Tutaj są potrzeb-
ne porządne lampy, bo w takich 
ciemnościach nawet strach chodzić, 
tym bardziej, że niedaleko jest droga 
nad zalew czy garaże. 

Dla mieszkańców mamy dobrą 
wiadomość. Na osiedlu ma być 

widniej, niestety trzeba jeszcze 
trochę poczekać. - Kwestie zwią-
zane z oświetleniem i elektryką 
realizowane są przez fachowców 
z uprawnieniami. Oświetlenie 
na ulicy Dworcowej będzie suk-
cesywnie wymieniane, pierwsze 
działania podjęte zostaną w okresie 
najbliższych 2 miesięcy – informuje 
Krzysztofa Łuczak z łęczyckiego 
magistratu.

(MR)

Konflikt w orkiestrze dętej. Muzycy odeszli z OSP
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Przy Dworcowej jest ciemno



730 MARCA 2015
Nowy 
Tygodnik 
RegionalnyNa sesjach emocji Nie braKuje 

Łęczyca

życzenia

życzenia

życzenia

życzenia

Wybory uzupełniające 
do Rady Miasta to już 

tylko formalność. Mimo, że kan-
dydaci mogli rejestrować się do 
21 kwietnia, radny, który zajmie 
pusty stołek w Radzie Miasta jest 
już pewniakiem. Zgłoszony został 

tylko jeden komitet wyborczy, 
dlatego kandydat na radnego też 
może być tylko jeden. 

Głosować nie będziemy. W dniu 
zarządzonych wyborów, czyli 31 
maja, Miejska Komisja Wyborcza 
sporządzi odpowiedni protokół, 

który stwierdzi wybór nowego rad-
nego. Wolne miejsce po Krzysztofie 
Urbańskim, który zamienił funkcję 
radnego na stanowisko zastępcy 
burmistrza, zajmie Paweł Kurczew-
ski z KWW Krzysztofa Lipińskiego.

(MR)

Podczas zeszłotygo-
dniowej sesji w magi-

stracie, radni poparli wniosek po-
nad 100 osobowej grupy łęczycan 
o odebranie Michałowi Żymier-
skiemu (pseudonim „Rola”) tytułu 
Honorowego Obywatela Miasta. 
Ze społeczną inicjatywą wyszli 
łęczyccy kibice łódzkiego Widzewa.

Żymierski otrzymał tytuł 30 marca 
1947 r. Zdaniem wnioskodawców, 
nie zasługuje na to miano. Ostatnie 
badania historyków wykazały, że 
był agentem sowieckiego wywiadu. 
Jego decyzje skutkowały śmiercią 
i prześladowaniami wielu tysięcy 
oficerów i żołnierzy Armii Krajowej.

We wcześniejszych latach „Rola” 
utracił także honorowy tytuł w 
miastach: Bielsko-Biała, Płock oraz 
Włocławek.

W trakcie sesji miejskiej dyskusyj-
nym tematem stał się projekt uchwały 
w sprawie sprzedaży dwóch lokali 
użytkowych należących do miasta. 
Rozmowa dotyczyła pustych lokali 
- jednego przy ulicy Konopnickiej 
oraz drugiego przy ulicy Ozorkow-
skiej. Propozycja podyktowana była 
koniecznością wykonania planu 
budżetowego, który zakłada przy-
chód ze sprzedaży lokali miejskich 
na poziomie 1,5 mln zł. Pomysł nie 
wszystkim radnym się spodobał. - Nie 
widzę spójności uchwał. Najpierw 
wydatkujemy lekką ręką pieniądze, 
żeby później szukać pieniędzy – 
stwierdził radny Paweł Kulesza. 

Niektórzy uznali, że lepiej czerpać 
stałe zyski z wynajmu niż zamienić je 
na jednorazowy wpływ do miejskiej 
kasy. Niezdecydowanie w tej sprawie 
ujawniło głosowanie. Tylko jeden 
radny opowiedział się za przyjęciem 
uchwały i jeden był przeciwny. Pozo-
stali wstrzymali się od głosu. Niepod-
jęcie uchwały uniemożliwi zrobienie 
wyceny lokali. Jeżeli nie dojdzie do 
sprzedaży, plan budżetowy miasta 
może nie zostać zrealizowany, chyba 
że władze znajdą inne rozwiązanie.  

Proponowane zmiany w budżecie 
miasta również spotkały się z krytyką 
opozycyjnego radnego. - Rozmie-
nianie budżetu na małe kwoty i 
małe projekty być może ma sens, ale 
projekty znaczące dla miasta odcho-
dzą w zapomnienie – komentował 

radny P. Kulesza. - Nie muszę chyba 
uzasadniać potrzeby budowy sali 
gimnastycznej przy SP 3, bo są pro-
blemy z zajęciami dla dzieci, szkoda, 
żeby takiej sali nie było. 

Budżetowe uwagi uciął przewodni-
czący RM. - Jak pan tak dba o nasze 
miasto, to niech pan nam znajdzie 
pieniądze na strefę – skomentował 
Zenon Koperkiewicz. 

W sali konferencyjnej poruszono 
również temat zmian wizerunko-
wych łęczyckiego magistratu.

* * * 
Podczas ostatniej sesji gminnej 

radni podjęli uchwałę w sprawie nie-
wyrażenia zgody na wyodrębnienie 
funduszu sołeckiego w budżecie gmi-
ny na 2016 rok. 10 spośród 36 sołectw 
gminy Łęczyca chciało przystąpić 
do funduszu, zasada „wszyscy albo 
nikt” nie spotkała się z całkowitym 
poparciem.

Podczas przeprowadzonych ze-
brań, 22 sołectwa nie wyraziły zgody 
na udział w funduszu sołeckim, w 
4 nie przeprowadzono zebrań w tej 
sprawie. Radni większością głosów 
przyjęli uchwałę. Pomimo niewyod-
rębnienia w budżecie gminy fundu-
szu, na rzecz poszczególnych sołectw 
i tak będą ponoszone przez gminę 
wydatki. Takie rozwiązanie, dla nie-
których wydało się niesprawiedliwe.

- Sołectwa, które wyraziły swoją 
wolę na przystąpienie do funduszu 
sołeckiego, mają pomysł na wyko-
rzystanie środków finansowych, 
powinny te pieniądze dostać, aby móc 
wcielić w życie swoje marzenia – sko-
mentował radny Jerzy Kazimierski. 
- W tym momencie jest mi bardzo 
przykro, bo nie będą miały pieniędzy, 
aby je zrealizować.

Niestety, nie ma możliwości, aby 
część sołectw otrzymała fundusz a 
część nie. Niektórzy z obecnych na 
sesji sołtysów prowadzili między 
sobą dyskusje, krytykując decyzję 
radnych. - Jak inne sołectwa nie chcą 
funduszu to ich sprawa, ale pozostali 
powinni otrzymać taką możliwość – 
mówili. - Nawet nasz radny głosuje 
za przyjęciem uchwały i niewyod-
rębnieniu funduszu, a przecież wie, że 
potrzebujemy tych pieniędzy. 

Z krytyką spotkał się również 
przewodniczący rady gminy, w jego 

kierunku już na samym początku  
padły niepochlebne komentarze. 
Nie wszystkim radnym spodobał 
się nowy porządek siedzenia. - Ja 
chciałbym się dowiedzieć kto jest taki 
twórczy w gminie Łęczyca? Ja sobie 
wypraszam takie zmiany. Chodzi 
mi o nową organizację zajmowanych 
miejsc – krytykował radny Grzegorz 
Góra. - Taka zmiana niczego dobrego 
nie wprowadziła. 

Przewodniczący Włodzimierz 
Starzyński wytłumaczył swoją de-
cyzję. - To jest organizacja na próbę, 
jak okaże się zła, to można będzie 
ją zmienić. Teraz radni siedzą bliżej 
sołtysów. 

Takie tłumacze nie przekonało 
radnego, który w dalszej części sesji, 
ponownie skierował swoje uwagi w 
stronę przewodniczącego. - Prosiłem, 
żeby nie zarządzać gminą przez 
chaos. Chciałem  zapytać, bo to źle 
wygląda z boku, co się dzieje, że są aż 
dwie sesje w miesiącu? W ten sposób 
daleko nie zajdziemy. Czekam też 
kiedy zostanie wysłana skarga na 
dyrektora Wołoszyna z Zarządu Dróg 
Powiatowych – mówił wprost radny 
G. Góra. - Ja z przykrością zwracam 
panu uwagę na te kwestie, ale uwa-
żam, że lepiej na początku, żeby ta 
rada funkcjonowała jak należy. 

W piątek wójt Jacek Rogoziński, 
poinformował zebranych m.in. o tym, 
że do urzędy gminy wpłynęło pismo 
z Powiatowego Inspektoratu Nadzo-
ru Budowlanego, w którym zawarta 
została informacja o dopuszczeniu 
do użytku Centrum Sportowego w 
Siedlcu.

(MR)

Gm. Grabów Makabrycznego 
odkrycia doko-

nał mieszkaniec miejscowości 
Chorki. W rowie melioracyj-
nym znalazł ciało 55-letniego 
Jana Z. 

19 marca około południa zna-
leziono zwłoki mężczyzny. Ciało 
leżało w poprzek rowu, twarzą 
zwróconą w stronę ziemi. Przy-
były na miejsce lekarz stwierdził 
zgon. 

- Wstępne oględziny miejsca 
zdarzenia nie ujawniły żadnych 
śladów przestępstwa, ale w celu 
ustalenia bezpośredniej przy-
czyny zgonu powołano biegłego 
medyka sądowego, który przepro-
wadził sekcję zwłok – informuje 
prokurator Monika Piłat. - Nie 
dysponujemy jeszcze protokołem 
z sekcji, ale gdyby pojawiły się 
jakiekolwiek niepokojące sygnały 
mogące sugerować, że doszło do 

przestępczego działania, natych-
miast zostalibyśmy o nich poin-
formowani. Można więc domnie-
mywać, że udział osób trzecich 
zostanie wykluczony.

Sekcja zwłok ustali także stan 
trzeźwości mężczyzny. Okazało 
się, że nie stronił od alkoholu. 
Organy ścigania wielokrotnie za-
trzymywały go jadącego rowerem 
pod wpływem alkoholu. 

(MR)

ciało mężczyzny znaleziono w rowie

głoSoWania nie BęDZie

samoRządowe spRawy miasta i Gminy 
Łęczyca

Na zdjęciu Zenon 
Koperkiewicz, 
przewodniczący rady 
miejskiej 



8 30 MARCA 2015
Nowy
Tygodnik
Regionalny rozmaitości

Oryginalne potrawy 
i porady kulinarne

Rozwiązanie krzyżówki z numeru 130: Lepszy rydz niż nic.
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Nauczycielka na lekcji pyta się dzieci:
- Co najczęściej jecie na Wielkanoc?
Rękę podnosi Jasiu i mówi: Ja zawsze 
jem babkę z jajami.

Przed świętami wielkanocnymi zajączek 
odwiedzając niedźwiedzia wręczył mu wielkanocną pisan-
kę. Gdy misiek wziął ją w łapy, pisanka wybuchła i wybiła 
mu wszystkie zęby. 
Zajączek patrzy na niedźwiedzia i mówi:
- Co tak gębę otworzyłeś? Nigdy nie widziałeś kinder-nie-
spodzianki? 

W Wielkanoc chłop wchodzi do stodoły i mówi do krowy:
- Mućka, powiedz co!
- Nic z tego! Ja mówię tylko w Wigilię. 

Tuż przed świętami dziewczyna zwraca się do swojego 
chłopaka: 
- Kochanie, niedługo święta wielkanocne. Może byśmy tak 
się na święta pobrali? 
- Ależ skarbie, nie będziemy sobie psuli świąt. 

Niedźwiedź złapał zajączka. Zajączek się drze:
- Jak mnie zaraz nie wypuścisz i nie przeprosisz to, to...
- To co?!
- To trudno... 

Blondynka już dłuższy czas stoi na przystanku autobuso-
wym. Przechodzi obok chłopak i jej mówi: 
- Ślicznotko, ten autobus kursuje tylko w święta. 
- No, to mam wielkie szczęście, bo dzisiaj są moje imieni-
ny...

BARSZCZ BIAŁY 
WIELKANOCNY
Składniki:
• wywar mięsny - 1 l
• wędzone żeberka - 200 g
• śmietanka 30% - 1 szklanka
• pszenny zakwas - 2 szklanki
• czosnek - 4 ząbki
• biała kiełbasa - 4-6 kawałków
• cebula - 1
• boczek wędzony - 200 g
• jajka - 4-6
• majeranek - garść
• chrzan - 1 duża łyżka
• sól i pieprz - do smaku
Etapy przygotowania: Wywar 
mięsny gotować przez godzinę 
z wędzonymi żeberkami. Ugoto-

wać jajka na twardo. Do wywaru 
dodać zakwas oraz czosnek i 
gotować kolejną godzinę. Wlać 
do śmietanki kilka łyżek wrzącej 
zupy, zamieszać i dodać do cało-
ści. Doprawić chrzanem. Cebule i 
boczek pokroić w kosteczkę. Do 
barszczu włożyć białą kiełbasę i 
gotować 10 minut. Wyjąć kiełbasę 
i pokroić w plasterki. Na patelni 
rozgrzać boczek, dorzucić cebulę 
i podsmażyć na złoto. Pod koniec 
dodać majeranek. Cebulę z bocz-
kiem dodać do zupy. Odstawić do 
n  astępnego dnia. Podawać z do-
datkiem kiełbasy i jajka na twardo.

KACZKA Z JABŁKAMI, MIODEM 
I ŻURAWINĄ
Składniki:
• kaczka o wadze +/– 2 kg
• 800 g ziemniaków
• 4 małe jabłka
• garść suszonej żurawiny
• 3-4 ząbki czosnku
• 2 łyżki świeżego tymianku
• 1,5 łyżeczki soli morskiej

• 1 łyżka miodu
• pieprz
Etapy przygotowania: Dzień 
przed planowanym posiłkiem 
natrzyj kaczkę tymiankiem, solą 
i drobno posiekanym czosnkiem 
(również wewnątrz). Jabłka obierz, 
pokrój w ćwiartki, usuń gniazda 
nasienne, wymieszaj z łyżką 
miodu i żurawiną. Tak przygoto-
wanym farszem napełnij wnętrze 
kaczki. Kaczkę połóż na kratce 
nad głęboką blachą i wstaw do 
piekarnika o temperaturze 200 
stopni C na godzinę i 30 minut. 
Co kwadrans polewaj kaczkę wy-
tapiającym się z niej tłuszczem. 
Ziemniaki pokrój w ćwiartki lub w 

ósemki, jeśli są duże. Z głębokiej 
blachy, która znajdowała się pod 
kaczką, odlej wytopiony tłuszcz. 
Umieść na nie  j ziemniaki i kaczkę. 
Piecz przez kolejną godzinę.

MAZUREK ORZECHOWO
-CZEKOLADOWY
Składniki:
Ciasto:
• mąka - 400 g
• masło - 250 g
• cukier puder - 100 g
• żółtka - 3
Nadzienie orzechowe:
• mleko - 3/4 szklanki
• cukier - 1 szklanka
• orzechy włoskie mielone - 150 g
• masło do nadzienia - 150 g
Nadzienie czekoladowe:
• śmietana kremówka - 250 ml
• gorzka czekolada - 400 g 
Etapy przygotowania: Z poda-
nych składników zagnieść kruche 
ciasto. Owinąć folią, schłodzić 
w lodówce (ok 30 minut). W 
tym czasie zagotować mleko 

z cukrem. Gotować aż płyn 
stanie się szklisty i zgęstnieje. 
Zdjąć z ognia, dodać orzechy, 
wymieszać. Ostudzić. Ciastem 
wyłożyć blachę na mazurek. 
Piec w temperaturze 200 C ok 
20 minut na złoty kolor. Ostu-
dzić. Do letniej masy orzechowej 
dodać masło i zmiksować. Masę 
orzechową wyłożyć na mazurek. 
Posiekać czekoladę. Zagotować 
kremówkę. Do gorącej wsypać 
czekoladę, odkładając 3-4 łyżki. 
Wymieszać. Po kilu minutach 
dodać pozostała czekoladę. 
Zamieszać. Wylać na nadzienie 
orzechowe. Ozdobić według 
własnego pomysłu. 
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W łęczyckiej bibliotece odbyły się warsztaty z wykonywania ozdób 
wielkanocnych. Uczestniczki poznały sposoby ozdabiania jajek, robienia 
stroików i składania serwetek. Ilość możliwości dekoracyjnych zaprezen-
towanych podczas spotkania była imponująca. Na styropianowe jajka 
można nakleić barwione skorupki, wstążki, papierowe kurczaczki, kwiaty 
z bibuły a nawet piórka. Wszystko zależy tylko od naszej wyobraźni. 
Najważniejsze, żeby było ciekawie i kolorowo. Warsztaty przeprowadziła 
pełna pomysłów Irena Radziszewska, która krok po kroku pokazywała 
jak samemu zrobić oryginalną ozdobę.

tekst i fot. Małgorzata Robaszkiewicz 

Własne ozdoby na Wielkanoc

Panie z ciekawością słuchały prowadzącej

Wielkanocny 
koszyczek 
powinien być 
kolorowy

Na styropianowym jajku 
oryginalnie wyglądają 

barwione skorupki

Z serwetki można zrobić 
zajączka

Pisanka z pasków bibuły

Każde jajko 
wyglądało 
inaczej

Wielkanocne ozdoby można wykonywać metodą karczochową

Pisanki można ozdobić 
kwiatkami z bibuły Żółte kurczaczki dodadzą 

koloru na każdym stole

Cieniowane kokardy na 
pisankach dają ciekawy efekt

Uczestniczki ozdabiały pisankami kolorowe gałązki

Najładniejsze 
ozdoby są 
wykonywane 
ręcznie
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UL. SŁOWACKIEGO 37 • 95-035 OZORKÓW
TEL: +48 42 277-11-99 • +48 509795943 • +48 502060308

FAX: +48 42 277-11-98

VW Golf V 1,4 5d 2005r., 84 tys. 
km, klimatronic, aluminiowe felgi

Fiat Idea, 1.4, 2004r., 143 tys. 
km klimatyzacja, komputer

VW Passat 1,9tdi, 2008r. 228 tys. 
km, aluminiowe felgi, nawigacja

Fiat Seicento 900 2002 r. 156tys.
km, I właściciel

Daewoo Matiz 2000r., 104 tys. 
km, klimatyzacja, wspomaganie

reklama

Wiosna sprzyja ożywieniu w au-
tokomisach. Coraz częściej klienci 
pytają o tanie samochody. Są i 
tacy, którzy na zakup wymarzo-
nych czterech kółek chcą prze-
znaczyć zaledwie tysiąc złotych. 
Czy za taką kwotę można kupić 
sprawne auto? 

- Można, ale naprawdę trzeba 
mieć sporo szczęścia, aby trafić 
na taki egzemplarz. Samochód za 
tysiąc złotych, co oczywiste ma już 
sporo lat i ogromny przebieg kilo-
metrów na liczniku. Ale, jeśli był 
garażowany i mówiąc kolokwialnie 
o samochód właściciel dbał, to i za 
takie pieniądze można kupić spraw-
ne auto – słyszymy od Mariusza 
Wyderki, właściciela ozorkowskie-
go autokomisu. 

Jak się dowiedzieliśmy skraj-
nie tanie auto w dobrym stanie 
technicznym kupić jest bardzo 
trudno. Większość klientów pyta o 
samochody w cenie do 10 tysięcy zł. 
Droższe, na ozorkowskiej giełdzie, 
trudno jest sprzedać. 

- Wiele lat temu trafił się nam 

klient, który kupił auto za ponad 100 
tysięcy zł. Teraz o takiej sprzedaży 
można tylko pomarzyć – mówi z 
uśmiechem pan Mariusz. - Oczy-
wiście nie narzekam na brak zain-
teresowania. Klientów jest sporo. 
U nas samochody są sprawdzone 
i  mają gwarancję na podzespoły, 
które zostały wzięte pod lupę przez 
naszego mechanika. Ryzyko nietra-
fi onego zakupu staramy się zawsze 
maksymalnie zmniejszyć. 

Właściciel autokomisu pamięta wiele 
zaskakujących zachowań klientów.

- Wcale nie jest tak, że jak klient 
przyjdzie z zamiarem kupna da-
nego auta, to właśnie tym samo-
chodem wyjedzie. Pamiętam, jak 
pewien pan przyszedł do nas ze 
swoją żoną, której chciał kupić ma-
łego peugeota. Na placu stał też opel 
kombi i tak się spodobał klientowi, 
że kupił właśnie to auto. Niby dla 
żony...

W autokomisie w Ozorkowie 
wciąż dobrze sprzedają się niemiec-
kie marki aut. 

tekst i fot. (stop)

Józef Szopa jest 
najstarszym pod-

opiecznym ośrodka dla bez-
domnych. Ma 75 lat i po raz 
pierwszy w swoim życiu spędzi 
święta poza domem. Z kolei 
Zofia Chibicka Wielkanoc w 
ośrodku obchodzić będzie po 
raz drugi. Niestety, takich osób 
jest dużo więcej. Stracili dom, 
starają się jednak być dla siebie 
nawzajem rodziną. 

- Nie będę ukrywał, że pobyt w 
ośrodku dla bezdomnych jest dla 
mnie dużym przeżyciem – mówi 
pan Józef. - Nie czuję atmosfery 
nadchodzących świąt. Myślę tyl-
ko o tym co mnie spotkało i czy 
zasłużyłem na taki los. 

75-latek ma dramatyczną 
historię, zresztą jak większość 
podopiecznych ośrodka. Zmarła 
małżonka – jak się okazało – zapi-
sała mieszkanie opiece społecznej. 
Łęczycanin znalazł się na bruku.

- Policjanci poinformowali mnie, 
że mam 3 dni na wyprowadzkę – 
słyszymy od J. Szopy. - Był okres, 
że nocowałem w pustostanie. 
Ostatecznie wylądowałem w ozor-
kowskim przytułku. Jakie będą dla 
mnie te święta? Smutne. Nie wiem 

dlaczego żona tak mnie potrak-
towała. Mieszkaliśmy razem od 
ponad 30 lat. Owszem, czasami nie 
było różowo. Ale takie jest życie. 
Nigdy jednak nie spodziewałbym 
się, że nie będę mógł pozostać w 
mieszkaniu. 

Zofia Chibicka jest jedną 
z dwóch w tej chwili kobiet 
przebywających w ośrodku dla 
bezdomnych. Wielkanoc poza 
domem już nie jest dla niej no-
wością.

- To będą moje drugie święta w 
ośrodku. Nie powiem, jest miło. 
Są tradycyjne potrawy, nie brakuje 
przy stołach życzliwości i uśmie-
chu. Oczywiście prawdziwego 
domu nic nie zastąpi.

Pani Zofi a musiała opuścić dom 
w Zgierzu, który decyzją matki 
i dwóch braci został sprzedany. 
Ze sprzedaży nieruchomości 
pieniędzy starczyło zgierzance 
na 1,5-roku.

- Przez ten czas wynajmowa-
łam mieszkanie. Później niestety 
nie było mnie stać na wynajem i 
musiałam skorzystać z pomocy 
ośrodka – mówi Z. Chibicka. 

W ośrodku dla bezdomnych 
przebywa 48 podopiecznych. 
Dopóki nie nadejdzie praw-
dziwie letnia aura nie ma co 
liczyć na spadek liczby pensjo-
nariuszy. 

Wielkanoc, to święto radosne. 
Podopieczni ośrodka również nie 
tracą nadziei na lepsze życie.

tekst i fot. (stop)

SamochÓD Za tySiąc 
Złotych?

Mariusz Wyderka samochodowy biznes prowadzi od ponad 12 lat

Wielkanoc u bezdomnych
OZORKÓW

Józef Szopa jest najstarszym podopiecznym 

Zofi a Chibicka święta w ośrodku spędzi po raz drugi 
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życzenia

OZORKÓW Drogowcy rozpo-
częli prace związane 

z uzupełnianiem ubytków w jezd-
niach. Załatano już sporą dziurę 
na skrzyżowaniu Konstytucji 3 
Maja/Starzyńskiego (pisaliśmy 
niedawno o tym ubytku). Prace 
prowadzono też na ul. Staszica, 
Bema, Orzeszkowej, na Konsty-
tucji 3 Maja na wiadukcie. Uzu-
pełniano także ubytki w asfalcie 
na wyjazdach z ul. Armii Krajowej. 

- Prace związane z łataniem dziur 
po zimie prowadzone będą do końca 
kwietnia, w pierwszej kolejności na 
tych jezdniach, gdzie ruch jest naj-
większy oraz tam, gdzie powstałe 
w asfalcie dziury stwarzają zagro-
żenie dla bezpieczeństwa w ruchu. 
Nawierzchnie jezdni remontowane 
są metodą na „gorąco” - informuje 
Izabela Dobrynin z ozorkowskiego 
magistratu.

Przetarg na to zadanie, do którego 

zgłosiły się cztery firmy. Wygrało 
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospo-
darki Komunalnej w Zgierzu. Koszt 
prac to ok. 150 tys. zł. 

(stop)

KieroWcy Się cieSZą SamochoDem 
Po alejKach

OZORKÓW Nasi Czytelnicy 
poinformowali re-

dakcję o kierowcach jeżdżących 
alejkami przy ul. Wyszyńskiego. 
Nie musieliśmy długo czekać, aby 
te informacje potwierdzić. Kierowca 
białego opla ścieżką przeznaczoną 
dla rowerzystów jechał sobie w 

najlepsze do pobliskiego sklepu 
motoryzacyjnego. Sunął tuż przy 
siedzących na ławkach mieszkań-
cach, którzy z dezaprobatą patrzyli 
na jego „wyczyn”. Niestety, do 
takich sytuacji dochodzi bardzo 
często. 

(stop)

Słowa Grzegorza Stasiaka, 
prezesa Ozorkowskiego Przed-
siębiorstwa Komunalnego, 
które padły podczas ostatniej 
sesji miejskiej mogły obrazić 
samorządowców. Przy okazji 
omawiania strat przedsiębior-
stwa komunalnego, szef OPK 
powiedział radnym, że i tak 
do końca nie zrozumieją tego 
co mówi. 

- Czy prezes Stasiak ma nas za 
idiotów? – pytał po sesji w rozmo-
wie z naszym dziennikarzem Jan 
Kromkowski. - Jestem zbulwer-
sowany jego nonszalancją. Wiem, 
że nieraz poruszane są trudne 
zagadnienia i fachowe sprawy, 
ale nigdy nie powinno się na sesji 
używać takich sformułowań. 

Prezesowi Stasiakowi najwi-
doczniej puściły nerwy. Zdyscy-
plinował go przewodniczący rady 
miasta, Roman Kłopocki.

- Panie prezesie, proszę nie uży-
wać takich słów – mówił przewod-

niczący po tym, jak szefowi OPK 
nie spodobał się wyraz twarzy 
radnego z opozycji.

Sprawa f inansowych st rat 
przedsiębiorstwa komunalnego 
na pewno może wzbudzać emo-
cje. Pomimo deficytu komunalki 
prezes Stasiak ma dobre zdanie o 
zarządzaniu firmą. 

- OPK jest sprawnie rządzone. 
Nie chwaląc się to moja zasługa, 
że firma przynosi już mniejsze 
straty – usłyszeli samorządowcy. 

Jak bardzo pod kreską jest OPK?
Strata za ubiegły rok wyniosła 

287 tysięcy zł. Najbardziej defi-
cytowy jest zakład oczyszczania 
miasta i ciepłownictwo. 

- Panie burmistrzu. Co pan na 

to? - dopytywał radny Krom-
kowski.

- Na bieżąco monitoruję, co 
dzieje się w spółce. Z prezesem 
Stasiakiem spotykam się bardzo 
często i wiem doskonale o pro-
blemach OPK. Zresztą to prezes 
Stasiak powinien wyjaśnić skąd 
ten deficyt – mówił burmistrz 
Jacek Socha. 

Radni zostali poinformowani, 
że strata przedsiębiorstwa wynika 
z wielu przyczyn.

- Kosztowna jest praca oczysz-
czalni do której trafiają mocno 
zanieczyszczone ścieki. Trzy dni 
temu do rzeki wpłynęła niebieska 
substancja. Skażenie było znaczne. 
Poza tym OPK wpadło, można 

powiedzieć w taki korkociąg in-
westycyjny. Mamy możliwość za-
miany kary za dawne zanieczysz-
czenia w wodzie na inwestycje. I 
to robimy. Wciąż inwestujemy w 
oczyszczalnię. 

Sprawa, która spędza sen z 
powiek prezesowi Stasiakowi to 
również niechęć mieszkańców do 
przyłączania się w miejską sieć ka-
nalizacyjną. Do tej pory 42 procent 
mieszkańców skorzystało z takiej 
możliwości. Większość pozostała 
przy szambach. 

Podczas dyskusji ponownie 
pojawiła się kwestia związana z 
odbiorem nieczystości. Burmistrz 
tłumaczył radnym swój scepty-
cyzm związany z ewentualnym 

przystąpieniem Ozorkowa do Mię-
dzygminnego Związku „Bzura”. 

- Miałem taką propozycję od 
wójta Parzęczewa – mówił J. So-
cha. - Wiem o planowanej inwe-
stycji Bzury dot. budowy zakładu 
odbioru odpadów komunalnych. 
Ale nie jest pewne, czy ten zakład 
powstanie. A jeśli nawet, to czy 
faktycznie dla Ozorkowa opłaty 
byłyby dużo mniejsze od dotych-
czasowych. Dodatkowo za przy-
stąpienie do związku Ozorków 
musiałby płacić. Najlepiej będzie 
czekać na rozwój sytuacji. 

Ozorkowski samorząd wy-
stosować ma pismo do Witolda 
Stępnia, marszałka województwa, 
w sprawie gminnej gospodarki 
odpadami komunalnymi. Chodzi 
o to, aby gminie nie było z góry 
narzucane, gdzie może wywozić 
nieczystości. Konkurencyjność w 
tym aspekcie mogłaby przynieść 
obniżkę opłat za śmieci. 

tekst i fot. (stop)

pRezes do Radnych: 
„nikt teGo nie zRozumie”...
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tekst sponsorowany

Ozorków

Gm. Ozorków 

życzenia

Szkoła Podstawowa w Chocisze-
wie jest wybijającą się placówką 
w województwie łódzkim pod 
kątem osiągnięć jej wycho-
wanków. 
W Wojewódzkim Konkursie Przed-
miotowym z Matematyki organizo-
wanym przez Kuratorium Oświaty 
w Łodzi i Łódzkie Centrum Dosko-
nalenia Nauczycieli i Kształce-
nia Praktycznego, który skła-
dał się z trzech etapów i liczył 
359 uczniów laureatem został 
Krzysztof Szostek z klasy VI . 
Uzyskał on 100 pkt. na 100 moż-
liwych do zdobycia. W dniu 26 
marca 2015 r. w III LO w Łodzi od-

było się uroczyste rozdanie nagród, 
w którym uczestniczył laureat wraz 
z Dyrektorem Szkoły Krzysztofem 
Pyciarzem. Oboje otrzymali gratu-
lacje z rąk Kuratora Oświaty Pana 
Jana Kamińskiego oraz obecnych 
gości. „Jestem dumny z naszych 
uczniów i muszę przyznać, że 
Krzysiek Szostek jest  najzdolniej-
szym uczeniem w historii naszej 
szkoły. Uzyskał  również podwójny 
tytuł laureata w Ogólnopolskiej 
Olimpiadzie z matematyki  w 
sesji  jesiennej i  zimowej”- mówi 
Krzysztof Pyciarz. W Wojewódz-
kim Konkursie Przedmiotowym 
z Matematyki na szczeblu rejo-

„100 na 100”
nowym szkołę liczącą tylko 94 
wychowanków reprezentowało aż 
czterech uczniów. Osiągnięcia na 
tak wysokich szczeblach pokazują 
ile pracy, pasji i zaangażowania 
włożyli w to młodzi ludzie i ich 
opiekunowie. W ciągu całego roku 
dzieci korzystają z zająć dodatko-
wych organizowanych na terenie 
szkoły w ramach projektu „Droga 
do sukcesu” dofinansowanego z 
UE. „Dbamy o to by dzieci z terenu 
Gminy Parzęczew miały najlepszy 

Urząd gminy w 
Ozorkowie uru-

chamia nową usługę -  przypo-
mnienie sms-em o zbliżającym się 
terminie opłaty za śmieci.  

- Zakupiony został specjalny 
program, przy pomocy którego 
wysyłane są sms-y przypominające 
o zbliżającym się terminie zapłaty 
za odpady komunalne. Wiadomości 
tekstowe trafi ą także do osób, które 
zalegają z opłatami względem gmi-
ny - mówi Tomasz Komorowski, 
wójt gminy Ozorków. 

Dzięki nowej usłudze gmina za-
oszczędzi nawet kilkanaście tysięcy 
złotych rocznie. Koszt wysłania 
sms-a jest ponad dwudziestokrotnie 
niższy od przesłania ponaglenia 
zapłaty tradycyjną pocztą. Dodat-
kowo, ta forma dostarczenia monitu 
pozwala zaoszczędzić „zapomi-
nalskim” dodatkowych kosztów w 

kwocie 11,60 zł, które urząd gminy 
musi doliczyć w przypadku wysta-
wienia upomnienia i przesłania go 
listem poleconym  

W przyszłości usługa zostanie 
poszerzona o wysyłanie sms-ów 
przypominających o płatności za 
podatek od nieruchomości i od 
środków transportowych oraz 
inne informacje związane z funk-
cjonowaniem gminy, na przykład 
o planowanych imprezach. Wójt 
zapowiada również uruchomienie 
specjalnego panelu tematycznego 
dla rolników. 

(stop)

Zawsze będzie pa-
miętał dni spędzone 

w szpitalu, gdy podczas zaled-
wie tygodnia stracił dwie nogi. 
Amputacja była konieczna. 
Potem przyszło załamanie i 
myśli samobójcze. Dziś nie-
pełnosprawny Piotr Piątek jest 
optymistą. Właśnie przygoto-
wuje się do kolejnego w swoim 
życiu maratonu. 

Historia życia pana Piotra, to 
cenna nauka jak można podźwi-
gnąć się z najtrudniejszych sy-
tuacji. 

- Nigdy nie należy się poddawać – 
słyszymy. - Jestem tego przykładem. 
Krótko po amputacji nóg chciałem 
popełnić samobójstwo. Ale we-
wnętrzny głos podpowiedział mi, 
że należy walczyć. I robię to do dziś.

Trzeba przyznać, że z dużym 
sukcesem. Walka niepełnospraw-
nego mieszkańca miejscowego 
DPS robi wrażenie. Piotr Piątek 
jest aktualnym mistrzem woje-
wództwa w maratonie na wóz-
kach inwalidzkich.

- Zawody odbyły się w Spale – 
wspomina nasz rozmówca. - W 
czasie 1,5-godziny trzeba było zro-
bić jak najwięcej okrążeń. Zrobiłem 
ich 59. W sumie pokonałem 24 kilo-
metry. W Spale poznałem mistrza 
w podnoszeniu ciężarów Adriana 

Zielińskiego. Gratulował mi suk-
cesu i dziwił się, że w moim stanie 
osiągnąłem tak dobry rezultat. 

Pan Piotr codziennie – nieza-
leżnie od pogody – pokonuje na 
wózku dystans z Ozorkowa do So-
kolnik. Dba o formę i siłę w rękach, 
która jest mu teraz niezbędna w 
poruszaniu się.

- Nie chciałem wózka elektrycz-

nego. Aktywność fi zyczna jest naj-
lepszym sposobem na zachowanie 
zdrowia. 

P. Piątek chce zapomnieć o prze-
szłości. Żałuje swoich nałogów.

- To przez alkohol i papierosy 
miałem zaawansowaną miażdży-
cę. Straciłem nogi, ale wciąż żyję. 
I to jest najważniejsze. 

tekst i fot. (stop)

 nie płacisz za śmieci? 
Spodziewaj się sms-aMISTRZ 

bez nóG

Gm. Ozorków Już od najbliż-
szego czwartku 

(2 kwietnia) będzie można sko-
rzystać w Urzędzie Gminy w 
Ozorkowie z bezpłatnych porad 
prawnych. 

Porady udzielane będą miesz-
kańcom gminy Ozorków w każdy 
czwartek, w godzinach od 9 do 15, 

w pokoju nr 23. Zakres poradnic-
twa dotyczyć ma głównie zagad-
nień z zakresu prawa cywilnego, 
karnego, rodzinnego oraz spraw 
pracowniczych. Osoby zaintere-
sowane uzyskaniem porady pro-
szone są o wcześniejsze zgłoszenie 
przybycia.

(stop)

 Bezpłatne porady prawne 

dostęp do edukacji i możliwość 
rozwoju własnych pasji. Stąd orga-
nizacja dodatkowych zajęć przed-
miotowych oraz zajęć sportowych. 
Dodatkowo planujemy zagospo-
darowanie terenu wokół Szkoły 
Podstawowej w Chociszewie 
poprzez budowę boisk do piłki 
nożnej i siatkówki oraz Fit Park, 
w którym będzie znajdowała się 
siłownia zewnętrzna, a także wy-
znaczenie terenu na bezpieczny 
dojazd i parking autobusu dowo-
żącego uczniów.”- mówi Ryszard 
Nowakowski Wójt Gminy Parzę-
czew. Uczniowie osiągają nie tylko 
sukcesy naukowe ale też sportowe, 
co roku zajmują miejsce fi nałowe 
w Turnieju o Puchar Tymbarku. 

W tegorocznej XV edycji Turnieju 
„Z Podwórka na Stadion o Puchar 
Tymbarku” w fi nale wojewódzkim 
dziewczynki w kategorii U-10 
zajęły V miejsce. Aby zapoznać 
się ze wszystkimi osiągnięciami 
uczniów oraz zapleczem szkoły 
dnia 11 kwietnia 2015 r. w godz. 
10.00-12.00 w Szkole Podstawo-
wej w Chociszewie odbędą się 
Dni otwarte. Wszystkich zainte-
resowanych rodziców serdecznie 
zapraszamy, zarówno uczniów, 
którzy uczęszczają do szkoły ale 
także rodziców, którzy właśnie 
wybierają szkołę dla swojego 
dziecka. Na przybyłych gości bę-
dzie oczekiwał Dyrektor Krzysztof 
Pyciarz wraz z  kadrą nauczycielską.
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INFORMACJA 
Wójt Gminy Ozorków informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy 

o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku  (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2014 roku poz.518 z późn. zm.), podaje do publicznej 
wiadomości, że wykaz nieruchomości położonych w obrębie i 
miejscowości Helenów gm. Ozorków przeznaczonych do sprzedaży 
w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, został wywieszony na 
tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ozorków ul. Wigury 14, a także na 
stronie internetowej www.ug-ozorkow.pl  w dniach od 23.03.2015 r. 
do 13.04.2015 r. 

INFORMACJA 
Wójt Gminy Ozorków informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy 

o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku  (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2014 roku poz.518 z późn. zm.), podaje do publicznej 
wiadomości, że wykaz nieruchomości położonych w obrębie i 
miejscowości Helenów gm. Ozorków przeznaczonych do sprzedaży 
w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, został wywieszony na 
tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ozorków ul. Wigury 14, a także na 
stronie internetowej www.ug-ozorkow.pl  w dniach od 23.03.2015 r. 
do 13.04.2015 r. 

W ostatnich latach 
dużym problemem 

związanym z miejskim zalewem 
- zarówno estetycznym jak i tym 
dotyczącym bezpieczeństwa ludzi 
kąpiących się - były wystające z 
dna zalewu pale. 

- Drewniane pomosty zbudowane 
m.in. po to, aby uatrakcyjnić pobyt 
mieszkańcom stopniowo ulegały znisz-
czeniu i były skracane. Stosunkowo 
łatwo można było usunąć części nad-
wodne pomostów jednak pale wbite 

mocno w dno były od dawna znacznym 
problemem  – mówi Mariusz Lewan-
dowski, dyrektor MKP „Wodnik”. 
- Potraktowałem to zadanie prioryte-
towo. Niebezpieczne pale zostały już 
wyciągnięte z dna zalewu. Od tego 
sezonu nad naszym zalewem będzie 
jeszcze bezpieczniej. Nie zwalnia to 
jednak od rozsądku w czasie kąpieli 
i spędzania czasu nad zalewem o co 
apeluje zarządca obiektu.

(stop)

Niektórzy miesz-
kańcy zastanawiają 

się nad tym, czy firma wyko-
nująca przycinkę nie za bar-
dzo ingeruje w korony drzew. 
Niektóre grube konary zostały 
usunięte. Miłośnicy przyrody 
pytają, czy takie drzewa nie 
uschną?

- Na pewno nic im się nie stanie 
– przekonuje Tomasz Siatkow-
ski. - Zajmujemy się przycinką od 
lat. Drzewo przetrwa nawet, gdy 
zetnie się grube konary. 

Niektóre drzewa przy głównych 
ulicach wcale nie zostały przycięte. 
Dlaczego?

- Zostawiliśmy konary w których 
ptaki uwiły gniazda – mówi pan 
Tomasz.

Jak się dowiedzieliśmy w Ozor-
kowie zostało w sumie przyciętych 
ok. tysiąc drzew. 

(stop)

Kilka słonecz-
nych i ciepłych 

dni sprawiło, że na trawniku 
wokół centralnego placu w 
mieście zakwitły krokusy. 
Kwitnące rośliny cebulowe 
to jeden z symboli wiosny. 
Mało kto wie, że krokus jest 
również symbolem trzeź-
wości i abstynencji. Oby ta 
symbolika okazała się tra-
fiona, bowiem mieszkańcy 
dość często skarżą się na 
amatorów procentów spo-
żywających alkohol na placu 
Jana Pawła II. 

(stop)

W związku z zaistniałymi przy-
padkami rozlewania ścieków na 
pola, przestrzegamy rolników Gmi-
ny Parzęczew przed przyjmowa-
niem oraz rozlewaniem ścieków. 
Każdy rolnik będący beneficjantem 
Agencji Restrukturyzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa jest zobowiązany 
przestrzegać norm w zakresie dobrej 
kultury rolnej zgodnej z ochroną 
środowiska – Rozporządzenie Mi-
nistra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 
dnia 9 marca 2015 r. w sprawie norm 
w zakresie dobrej kultury rolnej 
zgodnej z ochroną środowiska oraz 
zgodnie z Rozporządzeniem Mini-
stra Środowiska z dnia 18 listopada 
2015 r. w sprawie warunków, jakie 
należy spełnić przy wprowadzaniu 

PięKne KroKuSy na Placu jana PaWła ii

Ozorków

Ozorków

Ozorków

gmina przestrzega rolników

ścieków do wód do ziemi, oraz w 
sprawie substancji szczególnie szko-
dliwych dla środowiska wodnego. 
W przypadku nieprzestrzegania 
wymagań rolnik zostanie poddany 
sankcji obniżenia kwoty dopłaty. Z 

informacji jaka została przesłana 
przez ARiMR do gminy Parzęczew 
wynika, że obniżenie dopłaty w 
tym przypadku może wynieść 
nawet 100 %.

 info: UG Parzęczew

cZy nie Za Duża 
ta PrZycinKa? Bezpieczniejsza kąpiel 

w miejskim zalewie 
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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, ( 024 721-29-14, fax 024 721-32-78 

Kierowca C+E
Prawo jazdy kat. C+E
MAR – TRANS – POL Sp. z o.o. 
Topola Królewska 37A
99-100 Łęczyca 
tel. 24 388 75 03, 739 033 333

Kucharz
Wykształcenie zawodowe 
gastronomiczne, książeczka 
sanepidowska
P.P.U „GAL” 
Włodzimierz Gal
Ul Polna 8
99-100 Łęczyca
tel: 607-935-903

Mechanik
Mile widziane doświadczenie w 
zawodzie mechanika lub praktyka w 
zawodzie mechanika
PHU „ROL-BUD” Krzysztof Baras
Ul. Szkolna 22a
99-140 Świnice Warckie
tel: 609-223-040

Lakiernik – konserwator
Mile widziana praktyka w zawodzie 
lakiernika
PHU „ROL-BUD” Krzysztof Baras
Ul. Szkolna 22a
99-140 Świnice Warckie
tel: 609-223-040

Ślusarz
Wykształcenie zawodowe o 
kierunku ślusarz, mechanik, min. 2 
lata doświadczenia zawodowego na 
podobnym stanowisku
Adecco Poland Sp. z o. o.
Ul. Wólczańska 128/134
90-527 Łódź
e-mail: dorota.kalwas@adecco.com
tel: 609-083-000

Spawacz
Wykształcenie zawodowe – 
specjalność spawacz, zdolności 
manualne, aktualne uprawnienia 
spawalnicze metodą MIG/MAG, min 
2 lata doświadczenia na podobnym 
stanowisku
Adecco Poland Sp. z o. o.
Ul. Wólczańska 128/134
90-527 Łódź
e-mail: dorota.kalwas@adecco.com
tel: 609-083-000

Tynkarz maszynowy
Wykształcenie podstawowe, 
umiejętność tynkowania, min. 2 
letni staż pracy na podobnym 
stanowisku.
„POL-TYNK” Paweł Wójcik
ul. Belwederska 81/75
99-100 Łęczyca
tel. 508-783-864

Diagnosta samochodowy
Wykształcenie średnie 
samochodowe, umiejętność 
naprawy samochodów, min. 1 rok 
doświadczenia
Stacja Kontroli Pojazdów „LESZCZE”
Leszcze 65
99-100 Łęczyca

Konstruktor odzieży
Wykształcenie min. zawodowe, 
umiejętność konstrukcji odzieży
P.P.H.U „ELIZABETH”
Ul. Podhalańska 8/28, 
93-224 Łódź
tel: 507-085-169, 500-106-370
Miejsce wykonywania pracy: ul. M. 
Konopnickiej 2
99-100 Łęczyca

Specjalista ds. techniczno – 
inwestycyjnych
Wykształcenie średnie lub wyższe, 
umiejętność kosztorysowania, 
znajomość przebiegu procesu 
budowlanego, uprawnienia 
budowlane (konstrukcyjno – 
budowlane), doświadczenie 
zawodowe min. 1 rok.
Spółdzielnia Mieszkaniowa “Łęczycanka”
ul. M. Konopnickiej 11a
99-100 Łęczyca

Serwisant sieci internetowej
Wykształcenie średnie lub wyższe 
informatyczne, prawo jazdy kat. B, 
praca na wysokości
QSTER COMPUTERS
Andrzej Kuster
Ul. 1-go Maja 19
99-150 Grabów
tel: 63 219-10-88, 884-976-455

Pracownik wykończeniowy na 
szwalni
Wykształcenie podstawowe, 
umiejętność obsługi dziurkarko – 
guzikarki, doświadczenie zawodowe 
min. 1 rok.
P.P.H.U „ELIZABETH”
Ul. Podhalańska 8/28, 
93-224 Łódź
tel: 507-085-169, 500-106-370
Miejsce wykonywania pracy: ul. M. 
Konopnickiej 2
99-100 Łęczyca

Kontroler jakości w szwalni 
Wykształcenie podstawowe, 
znajomość szycia, doświadczenie 
zawodowe min. 1 rok.
P.P.H.U „ELIZABETH”
Ul. Podhalańska 8/28, 
93-224 Łódź
tel: 507-085-169, 500-106-370
Miejsce wykonywania pracy: ul. M. 
Konopnickiej 2
99-100 Łęczyca

Kierowca autobusu
Wykształcenie zasadnicze zawodowe 
o kierunku mechanicznym, prawo 
jazdy kat. D, doświadczenie w danym 
zawodzie – min. 2 lata
PKS Sp z o. o. 
Ul. Belwederska 7a
99-100 Łęczyca
tel: 24 721-23-07, 517-180-774
Miejsce zgłaszania się kandydatów: 
PKS Sierpów 105

Szwaczka
Umiejętność szycia odzieży damskiej, 
umiejętność szycia na stębnówce i 
overlocku.

Możliwość zatrudnienia osoby 
z umiarkowanym stopniem 
niepełnosprawności.
Pracodawca zapewnia częściowy 
zwrot kosztów dojazdu do miejsca 
pracy
MARPOL Honorata Walczak
Ul. Nowa 29
95-035 Ozorków
tel: 606-138-287

Konstruktor Opakowań / 
Technolog ds. wdrożeń nowych 
spakowań
Wykształcenie min. średnie 
techniczne lub mile widziane 
wyższe techniczne. Znajomość 
AutoCas, pakietu Adobe, rysunku 
technicznego. Znajomość 
języka angielskiego na poziomie 
komunikatywnym. Doświadczenie 
w zakresie opakowań i pracy w 
środowisku produkcyjnym.
HTL – STREFA S.A.
Adamówek 7
95-035 Ozorków
tel. 24 721 92 91
e-mail: rekrutacja@htl-strefa.pl

Agent – sprzedawca
Wykształcenie minimum 
zawodowe o kierunku sprzedawca. 
Umiejętność obsługi kasy fiskalnej 
oraz pracy na komputerze. Mile 
widziane doświadczenie.
„Społem” PSS „Mazur” Łęczyca
ul. Pl. Kościuszki 11
99-100 Łęczyca
tel. 24 721 29 28
e-mail: pssmazur@o2.pl

Pomoc murarza
Wykształcenie podstawowe.
PPHU „MARBUD”
ul. Oćwieka 13
88-410 Gąsawa
tel. 605 566 786
Miejsce wykonywania pracy : 
Leźnica Wielka

Murarz
Wykształcenie podstawowe. 
Umiejętności murarskie. 
Doświadczenie zawodowe min. 2 
lata.
PPHU „MARBUD”
ul. Oćwieka 13
88-410 Gąsawa
tel. 605 566 786
Miejsce wykonywania pracy : 
Leźnica Wielka

Szwaczka
Wykształcenie zasadnicze 
zawodowe. Umiejętność szycia. 
6 miesięcy doświadczenia 
zawodowego.
P.P.H.U. „CHRISTOBAL”
ul. Szkolna 17
99-140 Świnice Warckie
tel. 601 328 805

Technik budowlany
Wykształcenie zasadnicze 
zawodowe lub średnie techniczne, 
umiejętność czytania rysunku 

1zł za 1kg AUTOSKUP 
wszystkie, tel. 888 460 461

Sprzedam dom 
z zabudowaniami gospodarczymi 

wraz z gruntem 
1,2 ha w Garbalinie. 

Tel.: 515-231-374

OZORKÓW 28,5 M², IV PIĘTRO, WŁA-
SNOŚĆ NOTARIALNA W BLOKU SPRZE-
DAM. DZWONIĆ 7.00-9.00 I PO 19.00.TEL.: 
798-223-160

Sprzedam działkę budowlaną 4870 m² 
tanio – prąd, blisko wodociąg; moż-
liwość podziału, ok/ Ozorkowa. Tel.:  
511-509-716

Sprzedam działkę 600 m² - media,  Ozor-
ków lub zamienię na kawalerkę. Tel.: 
516-009-665

Sprzedam M-3  46,08 m² (4 piętro) ŁĘCZY-
CA, ul. M. Konopnickiej lub zamienię na 
domek.  Tel.: 693-265-197

Bezdzietną rencistkę lub emerytkę z terenu 
Ozorkowa zatrudnię do opieki starszej 
pani mieszkającej w centrum miasta. Tel.: 
514-620-045

Kafle - kuchnia - piec, 1 zł/szt., kolor łosoś 
– jasny mahoń ok. 100 szt. sprzedam. Tel.:  
500-336-322

Sprzedam PS3 - dwa pady, karty pamięci, 
12 gier, stan dobry ale konsola wymaga 
czyszczenia, cena: 2200, tel. 692 407 442

technicznego, min. 2 lata 
doświadczenia.
PPHU MARBUD 
Mariusz Chęś
Oćwieka 13
88-410 Gąsawa 
tel. 605 566 786
Miejsce pracy: Leźnica Wielka

Lakiernik samochodowy
Wykształcenie zasadnicze zawodowe 
w zawodzie lakiernik samochodowy, 
umiejętność pracy w zespole, prawo 
jazdy kat. B, 5-letnie doświadczenie
A.MACHUDERA Sp. z o.o.
ul. Ozorkowskie Przedmieście 73
99-100 Łęczyca
tel. 24 721 50 88 w. 115

Pracownik transportu
Wykształcenie min. zasadnicze 
zawodowe, znajomość rynku 
FMGC, prawo jazdy kat. B, 3 lata 
doświadczenia.
Ice-Full Sp. z o.o.
ul. Kutnowska 94A
99-120 Piątek
tel. 667 400 486

Monter ze znajomością rysunku 
technicznego
Wykształcenie średnie techniczne, 
znajomość rysunku technicznego, 
proste spawy, mile widziane 
uprawnienia MIG MAG, minimum 1 
rok doświadczenia.
Grupa Progres 
ul. Narutowicza 25
90-117 Łódź
tel. 42 632 27 78
e-mail: ewa.krysinska@grupaprogres.pl 

Spawacz
Wykształcenie średnie, znajomość 
rysunku technicznego, uprawnienia 
MIG MAG, ksiażeczka spawacza, min. 
1 rok doświadczenia
Grupa Progres 
ul. Narutowicza 25
90-117 Łódź
tel. 42 632 27 78
e-mail: ewa.krysinska@grupaprogres.pl

Pracownik fizyczny
Wykształcenie podstawowe.

TOMMAR s.c.
Karkosy 35
99-100 Łęczyca
tel. 793 067 779

Magazynier
Wykształcenie zasadnicze zawodowe, 
mile widziane uprawnienia na wózki 
widłowe.
Sprzedaż Warzyw i Owoców „SOW”
Paweł Krawczyk
Siemszyce 4
99-100 Łęczyca
tel. 609 025 381

Kucharz-kelner
Wykształcenie zasadnicze 
zawodowe, mile widziane prawo 
jazdy kat. B, książeczka sanitarno-
epidemilogiczna.
P.W. SIDAKO
Sylwia Kotarska
ul. Belwederska 31
99-100 Łęczyca
tel. 607 525 785

Pracownik obsługi Stacji
Wykształcenie średnie, obsługa 
komputera
Stacja Paliw LESZCZE
Leszcze 65
99-100 Łęczyca
tel. 501 422 006
Osoby mają zgłaszać się 27.03.2015r. 
w godzinach 1400-1800

Lekarz dentysta
Wykształcenie wyższe medyczne 
stomatologia
Gabinet Stomatologiczny
Patrycja Okupińska
ul. Szkolna 10
99-140 Świnice Warckie
tel. 501 422 116

Kierowca C+E
Prawo jazdy kat. C+E, uprawnienia na 
wózki widłowe mile widziane
S&S Business Consulting
Agnieszka Stasiak
Pl. Przedrynek 8
99-100 Łęczyca
e-mail: kontakt@towork.pl

- W DOMU KLIENTA
- DOGODNY SYSTEM SP£AT
- BRAK UKRYTYCH OP£AT

reklama
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W Daszynie od-
była się XIII Spar-

takiada Władz Samorządowych 
Województwa Łódzkiego w Te-
nisie Stołowym. Zagrały zarówno 
kobiety, jak i mężczyźni. 

Wśród ponad 30 uczestników 
znalazło się sześć drużyn repre-
zentujących: powiat łęczycki, po-
wiat pajęczański, powiat rawski, 
powiat radomszczański, gminę 
Koluszki oraz sejmik wojewódz-
twa łódzkiego. Wśród grających i 
obserwatorów było wiele zabawy 
ale i sportowej rywalizacji. Każ-
dy chciał wygrać i pokazać z jak 
najlepszej strony swoje sportowe 
umiejętności.

Wyniki wyglądają następująco:

Kobiety:
1. Iwona Lewandowska - 3 pkt. 

(powiat łęczycki)
2. Anna Ociepa - 2 pkt. (powiat 

radomszczański)
3. Agnieszka Rybak - 1 pkt. (po-

wiat rawski)
4. Agata Niemczyńska - 0 pkt. 

(powiat pajęczański) 
Mężczyźni:
1. Leszek Janeczek - 35 pkt. (po-

wiat pajęczański)
2. Tomasz Mirkowski - 33 pkt. 

(powiat rawski)
3. Mariusz Świstak - 31 pkt.(po-

wiat rawski) 
W klasyfikacji drużynowej re-

prezentanci powiatu łęczyckiego 
wywalczyli tylko czwarte miejsce.

W siedemnastym Mityngu Skoku 
Wzwyż organizowanym przez 
Uczniowski Klub 44 Łódź wzięła 
udział dwunastoosobowa repre-
zentacja łęczyckiego gimnazjum.

Zawody zakończyły się pełnym 
sukcesem naszych lekkoatletów. 
Zarówno dziewczęta jak i chłopcy 
zdominowali swoje konkursy. 
Dziewczęta zajęły pięć pierwszych 
miejsc. Zwyciężyła Katarzyna Igna-
towicz z bardzo dobrym wynikiem 
156 cm. Zawodniczka podjęła także 

Świetne występy młodzieży 
z łęczycy

próbę poprawienia rekordu mityn-
gu który należy od ośmiu lat do 
absolwentki Gimnazjum Łęczyca 
Karoliny Urbanek i wynosi 160 
cm. Niestety tym razem nie pora-
dziła sobie z wysokością 161 cm. 
Na drugiej pozycji uplasowała się 
Justyna Solińska [153 cm],trzecia 
była Paulina Sieradzka [153 cm], 
czwarta Oliwia Wolska [145 cm], 
piąta Martyna Tomes [140 cm].
Wszystkie zawodniczki poprawiły 
rekordy życiowe. Natalia Janiszew-
ska wyrównała rekord życiowy 
125 cm. Równie dobrze jak dziew-
częta zaprezentowali się chłopcy. 
Zwyciężył Krystian Kaźmierczak 
[185 cm]. On także bez powodzenia 
atakował rekord mityngu który 
wynosi 190 cm, starając się odebrać 
go starszemu o rok koledze z Łę-
czycy Łukaszowi Karwackiemu. 

Na drugim miejscu uplasował się 
z nowym rekordem życiowym [180 
cm] Bartosz Wojtera,trzecie miej-
sce zajął Alan Brzeziński [175cm], 
czwarte Jakub Staniszewski [165cm], 
siódme Maciej Wawrzyniak 150cm. 
Drużynowo reprezentacja łęczyc-
kiego gimnazjum zajęła pierwsze 
miejsce. Dobrze spisywali się także 
zawodnicy ze szkół podstawowych. 
Drugie miejsce zajęła Marcelina 
Banasik SP4 [125cm], piąta była 
Paula Niwińska SP4 [115cm], na szó-
stym miejscu uplasowała się Anna 
Andrysiak SP4 [115cm]. Wśród 
chłopców na drugie miejsce wsko-
czył  Krystian Nowakowski SP3 
[135cm].Wszyscy poprawili rekordy 
życiowe. Drużynowo uczniowie 
szkół podstawowych zajęli trzecie 
miejsce.

(and)

Seweryn Pisera
– najlepszym siatkarzem
Ozorków

Łęczyca

Gm. Piątek

Gm. Daszyna

Ozorków

Za naj-
lepszego 

zawodnika sezonu 
2014/2015 kibice Bzu-
ry wybrali rozgry-
wającego Seweryna 
Piserę. Choć sezon 
dla siatkarzy Bzury 
jeszcze się nie skoń-
czył to wierzymy, iż 
ostatnia przeszkoda 
zostanie pokonana i 
utrzymanie stanie się 
faktem. Zawodnicy 
zostawili dużo zdrowia 
i potu na parkiecie w 
tym również Seweryn, 
który z każdym me-
czem nabierał pew-
ności w grze i w pełni 
korzystał ze swoich 
warunków fizycznych. 
Mocne serwisy nie raz 
sprawiały problemy 
drużynie przeciwnej 
a wykorzystując swój 
wzrost skutecznie blokował ataki 
rywali, nie rzadko w pojedynkę. Ki-
bice i siatkarze liczą, że w przyszłym 
sezonie Seweryn również będzie 
bronił barw Bzury i poprowadzi 

zespól do niejednego zwycięstwa. 
Statuetka zostanie wręczona Sewe-
rynowi na najbliższym spotkaniu tj, 
11.04.2015.

mksbzura.pl

We wtorek 24 
marca w Żychli-

nie odbył się I etap rozgry-
wek Coca – Cola Cup. Wśród 
dziewcząt w rozgrywkach 
udział wzięły drużyny repre-
zentujące: Zespół Szkół nr 1 
w Żychlinie, Publiczne Gimna-
zjum – Stary Waliszew, Gim-
nazjum Bielawy i Gimnazjum 
Piątek. Po zaciętej rywalizacji 
i grze fair-play reprezentacje 
dziewcząt uplasowały się na-
stępujących miejscach:
I miejsce – Piątek (9 punktów)
II miejsce – Bielawy (4punkty)
III miejsce – Żychlin (4 punkty)
IV miejsce – Waliszew
Gimnazjalistki z Piątku pod opie-
ką nauczycielki wychowania 
fizycznego Ewy Topińskiej z mak-
symalną liczbą punktów awanso-
wały do etapu II Coca - Cola Cup. 
Uczennice reprezentujące Gim-
nazjum z Piątku to: Zielińska 
Agnieszka, Frątczak Paulina, Olej-
niczak Patrycja, Gawryszczak 
Katarzyna, Czerwińska Natalia, 
Barylska Klaudia, Michalak Pauli-
na, Olejniczak Kamila, Bagrowska 
Dominika, Karbowiak Anna.

Gimnazjum w Piątku 

awans 
gimnazjalistek z 

Piątku do ii etapu 
coca-cola cup

otwarcie sezonu orlikowego 
W najbliższym czasie 
animatorzy ORLIKA 

przy I LO w Łęczycy zapraszają dzie-
ci, młodzież i rodziców do udziału w 
imprezach sportowo-rekreacyjnych. 
W sobotę od godziny 11.00 z okazji 
otwarcia sezonu orlikowego odbył 
się Festyn sportowo-rekreacyjny dla 
dzieci z rocznika 2004 i młodszych, 

wraz z rodzicami. W dniu 04.04. o 
godzinie 11.00 odbędzie się Piłkarski 
Turniej o Wielkanocnego Zająca 
dla dzieci i młodzieży. Natomiast 
w 07.04.2015 z okazji Światowego 
Dnia Zdrowia na godzinę 11 zapla-
nowano gry i zabawy dla dzieci i 
młodzieży.

www.leczycki.pl

Było blisko, grają dalej
To nie tak miało 
być. Piąte, decydu-

jące spotkanie fazy play-out 
odbyło się w Łodzi. Po dwóch 
zwycięstwach na swoim tere-
nie siatkarze Bzury, jak i kibice 
liczyli, że rywalizacja zostanie 
rozstrzygnięta na ich korzyść. 

Niestety tak się nie stało. Po-
czątek meczu w wykonaniu pod-
opiecznych Przemka Prawdy 
nie wyglądał najlepiej. Być może 
późna godzina rozpoczęcia miała 
na to wpływ i pierwsza odsło-
na to wyraźna przewaga go-
spodarzy, którzy grali pewnie 
i skutecznie. Kilku punktowa 
przewaga łodzian pozwoliła im 
na wygranie pierwszej partii 25:18. 
Drugi set w pierwszej fazie wyglą-
dał podobnie do pierwszego. Kilka 
punków przewagi nie podłamało 
siatkarzy Bzury, którzy punkt po 
punkcie zaczęli odrabiać straty 
doprowadzając do remisu po 24. 
Jednak dwa kolejny punkty padły 
łupem AZS-u i na tablicy wyników 
było już 2:0 w setach dla gospoda-
rzy. Trzecia odsłona to wyrównana 
gra punkt za punkt przez większą 

część seta. W drugiej jego części do 
głosu doszli siatkarze z Ozorkowa  
i odskoczyli rywalom na kilka 
punktów przewagi, której nie od-
dali do końca partii wygrywając 
25:20. Ten set napawał nadzieją, 
że nie wszystko stracone i można 
jeszcze odwrócić losy spotkania. 
Doping dość licznej grupy kibi-
ców z Ozorkowa w czwartym 
secie był nieustanny. Na tablicy 
wynik zmieniał się raz na korzyść 
jednych, raz drugich. Końcówka 
jednak należała do gospodarzy, 
którzy wygrali seta 25:22 i całe spo-
tkanie 3:1. Tym samym łodzianie 
zapewnili sobie 7 miejsce w końco-
wej tabeli a Bzurze przyjdzie wal-
czyć o 8 pozycję ze STS-em Skar-
żysko-Kamienna za dwa tygodnie. 
Siatkarskie spotkania odbędą się 
w hali przy Traugutta 2 w dniach 
11-12.04.2015.

AKS UŁ Łódź – Bzura Ozorków 
3:1 (28:18, 26:24, 20:25, 25:22)

Skład Bzury: Antosiak, Kryma-
rys, Piasecki, Pisera, Sikora, Cie-
sielski, Molenda(l) oraz Chałupnik, 
Sadecki, Gajdzicki

mksbzura.pl

Spartakiada samorządowców
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najbrudniejszy człowiek świata

Słodki... kurczaczek

malowali motyleKolorowe ciała

Śmigus Dyngus!

Będzie stłuczka

Gotowy na Lany PoniedziałekWielkanocna drużyna w komplecie

Zwariowane pisanki

Dzielenie się jajkiem

Miasto Cork w Irlandii zasłynęło na arenie światowej nie 
tylko dzięki liczniej grupie naszych rodaków przebywa-
jących tam na emigracji, ale także dzięki niedawnemu 
pobiciu długoletniego rekordu Guinessa. 316 Irlandczyków 
zgromadziło się w hotelu Camden Palace Hotel, aby w 
samej bieliźnie pobić rekord Guinessa na jak największe 
zgromadzenie osób z pomalowaną skórą.
Ta niezwykle ekstremalna akcja była pomysłem miejsco-
wych artystów specjalizujących się w malowaniu ciała. 
Grupa 150 malarzy przez ponad 5 godzin skrupulatnie i z 
dokładnością co do milimetra pokrywała farbą ciała 316 
uczestników zabawy. Irlandczyków prześcignęli jednak 
Polacy. Nowy rekord Guinnessa w body paintingu należy 
od teraz do naszych rodaków, którzy podczas Przystanku 
Woodstock 2014 zgromadzili aż 398 osób z pomalowa-
nymi ciałami.

 Wydarzenie zorganizowało Polskie Towarzystwo Opieki Pa-
liatywnej Oddział w Poznaniu działające na rzecz Hospicjum 
Palium. Motywem przewodnim był Dzień Motyla, który 
przypada w tym samym czasie co Pierwszy Dzień Wiosny. 
Koordynatorem całego przedsięwzięcia była  Barbara Gro-
chal, która dzięki pomocy wolontariuszy oraz wielkiemu 
zaangażowaniu uczestników już po raz kolejny pomogła 
zgromadzić środki na cele charytatywne. Pieniądze zebrane 
podczas akcji pomogą w tym roku osieroconym dzieciom. 
Warto podkreślić, że motyle już na stałe wpisały się w trady-
cję Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej w Poznaniu, 
a podobne wydarzenia odbywają się co roku. W kolejnych 
latach organizatorzy planują między innymi ustanowienie 
rekordu Guinnessa. W wydarzeniu wzięli udział uczniowie, 
nauczyciele, rodzice i wolontariusze nie tylko z Poznania, czy 
Wielkopolski, ale także z sąsiednich województw. Poznań 
odwiedzili między innymi uczniowie szkoły w Górze Świętej 
Małgorzaty.

Osiemdziesięcioletni Haji wyznaje zasadę, że „częste 
mycie skraca życie”. Z tego właśnie powodu przez ostat-
nie sześćdziesiąt lat z determinacją i zawziętością stronił 
od popularnych środków czystości takich jak mydło, 
woda i suchy ręcznik. Na korzyść jego życiowej zasadzie 
przemawia fakt, że mieszka w małej Irańskiej wiosce na 
południu kraju, w której higiena osobista wcale nie jest 
sprawą pierwszorzędną. Haji szczerze nienawidzi czystej 
wody. Do tego stopnia, że nawet samo wspomnienie o 
niej podnosi mu ciśnienie. Do obcinania włosów nie używa 
nożyczek ponieważ ma na to prostszą metodę – pochyla 
głowę nad ogniem i wypala to, co uzna za zbyt długie. 
Nie ma też domu. Na ogół nocuje w zwykłej dziurze w 
ziemi, kształtem i rozmiarami przypominającej grób, lub 
w szopie, którą zbudowali dla niego mieszkańcy wioski. 
Styl życia Irańczyka jest bardzo nietypowy. 


