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Zginął W strasZnych męcZarniach
Jak dosZło do teJ tragedii?

57-letni stanisław F. znał się na 
swojej robocie. w przędzalni 
przy ul. wyszyńskiego w 
ozorkowie pracował od wielu 
lat. Nikt nie przypuszczał, że 
zginie w tak makabrycznych 
okolicznościach. wciągnięty 
przez maszynę włókienniczą 
nie miał żadnych szans. w 
regionie coraz częściej dochodzi 
do śmiertelnych wypadków w 
pracy. 

więcej str.11

Pod Łęczycą ludzie się zbunTowali 

sokolniki bez 
poczty
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Łęczyca

Łęczyca

Łęczyca

często poruszany 
przez mieszkańców 

problem psich odchodów na 
trawnikach w całym mieście i 
liczne skargi na właścicieli czwo-
ronogów, którzy nie sprzątają 
po swoich pupilach poskutkował 
podjęciem konkretnych działań. 
Problem pewnie nie zniknie, ale 
może przynajmniej się zmniejszy. 

Często krytykowani strażnicy 
miejscy, którzy w żaden sposób, 
zdaniem mieszkańców, nie egze-
kwują sprzątania odchodów po 
czworonogach zamierzają karać 
tych, którzy po swoich psach nie 
posprzątają. Już z samego rana 
można dostać mandat. 

- W odpowiedzi na sygnały 
docierające do nas od miesz-
kańców Łęczycy postanowili-
śmy wprowadzić dodatkowe 
patrole, których celem będzie 
przyzwyczajenie właścicieli 
czworonogów do sprzątania po 
nich. Sprawowanie kontroli w 
tym zakresie należy do ruty-
nowych obowiązków podczas 
wszystkich patroli, ale dodatko-
we, poranne patrole są ukierun-
kowane przede wszystkim na 
to konkretne działanie. Mandat 
karny może wynieść od 50 zł 
do 500 zł – informuje Tomasz 
Olczyk, komendant łęczyckiej 
straży miejskiej. - Z problemem 

niesprzątania po psach bory-
kają się wszystkie miasta w 
Polsce. Jest to duży kłopot dla 
większości z nas, ale nadal nie 
potrafimy się temu stanowczo 
przeciwstawić. Chcielibyśmy, 
aby sprzątanie odchodów po 
swoich pupilach stało się czymś 
zupełnie naturalnym i za każ-
dym razem przestrzeganym 
przez łęczycan.

Dlaczego właściciele psów po 
nich nie sprzątają? Powody mogą 
być różne. Niektórzy się wstydzą, 
inni nie widzą takiej potrzeby a 
jeszcze innym zwyczajnie się nie 
chce. Może surowe mandaty okażą 
się jedyną metodą na zanieczysz-
czane trawniki.

(MR)

Propozycja łęczyckiej 
straży pożarnej doty-

cząca zakupu i montażu czujek 
dymu w miejskich lokalach socjal-
nych zostanie zrealizowana. Mia-
sto podjęło decyzję o zabezpie-
czeniu środków finansowych na 
ten cel. najbliższy sezon grzewczy 
ma być bezpieczniejszy. 

Czujki dymu to niewielkie urzą-
dzenia, które przez 8 lat zachowują 
pełne właściwości swojego działania 
i mogą uratować życie.

- W listopadzie ubiegłego roku 
miało miejsce zdarzenie, które po-
twierdziło, jak istotne są czujki dymu 
w mieszkaniach wykorzystujących 
ogrzewanie piecowe. Na ulicy Ko-
palnianej włączyła się czujka dymu, 
dzięki czemu lokatorzy w porę mogli 

opuścić pomieszczenie i wezwać 
straż pożarną. Okazało się, że doszło 
do nieszczelności przewodu komi-
nowego i czad rozprzestrzeniał się 
wewnątrz lokalu. Był to ewidentny 
przykład, że urządzenie to ratuje ży-
cie – przypomina st. kpt. mgr Marek 
Mikołajczyk z KP PSP w Łęczycy. - 
W związku z tym, wystąpiliśmy do 
burmistrza miasta o zakup czujek 
dymu do mieszkań socjalnych. Już 
wiemy, że zabezpieczono środki 
finansowe na ten cel, my ze swej 
strony oferujemy pomoc w montażu 
urządzeń. 

Czujki dymu stają się coraz bar-
dziej popularne. Dzięki nim można 
czuć się bezpieczniej i w porę reago-
wać na niebezpieczeństwo.

(MR)

Pomysł utworzenia nowej lo-
kalnej Grupy działania ziemi 
Łęczyckiej na pewno nie będzie 
adresowany do władz powiatu 
łęczyckiego. Trzy gminy wiej-
skie i gmina miejska rozmawiają 
o współpracy.

W związku z tym, iż w nowej 
perspektywie finansowej na lata 
2014-2020  zmieniły się zasady 
funkcjonowania i finansowania 
LGD, wójtowie gmin: Łęczyca, 
Grabów, Daszyna oraz burmistrz 
miasta Łęczyca przeanalizowa-
li korzyści, jakie będą płynęły 
dla mieszkańców w przypad-
ku utworzenia wspólnej LGD. 
Pierwszą korzyścią jest siedziba 
stowarzyszenia w Łęczycy, poza 
tym gminy te łączy wspólna 
polityka rozwoju, w szczegól-
ności jeżeli chodzi o rolnictwo. 
W przypadku stowarzyszenia, 
które będzie liczyło od 30000 
do 39999 mieszkańców kwota 
podlegająca pozyskaniu wynosi 
5 mln zł. Dzięki porozumieniu 
czterech samorządów będzie 
możliwość podziału unijnego 

„tortu” w postaci 5 mln tylko na 
cztery części. Najkorzystniejsza 
dla gmin będzie realizacja tzw. 
mikroprojektów, których benefi-
cjentami mogą być osoby fizyczne 
czy stowarzyszenia, jakimi są OSP 
oraz grupy nieformalne, takie jak 
koła gospodyń wiejskich. 

Dlaczego w nowym LGD nie 
ma miejsca dla powiatu łęczyc-
kiego? - Z inicjatywy starosty w 
dniu 9 kwietnia uczestniczyłem 
w spotkaniu w Urzędzie Marszał-
kowskim odnośnie możliwości 
stworzenia klastra owocowo-wa-
rzywnego, czyli mówiąc prościej 
obszaru przetwórstwa owocowo – 
warzywnego. Na to spotkanie po-
wiat przygotował projekt o dofi-
nansowanie ze środków unijnych. 
Niestety, odniosłem wrażenie, że 
przedstawiony projekt średnio 
zainteresował Urząd Marszał-
kowski. Dyrektor Regionalnego 
Biura Województwa Łódzkiego 
w Brukseli nie wykazał zainte-
resowania kolejnym projektem 
strefy inwestycyjnej, której po-
wstanie nie zostało poprzedzone 

żadnymi analizami i badaniami 
wśród producentów: rolników i 
sadowników – komentuje Jacek 
Rogoziński, wójt gminy Łęczyca. 
- W sytuacji kiedy przedstawiano 
projekt klastra, jako sztandarową 
inwestycję powiatu i miasta, 
niezrozumiałym jest dla mnie 
brak merytorycznego przygoto-
wania tej inwestycji. Skoro wła-
dze powiatu tak niefrasobliwie 
podchodzą do kwestii rozwoju 
naszego rolniczego regionu nie 
widzę potrzeby zapraszania do 
nowego stowarzyszenia powiatu 
jako partnera. Pragnę podkreślić, 
iż na spotkaniu zadałem pytanie 
odnośnie możliwości poszerzenia 
Łódzkiego Obszaru Metropolitar-
nego, który zapewnia samorzą-
dom dodatkowe środki na inwe-
stycje z Regionalnego Programu 
Operacyjnego. Otrzymałem od-
powiedź, iż niestety „pociąg już 
odjechał”, a czas na zgłoszenie do 
obszaru był trzy lata temu. Czyli 
po raz kolejny nie wykorzystano 
możliwości dla powiatu.

(MR)

urząd Miejski w Łę-
czycy ma nowy regu-

lamin organizacyjny. interesanci 
nie załatwią już sprawy w żad-
nym referacie, teraz przyjdą do 
wydziału. byli kierownicy refe-
ratów stracą dodatek funkcyjny 
a obecni kierownicy wydziałów 
muszą stworzyć nowy zakres 
obowiązków dla pozostałych 
pracowników. zmiany z pozoru 
niewielkie, ale wprowadzają 
zamieszanie. 

Jaki jest powód reorganizacji 
łęczyckiego magistratu? Teoretycz-
nie, w nowej strukturze urzędnicy 
będą lepiej przygotowani do pozy-
skiwania funduszy unijnych.

- Głównym powodem jest 
chęć dostosowania nowej struk-

tury organizacy jnej UM do 
tego, by pracownicy w sposób 
optymalny byli przygotowani 
do pozyskiwania środków z 
Unii Europejskiej.  Istotnym 
była tutaj również kwestia na-
turalnych zdarzeń, jak choćby 
odejścia na emeryturę, czy po 
prostu zmiany pracodawcy 
przez poszczególnych, byłych 
już pracowników urzędu – 
wyjaśnia Krzysztofa Łuczak. 
- Osoby, którym został zmienio-
ny zakres obowiązków i co za 
tym idzie, stanowisko, zostały 
również zgodnie z przepisami 
pozbawione dodatku funkcyj-
nego. Zgodnie z Regulaminem 
Organizacyjnym, kierownicy 
wydziałów do końca kwietnia 

zobowiązani są do sporządzenia 
nowych zakresów obowiązków 
dla pracowników.

Ciekawe, czy praca w wydziale 
będzie bardziej efektywna od pra-
cy w referacie. 

Gdzie teraz łęczycanie będą za-
łatwiać sprawy?

Wydział Promocji, Oświaty, 
Kultury i Sportu - kierownik Ra-
fał Koperkiewicz, Wydział Go-
spodarki Nieruchomościami i 
Planowania Przestrzennego - 
kierownik Maria Gruszczelak, 
Wydział Inwestycji, Gospodarki 
Komunalnej i Ochrony Środowiska 
- kierownik Olga Kubas, Wydział 
Spraw Obywatelskich – kierownik 
Mirosława Łuczak.

(MR)

akcja „pies”

miasto kupi czujki dymu

Partnerstwo gmin bez powiatu

Nie ma referatów, Są wydziały
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Nowe wzory
Ceny producenta

Kuchnie na każdy wymiar• 
 Galeria stołów i krzeseł•
 Narożniki•
 Kanapy i wypoczynki•
 Sypialnie i szafy•
 Meble systemowe•

Salon niskich cen!

MEBLE SIADACZKA
Łęczyca ul. Aleje Jana Pawła II 7 (24) 721 63 84
Łowicz ul. Blich 32 c (46) 837 95 16
Gostynin ul. Kutnowska 14 (24) 235 27 27
Krośniewice ul. Targowa 8 (24) 25 23 507
Kutno ul. Józefów 7 (24) 355 76 40
www.meblesiadaczka.pl

Czynne pn.-pt.: 9 - 17, sob.: 9 - 14
DUŻY, BEZPŁATNY PARKING! www.meblesiadaczka.pl

Największy wybór mebli w regionie!

[SALONY MEBLOWE SIADACZKA] występujący w roli pośrednika 
kredytowego sporządza i zawiera umowy o kredyt konsumencki na zakup 
towarów i usług w imieniu i na rzecz Santander Consumer BANK S.A., 
wydaje Formularz Informacyjny, przyjmuje oświadczenia o odstąpieniu od 
umowy kredytu konsumenckiego oraz udziela wyjaśnień dotyczących treści 
wymienionych dokumentów.

899zł

Łęczyca, al. Jana Pawła II 7

STUDIOKUCHENNEMEBLENA KAŻDYWYMIAR

SUPEROFERTAnarożników

499zł

czas Na 
FoNtaNNę
ŁęczycaGM. Łęczyca w wyjątkowo 

trudnej sytuacji 
znaleźli się mieszkańcy kilku wsi 
pod Łęczycą. jedyny autobus 
kursujący rano został zlikwido-
wany. dzieci nie mają jak jeździć 
do szkoły a starsi ludzie do 
lekarza. kurs był nieopłacalny 
finansowo. 

Od marca niezmotoryzowani 
mieszkańcy wsi Kozuby, Dobro-
gosty czy Rybitwy nie mają jak 
wydostać się ze swoich miejsco-
wości. Wcześniej były dwa kursy 
– jeden rano do Łęczycy i jeden po 
południu, powrotny. Został tylko 
popołudniowy. 

- Jest wiele dzieci dojeżdżają-
cych do szkoły i sporo osób star-
szych, które muszą jakoś dotrzeć 
do lekarza. Jedna z sąsiadek, star-
sza pani, wsiada na rower i jedzie 
do lekarza w Łęczycy, to skandal 
– komentuje Renata Kubiak. - 
Rozmawiałam osobiście z preze-

sem PKS-u, prosiłam, żeby został 
ten kurs, mówiłam, że jest nam 
wszystkim potrzebny tu autobus. 
Usłyszałam, że sobie poradzę, a 
jak moja córka zrobi prawo jazdy, 
to kupię jej samochód. 

Problem z dowożeniem dzieci 
ma wielu mieszkańców okolicz-
nych wsi. - Mój mąż musi wozić 
córkę do szkoły. Jak nie może jej 
zawieźć, to dziecko do szkoły nie 
idzie – usłyszeliśmy od Małgo-
rzaty Korzeniewskiej. - Problem 
jest naprawdę poważny i trzeba go 
jakoś rozwiązać, jesteśmy odcięci 
od świata. 

- Moja siostra dowozi niepeł-
nosprawnego syna do Witoni a 
po wakacjach jej córka idzie do 
szkoły w Łęczycy. Nie da rady 
dowozić obojga – przyznaje z kolei 
Beata Wojtczak. - Poza tym osoby 
starsze zostały bez jakiejkolwiek 
możliwości wydostania się ze wsi. 

Razem z mieszkańcami, o po-
wrót kursu na linię 
zapowiada walczyć 
radny gminy Łęczy-
ca. - Wiem, że odbyło 
się spotkanie wójta 
z prezesem PKS-u, 
panem Mordzakiem. 
Jestem zszokowa-
ny postawą preze-
sa, który powinien 
w iedzieć,  że  n ie 
można osób, które 
potrzebują przewozu 
(uczniów i osób star-

szych) pozostawiać samym sobie. 
Kto w takim razie ma tym osobom 
pomóc? Tym bardziej, że gmina 
Łęczyca ratuje firmę pana prezesa 
przed bankructwem, ponieważ 
świadczy on usługi transportowe 
dla uczniów z naszej gminy za 
około 850 tys. zł rocznie – nie kryje 
oburzenia radny Grzegorz Góra. 
- Dziwi mnie postawa byłego 
radnego gminy Łęczyca i byłego 
kandydata do rady powiatu. Sa-
morządowiec, nawet były, nie tak 
powinien się zachowywać. 

Pozostawieni samym sobie 
mieszkańcy liczą na pomoc wójta 
gminy. - Na ostatniej sesji Rady 
Gminy Łęczyca został zgłoszony 
problem likwidacji połączenia au-
tobusowego z Kozub do Łęczycy. 
Nie ukrywam, że byłem tą infor-
macją zaskoczony, ponieważ w 
dniu 02.02.2015 r. uzgadniałem dla 
PKS Łęczyca planowany przebieg 
linii komunikacyjnej Łęczyca- Do-

brogosty – Łęczyca. W związku 
z tym, zaprosiłem na spotkanie 
władze PKS Łęczyca. Przewoźnik 
stwierdził, iż liczba przewożonych 
osób jest zbyt mała, żeby ten kurs 
był opłacalny. Minimalna liczba 
pasażerów to 12 osób. Pod tym 
warunkiem PKS może urucho-
mić kurs. Niestety gmina nie jest 
w stanie dopłacać do tego kursu 
– komentuje Jacek Rogoziński, 
wójt gminy Łęczyca. - Niemniej 
jednak, zostaną podjęte rozmowy 
z pozostałymi przewoźnikami 
działającymi na terenie gminy 
Łęczyca, w temacie ewentualnego 
uruchomienia kursu przez nich, 
na trasie Łęczyca – Witonia. Mam 
nadzieję, iż moje negocjacje do-
prowadzą do powrotu autobusu 
na trasę.

Wszyscy mają nadzieję, że po-
ranny kurs autobusu znów pojawi 
się na trasie do Łęczycy. 

tekst i fot. (MR)

Wsie odcięte od świata

Państwo Króliccy 
będą musieli wozić 

córkę do szkoły 

Problem z brakiem połączenia dotyczy 
niemalże wszystkich mieszkańców

w miniony weekend, 
jak na razie najcie-

plejszy w tym roku, łęczycanie 
mogli relaksować się przy fontan-
nie na pl. T. kościuszki. 
Miała być uruchomiona nieco wcze-
śniej, ale z powodu awarii pompy ter-
min przesunął się o kilka dni. Na razie 
będzie działała tylko w weekendy, bo 
uszkodzenie pompy wspomagającej 
filtrowanie wody jeszcze nie zostało 
usunięte. Naprawa odbywa się w 
Zielonej Górze, potrwa jeszcze co naj-
mniej tydzień. W tygodniu więc przy 
działającej fontannie nie posiedzimy. 
Sporo osób skorzystało z okazji w 
ciągu ostatnich dwóch dni.
- Dziś przechodząc przez plac zauwa-
żyłam, że fontanna została już uru-
chomiona, więc postanowiłam usiąść 
na chwile i odpocząć. Jest taka ładna 
pogoda, świeci słońce, przyjemnie 
tak sobie posiedzieć – usłyszeliśmy 
od spotkanej przy fontannie pani Ka-
tarzyny. - Lubię słuchać szumu wody 
z fontanny, jest bardzo uspakajający. 
Jeszcze nie w pełnym wymiarze, ale 
docelowo fontanna będzie działać 
do jesieni.

(Mr)
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GM. daszyna

wzdłuż starego ko-
ryta bzury bobry nie 

oszczędziły niemal żadnego 
drzewa. Pnie są obgryzione z 
każdej strony, niektóre drzewa 
już runęły w poprzek rzeki. Pro-
blem jest poważny, bo gryzonie 
są pod ochroną. jeśli nie zostaną 
przeniesione w inne miejsce lub 

drzewa nie będą ochronione, 
wzdłuż koryta bzury nie zoba-
czymy niedługo żadnego rosną-
cego drzewa.

Chronione bobry 
niszczą drzewa 
nie tylko w 
Ł ę c z y c y, 
p r o b l e m 

d o t y c z y 
wielu miej-

scowości ca-
łego powiatu. 

Szkody przez nie 
wyrządzane często 

dotykają prywatnych wła-
ścicieli łąk w okolicach koryt rzek. 
Na własną rękę nie można pozbyć 
się gryzoni. Pomocne może być 
jedynie zabezpieczenie pni drzew, 
tak by ostre zęby niewielkich 

zwierząt nie mogły ich niszczyć, 
całkowicie jednak, problemu to nie 
wyeliminuje. Zalane pastwiska i 
tereny uprawne przynoszą straty. 
Gospodarze powinni domagać się 
odszkodowania. Aktualnie wnio-
ski można składać do Regionalnej 
Dyrekcji Ochrony Środowiska w 
Łodzi. Odpowiednie dokumenty są 
do pobrania na stronie internetowej 
instytucji. 

(MR)

Przy szkole 
Podstawowej 

w daszynie powstał nowocze-
sny plac zabaw. najmłodsi już 
w dniu otwarcia sprawdzili wy-
posażenie. w obecności wójta 
gminy daszyna, zbigniewa 
wojtery, księdza proboszcza 
stanisława Mordonia, dyrekcji, 
nauczycieli, rodziców i uczniów 
nastąpiło uroczyste przecięcie 
wstęgi i poświęcenie nowego 
obiektu.

Realizacją projektu zajmowa-
ła się dyrektor szkoły, Dorota 
Podlasiak oraz wychowawczyni 
oddziału przedszkolnego, Ewa 
Morawska.

- Z okazji dzisiejszego otwarcia 
placu zabaw, pragnę wyrazić ra-
dość, iż szkoła obok okazałej hali 
sportowej, sali Radosnej Szkoły, 
wzbogaciła się o kolejne miejsce 
zabaw, które służyć będzie dobru 
dziecka. Niewątpliwie pozwoli on 
rozwijać sprawność ruchową i 
intelektualną. Pomoże zaspokoić 
naturalną potrzebę ruchu oraz 
przyczyni się do kształtowania 
właściwej postawy ciała. Służyć 
będzie rozwojowi wyobraźni i 
kreatywności. Jest to bardzo waż-
ne w kontekście obniżenia wieku 
szkolnego – mówiła dyrektor 
d. Podlasiak. - Mam nadzieję, 
że plac zabaw stanie się szybko 
ulubionym miejscem relaksu na 
świeżym powietrzu. 

W ramach projektu w gminie 
Daszyna zostały zmodernizowa-
ne i doposażone dwa Oddziały 
Przedszkolne w Daszynie i Ma-
zewie na łączną kwotę 174 249 
zł. Rodzice uczniów finansowo 
wsparli zakup części posadzo-
nych drzew. Jednym z celów 
zrealizowanego projektu było 
zmniejszenie nierówności w stop-
niu upowszechniania edukacji 
przedszkolnej. 

Po uroczystości związanej z 
poświęceniem placu zabaw, od-
były się Dni Otwarte dla dzieci 
5-letnich. Przygotowano dla nich 
między innymi: zajęcia muzyczno
-ruchowe, zajęcia warsztatowe, 
przedstawienie oraz zwiedzanie 
szkoły. (Mr)

Powiatowy urząd 
Pracy w Łęczycy rusza 

z programem specjalnym pod na-
zwą „drogowiec”, skierowanym 
do osób bezrobotnych. Program 
trwać będzie od maja do końca 
roku. adresowany jest do osób 
bez wykształcenia średniego, 
dla których stosowane usługi i 
instrumenty rynku pracy okazały 
się niewystarczające do powrotu 
na rynek pracy, bądź utrzymania 
miejsc pracy. 

- Program specjalny „Drogowiec” 
będzie realizowany we współpracy 
z samorządami powiatu łęczyckie-
go oraz z Zarządem Dróg Powiato-
wych w Łęczycy. Po przeprowadzo-
nych rozmowach z władzami gmin 
okazało się, że jest bardzo duże za-
potrzebowanie na prace związane z 
naprawą i utrzymaniem należytego 
stanu dróg i poboczy na terenie 
naszego powiatu. Ponadto, do gmin 
zgłaszają się bezrobotni mieszkańcy 
zainteresowani podjęciem pracy, 
których można objąć programem 

specjalnym. Jest on skierowany do 
osób bez wykształcenia średniego, 
u których określono drugi i trzeci 
profil pomocy, które mają problem z 
podjęciem pracy z powodu niskich 
kwalifikacji lub słabych umiejętno-
ści. Organizować będziemy staże i 
roboty publiczne – wyjaśnia Lidia 
Zięba, dyrektor PUP w Łęczycy. - 
Programem zostanie objętych 39 
bezrobotnych. Liczba ta wynika z 
ilości środków finansowych, które 
możemy przeznaczyć na ten cel. 
Całkowity koszt programu wynie-
sie 270 000 zł. 

Powiatowa Rada Zatrudnienia 
pozytywnie zaopiniowała celowość 
realizacji programu „Drogowiec”, 
niedługo PUP dokona wyboru 
uczestników. Nie będzie to proste 
zadanie. Spośród 3078 bezrobot-
nych zarejestrowanych w PUP 
(dane z grudnia 2014 r.) 38% to 
osoby, które mają określony trzeci 
profil pomocy, mogą więc się starać 
o udział w specjalnym programie. 

Oprócz „Drogowca”, w bieżącym 

roku ze środków Funduszu Pracy, 
PUP realizować będzie m.in. prace 
interwencyjne, staże, szkolenia, 
dotacje, bony stażowe (stypendia, 
dojazdy), roboty publiczne, wypo-

sażenia stanowisk pracy oraz inne 
zadania. Można się również starać 
o dofinansowanie rozpoczęcia dzia-
łalności gospodarczej.

(MR)

zabawa 
Na Nowym 

placu

„dRogowiec” z pup-u

Lidia Zięba, dyrektor PUP w Łęczycy wyjaśnia, na czym polega 
program „Drogowiec”

nad BZurą ZadomoWiły się BoBry
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Po rozbudowie 
nitki gazociągo-

wej z gminy daszyna do zakładu 
karnego w Garbalinie i podpisa-
niu w tej sprawie porozumienia 
z gminą witonia, wójt zbigniew 
wojtera wyszedł z propozycją 
budowy gazociągu w kolejnej 
gminie. Tym razem zainteresował 
tym tematem gminę Łęczyca. 

- Przedstawiłem wójtowi i rad-
nym gminy Łęczyca propozycję, 
żeby rozbudować nasz gazociąg, 
który mamy w Garbalinie na 
teren ich gminy. Jesteśmy do-
piero po pierwszej rozmowie na 
której padło wiele pytań, przede 
wszystkim o koszty i możliwość 
uzyskania dofinansowania. O 
konkretnych sumach na razie nie 
możemy jednak mówić, bo koszt 
budowy będzie uzależniony od 
długości nitki gazociągowej a 
ostateczną cenę określi przetarg 

– wyjaśnia Zbigniew Wojtera, 
wójt gminy Daszyna. - Myślę, że 
gmina Łęczyca ma duże szanse na 
uzyskanie środków finansowych 
na ten cel. W poprzednim okresie 
programowania my dostaliśmy 
dofinansowanie i uważam, że 
warto byłoby jak najszybciej złożyć 
fisze projektowe. 

Czy gmina Łęczyca skorzysta z 
możliwości? 

- Pan wójt zgłosił możliwość 
podłączenia gminy Łęczyca do 
gazociągu przebiegającego przez 
gminę Daszyna. Radni zadawali 
pytania i postanowili, że rozważą 
propozycję. Co prawda ze strony 
gminy Daszyna jest możliwa gazy-
fikacja tylko północnej części gminy 
Łęczyca, natomiast uważam że jest 
to bardzo ciekawa inicjatywa warta 
rozważenia – podsumował Jacek 
Rogoziński, wójt gminy Łęczyca.

(MR)

dobrze zorganizowani przestęp-
cy bez żadnych skrupułów okradli 
starszą kobietę w jej własnym 
domu, w dodatku tuż przed 
świętami. byli na tyle bezczelni, 
że otworzyli sobie bramę i wje-
chali samochodem na podwórko. 
Pieniądze odkładane od kilku lat 
przepadły bez śladu. 

W miejscowości Podgórzyce doszło 
do dramatycznego wydarzenia. - To 
cud, że żyję, mogli mnie zabić – ko-
mentuje z drżeniem w głosie okra-
dziona kobieta. - Było około godziny 
15, wyszłam z domu na chwilę do ga-
rażu, nie zamykałam drzwi na klucz, 
nigdy tego nie robiłam. Usłyszałam 
ujadanie psów i jakiś hałas, więc 
zaczęłam wracać do domu. Jestem 
schorowana, trudno mi chodzić, dla-
tego trochę to trwało zanim wyszłam 
z garażu. Na podwórku zobaczyłam 
brązowy samochód, siedziało w 
nim dwóch mężczyzn. Kolejnych 
dwóch wybiegło z mojego domu, 
mieli w rękach długie kije, niestety 

nie widziałam twarzy, nie potrafię ich 
opisać. Gdybym była w tym czasie w 
domu, mogliby mnie dotkliwie pobić 
lub nawet zabić, z takimi zbirami nic 
nie wiadomo. 

Kobieta podejrzewa, że złodzieje 
zostali przez kogoś nasłani. Twier-
dzi jednak, że z nikim nie rozma-
wiała o odłożonych pieniądzach. 
Nie chce zdradzić, jaką sumę stra-
ciła, przyznała się jednak, że już od 
kilku lat odkładała niewielkie kwo-
ty, żeby ocieplić i otynkować dom. 
Większość potrzebnych pieniędzy 
była już zebrana. 

- Nigdy bym się nie spodziewał, 
że może dojść do czegoś takiego. 
Gdybym był w tym czasie w domu, 
może udałoby mi się ich powstrzy-
mać, choć jak mama mówi, że było 
ich czterech z kijami, to mogliby 
skatować nas oboje. Słyszałem jakiś 
czas temu, że po okolicy krążą po-
dejrzane typy, ale kto się przejmuje 
takimi pogłoskami... - wspomina 
Dariusz Starzyński, syn okradzionej 
kobiety. - Mama jest chora, oprócz 
problemów z nogami ma nerwicę, 

po tym zdarzeniu trafiła do szpitala, 
na szczęście nie stało się nic poważ-
niejszego. Niestety, o odzyskaniu 
pieniędzy możemy zapomnieć, nie 
ma rysopisu podejrzanych, mama 
nie widziała tablic rejestracyjnych 
ich samochodu. Sprawa została 
umorzona.

Trzy z pozoru agresywne psy nie-
wiele pomogły, były uwiązane. Po 
tej kradzieży, państwo Starzyńscy 
będą pamiętać o zamykaniu drzwi 
na klucz, bramę wjazdową na po-
dwórko też już lepiej zabezpieczyli. 
Sami jednak przyznają, że w ich 
domu i tak już nie ma czego ukraść, 
zostali bez pieniędzy, nie mają żad-
nych wartościowych przedmiotów. 

Jak pokazuje przykład z miejsco-
wości Podgórzyce, takich sytuacji 
nie można przewidzieć. Złodzieje 
są bezwzględni, niebezpieczni i nie 
mają żadnych oporów. Lepiej nie 
trzymać w domu większych sum 
pieniędzy. Poza tym, nie można 
ułatwiać złodziejom realizacji ich 
złych zamiarów. 

tekst i fot. (MR)

Kto na dyrektora szpitala?
Łęczyca

Łęczyca

GM. Góra św. MaŁGorzaTy

GM. Łęczyca

zakończono przyj-
mowanie doku-

mentów od kandydatów na 
stanowisko dyrektora zakładu 
opieki zdrowotnej w Łęczycy. 
wśród osób ubiegających się o 
posadę jest andrzej Pietruszka, 
pełniący obowiązki dyrektora 
od czasu, gdy andrzej olszew-
ski, poprzedni dyrektor objął 
urząd burmistrza miasta. Po 
przegranej w jesiennych wybo-
rach samorządowych nie wrócił 
do pracy w szpitalu.

- O posadę dyrektora ubiegają 
się cztery osoby, tylko jedna po-
chodzi z terenu powiatu łęczyc-
kiego i jest to obecnie pełniący 
obowiązki dyrektora, Andrzej 
Pietruszka – informuje Ireneusz 
Barański, sekretarz starostwa 
powiatowego w Łęczycy oraz 
członek komisji konkursowej. - 24 
kwietnia komisja konkursowa 

sprawdzi zgodność przedstawio-
nych dokumentów z wymogami 
formalnymi zawartymi w regu-
laminie konkursu. Osoby, które 
spełnią wymagania formalne 
zostaną zaproszone na rozmowę. 
Kandydaci będą musieli odpo-
wiedzieć na szereg pytań oraz 
przedstawić swoją koncepcję 
zarządzania i rozwoju łęczyc-
kiego szpitala. Przeprowadzenie 
całej procedury konkursowej 
zakończy się wyborem kandyda-
ta i przedstawieniem protokołu 
zarządowi powiatu łęczyckiego. 
W składzie komisji konkursowej 
znajdują się: Sławomir Biniewicz 
– przewodniczący, Monika Kilar
-Błaszczyk, Janusz Otto, Edward 
Cymmer oraz Ireneusz Barański. 
W ciągu 14 dni od daty ostatniego 
posiedzenia komisji poznamy na-
zwisko nowego dyrektora ZOZ-u. 

(MR)

gazowa propozycja z daszyny 

w schronisku mają pełne ręce roboty
schronisko dla bez-
domnych zwierząt 

ma w ostatnim czasie zdecy-
dowanie więcej pracy. wraz z 
nastaniem wiosny, zwiększyła 
się liczba psów – uciekinierów, 
które nie potrafią znaleźć drogi 
powrotnej do domu. 

Od początku roku do łęczyckie-
go schroniska trafiło kilkanaście 
czworonogów wałęsających się po 
mieście, na szczęście, właściciele 
szybko je odnajdują. Pracowni-
cy przyznają, że wiosną, liczba 
znajdowanych psów jest znacznie 
większa niż zimą. Zew natury 
skłania do ucieczek.

- Wiosną to normalne, kiedy 
suka jest w okresie rui, pies 
wyczuwa to na odległość. Ucie-
ka wówczas z posesji i biegnie 
przed siebie. Nawet, gdy nigdy 
wcześniej nie uciekł, był spo-
kojny i posłuszny, nie można 
mieć pewności, że nie znajdzie 
sposobu, żeby wyskoczyć za 
ogrodzenie lub wykorzystać 
okazję, gdy otwieramy bramę. 
Większość psów wyłapywanych 
w mieście nie zostaje długo w 
schronisku. Wczoraj trafił do nas 
biszkoptowy labrador, dziś już 
go nie ma. Właściciel wiedział, 
gdzie szukać, bo nie była to 
pierwsza ucieczka jego czworo-
noga. Zazwyczaj psy uciekają z 
podwórek na wsiach, być może 
dlatego nie są w stanie później 
same tam powrócić – wyjaśnia 
Tomasz Zacharski z łęczyckiego 
schroniska. - Czekamy na właści-
ciela dużego kaukaza, który trafił 
do nas przed świętami. Mam 
nadzieję, że szybko się zgłosi. 
Pies jest bardzo łagodny, lubi się 

bawić, od razu widać, że musiał 
być w rodzinie, gdzie są dzieci. 
Ma najwyżej 3 lata. 

Nie tylko zagubiony kaukaz 
czeka na swojego właściciela. W 
schronisku przebywa obecne 
80 psów, każdemu z nich moż-
na stworzyć dom. Adopcja jest 
bezpłatna i trwa kilka minut. W 
marcu trzy psy znalazły nowe 
schronienie, dwa kolejne zostały 

już wybrane, czekają tylko na za-
branie ich przez nowych właścicie-
li. Każdy pies opuszczający schro-
nisko jest chipowany, co znacznie 
ułatwia odnalezienie właściciela 
w przypadku ucieczki. Niestety, 
ani w Łęczycy, ani w innych miej-
scowościach chipowanie pupili 
nie jest zbyt popularne a można 
je wykonać u lekarza weterynarii.

(MR)

Młody kaukaz trafił do schroniska przed świętami

złodzieje z bejsbolami 
wjechali na podwórko

Dariusz Starzyński pokazuje witrynkę, w której jego mama 
miała schowane pieniądze



6 13 KWIETNIA 2015
Nowy 
Tygodnik 
Regionalny

reklama

w Grabowie to już tradycja

Łęczyca

święto Palanta to znana już w całej 
Polsce impreza, która każdego 
roku przyciąga miłośników tego 

sportu. Trzeciego dnia wielkanocy, 
bo tak mówią o święcie Palanta 
grabowianie, mecze rozegrały cztery 
drużyny szkolne oraz dwie drużyny 
„zawodowców”. 

Święto tradycyjnie rozpoczęła 
msza święta w kościele parafialnym, 
po której uczestnicy wraz z zapro-
szonymi gośćmi przemaszerowali 
ulicami Grabowa na pl. T. Kościuszki. 
Towarzyszyła im orkiestra dęta oraz 
mażoretki. Po oficjalnym przywita-
niu gości rozegrano mecz pokazowy, 
po nim impreza przeniosła się na 
stadion LKS Viktoria. W palanta 
grać może każdy, co udowodniono 
w miniony wtorek. Oprócz doświad-
czonych członków Klubu Palanta 
i drużyny Schlagball Cyprzanów, 

mecze rozegrali uczniowie z gmin-
nych szkół, z Kadzidłowej, Chorek, 
Grabowa, i Starej Sobótki. 

- Gra w palanta to tradycja sprzed 
wieków i do dziś jest kultywowana. 
Wywodzi się od rzemieślników i łączy 
pokolenia. Młodzież chętnie gra i do-
brze się przy tym bawi – mówi Adam 
Rapacki, „Król Palanta”. - Zasady gry 
są proste. Na dwóch przeciwległych 
polach „niebo” i „piekło” stoją gracze 
przeciwnych drużyn. Chodzi o to, by 
jak najdłużej utrzymać się po stronie 
„nieba” poprzez celne trafianie w piłkę 
palantem i ukończenie biegu.

Na grabowskim stadionie, podczas 
trwania palantowych rozgrywek, 
znane melodie grała orkiestra dęta, 
do których tańczyły mażoretki. Na 

scenie pojawił się też zespół ludowy z 
Leśmierza.

Na finał Święta Palanta mecz za-
kończony remisem rozegrały drużyny 
Klubu Palanta i Schlagball Cyprzanów. 

(MR)

już wiadomo, że straż-
nicy miejscy będą pa-

trolować Łęczycę na rowerach. choć 
jeszcze ich nie ma, plany zakupu już 
są, nawet konkretne. Pojazdy mają 
być wyposażone m.in. w sprzęt do 
udzielania pierwszej pomocy.
Urząd miejski planuje wyposażyć 
strażników w dwa jednoślady i specjal-
ne stroje do jazdy na rowerach. Choć 
łęczycki magistrat jest oszczędny w 
udzielaniu informacji na ten temat, 
dowiedzieliśmy się, że pojazdy tanie nie 
będą, cena jednego może wynieść na-
wet 2 tys. zł. Prowadzone są rozmowy, 
które mogą zakończyć się podpisaniem 
umowy i sfinansowaniem zakupu ro-
werów dla łęczyckich strażników przez 
podmiot zewnętrzny, wówczas inicja-
tywa nie obciążyłaby budżetu miasta.
 - Aktualnie pomysł wyposażenia pra-
cowników Straży Miejskiej jest w fazie 
przygotowania odpowiedniej formuły 
prawnej i technicznej. Jednocześnie 
prowadzone jest rozeznanie w temacie 
sponsoringu tego przedsięwzięcia – 
informuje krzysztofa Łuczak z urzędu 
miejskiego. 
Czy rowery mają stanowić zamiennik 
dla radiowozu? Niekoniecznie. Samo-
chód w straży na razie jest i będzie na 
pewno przez okres wakacyjny, bo jest 
potrzebny do obsługi fotoradaru. Szum 
wywołany w ogólnopolskich mediach 
za sprawą pomysłu burmistrza, aby 
funkcjonariusze nie mieli samochodu 
okazał się więc przedwczesny. Póki co, 
strażnicy czekają na jednoślady patrolu-
jąc miasto zazwyczaj na pieszo.

(Mr)

RoweRy dla 
stRażNiKówPo raz kolejny zagrali w palanta

Zawodowcy rozegrali mecz pokazowy

Grabowskie mażoretki

Zespół ludowy z Leśmierza
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Gmina daszyna jest niekwestio-
nowanym liderem w dziedzinie 
wykorzystywania odnawialnych 
źródeł energii. oprócz dwóch 
kotłowni na biomasę i lamp ulicz-
nych z ogniwem fotowoltaicznym 
na terenie gminy, także mieszkań-
cy, prywatnie, korzystają z oze.

W wielu domach zainstalowane 
są panele, umożliwiające darmo-

we czerpanie korzyści z energii 
słonecznej. Dzięki solarom, można 
sporo oszczędzić, co potwierdzają 
użytkownicy.

- Dzięki projektowi, który wpro-
wadziła nasza gmina na dofinanso-
wanie paneli solarnych, mogliśmy 
sobie na nie pozwolić. Wkład własny 
wyniósł 40 %, czyli około 4 tys. zł, 
resztę stanowiło dofinansowanie. Je-
steśmy z nich bardzo zadowoleni. W 
okresie od wiosny do jesieni, ciepłą 
wodę mamy za darmo, oszczędność 
w sezonie to około 900 zł. Solary, 
które mamy w zupełności wystar-
czają do podgrzania wody, nawet 
dla większej rodziny. Wielu naszych 
sąsiadów i znajomych także ma za-
instalowane panele, nie słyszałem, 
aby ktoś nie był z nich zadowolony 
– usłyszeliśmy od Marka Szurgota. 
- Można śmiało powiedzieć, że są 
praktycznie bezawaryjne, mamy na 
nie gwarancję 5 lat. Jeżeli nie zaczną 
szwankować, a nie sądzę, na pewno 
będziemy z nich cały czas korzystać. 
Już niedługo całkowicie zwrócą się 
pieniądze, które w nie zainwesto-
waliśmy. Decyzja o ich montażu 

była trafiona. Kolektory słoneczne są 
nowoczesnym i tanim w eksploatacji 
źródłem ciepła, do którego z pewno-
ścią warto namawiać. 

- Wykorzystywanie odnawial-
nych źródeł energii to w 100 % 
trafiony pomysł. Nasza gmina bar-
dzo aktywnie działa na tym polu. 
To, czym możemy się najbardziej 
chwalić to na pewno kolektory 
słoneczne. Wiem, że się sprawdzają 
i przynoszą oszczędności. Oprócz 
paneli w prywatnych domach, na 
terenie gminy są lampy solarne. To 
chyba już nasz znak rozpoznawczy 
– przyznaje Ewa Jakubowska. - 
Marka OZE jest znana w gminie, 
nawet dzieci w szkole podstawowej 
wiedzą czym są odnawialne źródła 
energii. Niedawno córka robiła do 
szkoły pracę na konkurs, właśnie o 
tej tematyce. 

Dzięki projektowi „Daszyna kra-
iną OZE”, gmina stała się znana w 
całym województwie. Jest kojarzona 
głównie z wykorzystywania od-
nawialnych źródeł energii poprzez 
już zrealizowane inwestycje oraz te, 
które są w planach.  

miesZkańcy chWaLą koLektory słonecZne

Jak mówią mieszkańcy, 
OZE to skrót znany nawet 
dzieciom

Na domach w gminie Daszyna, panele solarne zobaczyć można 
niemalże na każdym kroku
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d u ż y  owc z a r e k 
podhalański stał się 

ostatnio tematem rozmów na 
osiedlu przy ul. sucharskiego. 
właściciele psa są oskarżani przez 
niektórych sąsiadów, że nie dbają 
w należyty sposób o swojego 
pupila. owczarek – jak usłysze-
liśmy – całymi dniami przebywa 
na balkonie.

- Nie ważne, jaka jest pogoda. 
Nawet podczas dużych opadów 
deszczu pies jest na balkonie. Jego 
opiekunowie wcale się nim nie zaj-
mują – mówi jedna z mieszkanek 
bloku przy ul. Sucharskiego. 

Nowe boisko przy sp 4
ozorków

ozorków

ozorków

ozorków

w tym roku przy 
szkole Podstawo-

wej nr 4 powstanie wielofunk-
cyjne boisko - do gry w siatków-
kę, koszykówkę, piłkę ręczną i 
tenisa ziemnego. Ponadto starą 
bieżnię ze szlaki zastąpi nowa, 
tartanowa. zostanie także zbu-
dowana nowa skocznia do sko-
ków w dal. Prace przy budowie 
nowego boiska rozpoczną się 
latem. obecnie opracowywany 
jest projekt techniczny. 

Asfaltową nawierzchnię do-
tychczasowego boiska zastąpi 
nowa, przepuszczająca wodę, pod 
którą wykonany zostanie drenaż 
odprowadzający deszczówkę z 
płyty. Skarpa, na której znajduje 
się obiekt, zostanie umocniona za 
pomocą betonowych elementów, a 
istniejące schodki zostaną wymie-

nione na nowe, z kostki brukowej. 
Wokół całego boiska zostaną za-
montowane piłkochwyty, pojawią 
się także nowe ławki. 

Nowa płyta boiska będzie od-
powiednio pomalowana, tak, by 
wydzielić nawierzchnie do poszcze-
gólnych dyscyplin, pojawią się także 
niezbędne elementy tj. m.in. słupki 
do zawieszania siatki do gry w siat-
kówkę i tenisa, kosze do koszykówki 
i bramki do gry w piłkę ręczną.

Inwestycja realizowana jest w 
ramach programu budowy boisk 
przy każdej z miejskich szkół. W 
ciągu ostatnich trzech lat powstały 
boiska do gry w piłkę nożną przy 
Gimnazjum nr 1, Szkole Podsta-
wowej nr 4 i Szkole Podstawowej 
nr 5. Teraz czas na budowę nowo-
czesnych boisk wielofunkcyjnych.

(stop)

taksówek nie widać
Na placu Jana Pawła 
II wyznaczone zostały 

miejsca postojowe dla taksówek. 
Zmotoryzowani mieszkańcy nie 
zwracają jednak na to uwagi i parkują 
auta w miejscach zarezerwowanych. 

Być może dzieje się tak dlatego, że w 
mieście taksówkarzy jest bardzo mało. 
Postoje taxi nie są oblegane a walka 
taksówkarzy o klienta skończyła się 
już dawno temu. 

(stop)

elewacja się sypie. 
jaKie RemoNty plaNuje miasto?

wstyd – mówią 
mieszkańcy. nawet 

w centrum miasta z niektórych 
budynków odpada tynk. szare, 
odrapane i zagrzybione elewacje 
sprawiają, że pobyt w ozorkowie 
nie jest zbyt atrakcyjny. 

Wprawdzie władze sukcesywnie 
odnawiają komunalne budynki, 
to jednak większość z nich jest w 
katastrofalnym stanie. Niektóre 
kamienice o nieuregulowanym 
stanie praw-
nym niszczeją 
od wielu lat. 
Jest również 
problem z bu-
dynkami w 
których część 
jest prywatna 
a część ko-
munalna. W 
takich sytu-
acjach - jak się 
dowiedzieli-
śmy - właści-
ciele posesji to-
czą boje z OPK 
o partycypacje 
w kosztach 
niezbędnego 
remontu. 

Wiosną widok sypiących się 
kamienic jest szczególnie przygnę-
biający. 

- Dość często jestem na Wyszyń-
skiego i niestety z każdym rokiem 
pejzaż jest coraz bardziej przygnę-
biający – mówi Janina Pietrzak. 
- Jak się patrzy na te zrujnowane 
budynki, to chyba co trzecią kamie-
nicę należałby wyburzyć.

- Zadania związane z odnową 
budynków przy głównych ulicach 
powinny być priorytetowe – dodaje 

Barbara Bechciń-
ska.

Zaglądamy do 
jednego ze skle-
pów mieszczą-
cych się w komu-
nalnej kamienicy.

- Remont ele-
wacji musieliśmy 
zrobić sami – sły-
szymy od syno-
wej właścicielki 
punktu. - Nie je-
steśmy fachowca-
mi, dlatego farba 
już odpadła i wy-
gląda to fatalnie. 

Oczywiście, ponownie odnowimy 
ścianę przy wejściu do sklepu. 
Szkoda tylko, że nie ma pieniędzy 
na gruntowny remont.

Ozorkowski magistrat informuje, 
że w budżecie miasta na ten rok 
zaplanowano na modernizację 
komunalnego zasobu mieszkanio-
wego kwotę 500 tysięcy zł.  

- Miasto Ozorków złożyło 
wniosek o uzyskanie pozwo-
lenia na budowę dla inwestycji  
polegającej na pełnej termomo-
dernizacji budynku przy ul. 

Konstytucji 3 Maja 5, tj. wykona-
nie instalacji centralnego ogrze-
wania budynku, kompaktowe-
go węzła cieplnego, ocieplenia 
elewacji oraz dachu budynku 
oraz wymianę stolarki okiennej 
i drzwiowej – mówi Izabela 
Dobrynin, rzecznik burmistrza 
Ozorkowa. - Dla realizacji tego 
przedsięwzięcia miasto będzie 
się ubiegać o wsparcie finan-
sowe z Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej. Ponadto 
w budynkach wspólnot miesz-
kaniowych zaplanowano na 
rok 2015 inwestycje polegające 
na termomodernizacji oraz ma-
lowaniu klatek schodowych, 
białkowaniu piwnic, założeniu 
domofonów. Blok przy ul. Bema 
8 w br. ma być podłączony do 
sieci centralnego ogrzewania - w 
tym celu będzie wykonana przez 
wspólnotę instalacja wewnętrz-
na centralnego ogrzewania oraz 
węzeł cieplny. W blokach przy ul. 
Bema 4 i Westerplatte 6 zostaną 
ocieplone południowe elewacje 
budynków oraz dachy.

tekst i fot. (stop)

OSiedlOwa wOjeNka z pOwOdu tarzaNa

Tarzan – zdaniem jego 
opiekunów – uwielbia przebywać 
na balkonie

Owczarek podhalański, pomimo sporej wielkości, jest łagodny

Łukasz Stręk, który opiekuje się 
psem, nie kryje zaskoczenia.

- Dziwne, że żaden z sąsiadów 
w sprawie Tarzana jeszcze do 
mnie nie przyszedł – usłyszeli-
śmy od pana Łukasza. - Dbam o 
psa. Nie ma w tym nic bulwersu-
jącego, że jest na balkonie. Lubi 
jak jest na powietrzu, a deszcz 
mu nie przeszkadza. Owczarek 
podhalański nie jest pieskiem 
kanapowym i niektórzy chyba 
o tym zapominają. Oczywiście, 

codziennie wychodzę na spacer 
z Tarzanem. 

Opiekun Tarzana przyznaje, że z 
powodu psa niektórzy mieszkańcy 
osiedla ślą donosy na policję. 

- Funkcjonariusze przyszli do nas 
niedawno. Było po godz. 22. Otrzy-
mali zgłoszenie, że pies podobno 
szczeka na balkonie. Nic takiego 
nie miało miejsca. Jeśli dalej ludzie 
będą mnie oczerniać, to ja pójdę na 
policję i zgłoszę sprawę o nękanie. 

tekst i fot. (stop)

Mieszkanki rozmawiają o 
zrujnowanych kamienicach 

znany i lubiany aktor emilian kamiński będzie 
gościł ponownie w Miejskim ośrodku kultury w 
ozorkowie. 29 kwietnia o godzinie 18.00 wystąpi ze 
spektaklem komediowym “w obronie jaskiniowca”
Kobiety i mężczyźni nie mają łatwego życia, zwłasz-
cza razem. „W obronie jaskiniowca” to one man 
show, który przy kawalkadzie śmiechów widowni 
bezlitośnie rozprawia się ze stereotypami na temat 
związków, małżeństwa oraz przywar płci pięknej i 
tej nieco brzydszej.
Bilety w cenie 15 zł i 10 zł (ulgowy dla uczniów/
studentów i osób 65+) do nabycia od 15 kwietnia 
w MOK. Rezerwacje telefoniczne pod nr 42 710 31 
18/16 lub 665 17 35 86. 

Emilian KamińsKi w OzOrKOwiE
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Oryginalne potrawy 
i porady kulinarne

Rozwiązanie krzyżówki z numeru 131: Mazurki wielkanocne
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- Skarbie pójdziesz ze mną na siłownię? 
- Mówisz, że jestem gruba? 
- No dobra, jak nie chcesz… 
- I do tego leniwa? 
- Uspokój się Kochanie. 
- Uważasz, że jestem histeryczką? 
- Wiesz, że nie o to chodzi. 
- Teraz, że przeinaczam prawdę? 
- Nie, nie musisz ze mną nigdzie iść! 
- Tak??? A dlaczego Ci tak zależy, żeby iść samemu?! 

* * * 
* Przychodzi mały Jaś do szkoły.  
Ma całą opuchnięta i czerwoną twarz, pani się pyta:  
- Co się stało Jasiu?  
- Ooossss  
- No co się stało....  
- Ooooosssssaaaaa  
- Co osa? Ugryzła cię?  
- Nie, tato łopatą zabił! 

* * *
* Dowódca pyta szeregowego: 
- Co mamy napisać na twoim nieśmiertelniku, żołnierzu? 
Protestant, Katolik czy Żyd? 
- Nic. Jestem niewierzący. 
- A gdybyś został ranny, kogo powinniśmy wezwać: Pasto-
ra, księdza czy rabina? 
- Wezwijcie lekarza. 

* * *
* - Jakie były dwa najpopularniejsze imiona w PRL? 
- Iza i Ania, bo w kolejce stało się iza masłem, iza chlebem, 
iza cukrem, a w sklepach nie było ani masła, ani chleba, ani 
cukru. 

* * *
* Przyjechała teściowa i pyta zięcia: 
- Co to było takie czarne na patelni? Ledwie co to doszoro-
wałam! 
- Powłoka teflonowa, mamo... 

* * * 
* Leży żona w szpitalu po urodzeniu dziecka. 
Przybiega mąż: 
- I co? Do kogo jest podobny?!? 
- I tak nie znasz! 

zuPa z Pieczonej PaPryki z se-
reM feTa i bazylią
składniki:
•  4 duże czerwone papryki, pokrojone 

na połowy, bez gniazd nasiennych, 
albo 450 g pieczonej czerwonej 
papryki odsączonej i wypłukanej

•  2 łyżki oliwy z oliwek
•  1 grubo posiekana duża czerwona 

cebula
•  2 grubo posiekane ząbki czosnku
•  1 puszka (400 g) krojonych pomi-

dorów
•  900 ml wywaru z warzyw
•  sól i pieprz do smaku
•  2 łyżki porwanych świeżych liści 

bazylii
•  100 g pokruszonego sera feta
•  świeże liście bazylii do przybrania
etapy przygotowania: Rozgrzej pie-
karnik do temperatury 200°C. Połówki 

papryki ułóż na blasze, przekrojoną 
stroną do dołu, a następnie piecz, aż 
skórka zrobi się czarna. Odstaw do 
przestygnięcia, a potem włóż na 10 
minut do plastikowej torebki, aż skórka 
będzie łatwo schodzić. Usuń skórkę, 
miąższ posiekaj i odstaw. Oliwę roz-
grzej w dużym rondlu, smaż czosnek 
i cebulę przez 5 minut, aż zmiękną. 
Dodaj posiekana paprykę, pomidory, 
wywar i przyprawy. Zagotuj, przykryj i 
gotuj na wolnym ogniu przez 20 minut. 
Zdejmij z ognia z zmiksuj za pomocą 
blendera albo w malakserze ( jeśli 
trzeba – dzieląc na kilka porcji). Wlej z 
powrotem do garnka, dodaj porwane 
liście bazylii i rozgrzej. Wlej zupę do 
miseczek. Przed podaniem posyp po-
kruszony serem feta, przybierz liśćmi 
bazylii i mielonym pieprzem.

Pieczona cielęcina z sereM 
żóŁTyM
składniki:
•  1,2 kg cielęciny bez kości 
•  12 plasterków sera żółtego, np. 

Edamskiego MSM Mońki 
•  2 łyżki oliwy
•  0,5 l wody
•  szczypta ziela angielskiego, rozma-

rynu oraz oregano

•  sól i pieprz do smaku
etapy przygotowania:  Cie lęci-
nę opłukać pod chłodną, bieżącą 
wodą i oczyścić z błon a następnie 
przyprawić solą i pieprzem, zielem 
angielskim, rozmarynem, oregano. 
Odstawić do chłodnego miejsca na 12 
godzin. Następnie obsmażyć mięso 
na rozgrzanej patelni z oliwą i od-
czekać aż wystygnie. Patelnię po ob-
smażonej cielęcinie zalać wodą (pół 
szklanki) i gotować przez 3 minuty. 
Zalewę przecedzić przez sito, w celu 
wyklarowania, dolać pozostałą wodę 
i wymieszać. Następnie nakroić cie-
lęcinę, aby powstało 5-6 kieszonek, 
po czym nadziać je podwójnymi pla-
strami sera żółtego. Całość ułożyć w 
brytfannie, dodać zalewę i przykryć. 
Cielęcinę piec 60 minut w piekarniku 
rozgrzanym do 270°C. Upieczone 

mięso podawać na stół po ok. 10 
minutach od wyjęcia, aby pozostało 
miękkie i soczyste. Serwować na 
półmisku z dodatkami, np. pieczo-
nymi ziemniaczkami i gotowanymi 
warzywami. dobra rada: Zalewę po 
pieczeniu mięsa można wykorzystać 
przygotowując sos do potrawy. W tym 
celu do odlanej zalewy należy dodać 
100 ml śmietany 12% i zagotować 
często mieszając

Pączki z dziurką, czyli aMery-
kańskie donuTs
składniki:
•  3 szklanki mąki
•  2 łyżki cukru
•  15 g lub 1 opakowanie drożdży
•  1 jajko
•  3 łyżki wody
•  niecała szklanka mleka
•  50 g masła
•  1 łyżka rumu lub esencji waniliowej
•  szczypta soli
•  olej do głębokiego smażenia
•  cukier puder lub lukier i słodka 

posypka do dekoracji
etapy przygotowania: Są lżejsze 
od polskich pączków i mniej od nich 
słodkie. Cała słodycz zawarta jest w 
lukrze i posypce. Utrzeć drożdże z 

3 łyżkami ciepłego mleka i cukrem. 
Odstawić pod przykryciem na kilka 
minut. Jeśli używamy suchych droż-
dży dodać je bezpośrednio do mąki. 
Gdy zaczyn urośnie wyrobić ciasto z 
podanych składników poza masłem. 
Masło rozpuścić i dodać pod koniec 
wyrabiania. Ciasto jest dość lepiące, 
najlepiej wyrabiać mikserem. Ukształ-
tować kulę i zostawić do wyrośnięcia 
pod przykryciem w ciepłym miejscu 
na 2 godziny. Wyjąć wyrośnięte ciasto 
na stolnicę i rozwałkować podsypując 
mąką na grubość ok 1 cm. Szklanką 
wykrawać koła a kieliszkiem mniej-
sze otwory wewnątrz. Odstawić na 
pół godziny do wyrośnięcia. Smażyć 
w gorącym oleju raz odwracając. 
Usmażone oprószyć cukrem pudrem 
lub polukrować i posypać kolorową 
posypka.
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Historia na kółkach 
 dopisała pogoda, nie zabrakło emocji i mieszkańców.  Miłośnicy starych i zabytkowych samochodów 
nie mogli narzekać. do ozorkowa w sobotę zjechało prawie 50 kilkudziesięcioletnich pojazdów w ramach 
jednego z etapów inaugurującego sezon 120-kilometrowego rajdu „micclo 2015” zorganizowanego 
przez stowarzyszenie classic cars z Łodzi. auta można było podziwiać podczas jazdy na czas na al. unii 
europejskiej, a następnie na postoju, gdzie z bliska prezentowały się jeszcze bardziej atrakcyjnie. zlot 
odbył się pod patronatem burmistrza jacka sochy. 

Końcowe odliczanie przed próbą sportową

Ściganie między pachołkami

Panie też brały udział w rajdzie

Syrenka radziła sobie na trasie

Luksus amerykańskiego oldsmobila

Samochody cieszyły się dużym zainteresowaniem 

Jazda na czas na al. Unii Europejskiej

Urokliwa 
francuska 
„cytrynka”

Potężny silnik cadillaca 
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ozorkówElżbieta Bieńkowska, Europejski 
Komisarz ds. Rynku Wewnętrznego 
i Usług odebrała w czwartek Hono-
rową Nagrodę Polskiego Biznesu. 
Uroczyste wręczenie statuetki od-
było się w Zakładzie Grupy Tubą-
dzin pod Ozorkowem. Wyróżnienie 

komisarz Bieńkowskiej przyznał 
Polski Klub Biznesu. Nagrodę w 
ciągu 25 lat otrzymywały osoby, 
które wspierały polską gospodarkę 
-  m.in. profesor Zbigniew Brzeziń-
ski czy redaktor Jerzy Giedroyć.

(stop)

jeden z mieszkań-
ców, który niedaw-

no zadzwonił do naszej redakcji 
ws. przychodni zdrowia przy ul. 
wigury, nie kryje swojego obu-
rzenia w związku z pobieraniem 
opłat za leczenie przez lekarzy 
specjalistów. 

- Nigdy bym się tego nie spodzie-
wał, że w miejskiej lecznicy będę 
musiał w rejestracji wyłożyć kasę, 
aby być zapisanym do neurologa – 
mówi wzburzony Czytelnik. - To jak 
to w końcu jest? Mamy bezpłatną 
pomoc medyczną, czy nie? Idąc do 
miejskiej przychodni byłem prze-
konany, że wszystkie świadczenia 
są bezpłatne.

Jak się okazało, pan Włodzimierz 
musiał zapłacić za wizytę 20 zło-
tych. Za każdą kolejną tyle samo. 
W sprawie pobierania opłat za 
usługi medyczne świadczone przez 
specjalistów w przychodni przy ul. 
Wigury zostaliśmy też poinformo-
wani przez innych pacjentów. 

W rejestracji przychodni zdrowia 
usłyszeliśmy, że opłaty muszą być 
pobierane. Lecznica nie ma bowiem 
podpisanego kontraktu z NFZ na 

specjalistyczne usługi medyczne. 
Dlaczego? Na to pytanie odpowie-
dzi nie ma. 

- Staramy się o kontrakt, ale nie 
wiem jak to będzie. Nie potrafię 
odpowiedzieć na pytanie, dlaczego 
do tej pory nie udało się załatwić tej 
sprawy – mówi jeden z pracowni-
ków przychodni. 

Pacjenci, którzy poinformowali 
nas o sprawie, mają nadzieję, że w 
niedługim czasie nie będą musieli 
płacić za leczenie. Tym bardziej, że 
opłata zdaniem naszych Czytelni-
ków wcale nie przyspiesza wizyty.

- Płaci się pieniądze a na wizytę 

do specjalisty i tak trzeba czekać 2-3 
miesiące – słyszymy od pana Wło-
dzimierza. - To nie jest w porządku. 

Burmistrz Jacek Socha – jak 
informuje magistrat - oczekuje od 
nowego dyrektora przychodni, 
który został wybrany w drodze 
konkursu 20 marca i podejmie pracę 
z początkiem maja, że przygotuje 
na tyle dobrze ofertę placówki, by 
przychodnia w przyszłym roku, 
zakontraktowała z NFZ dodatkowe 
specjalizacje i tym samym powięk-
szyła zakres bezpłatnych świadczeń 
specjalistycznych. 

tekst i fot. (stop)

Państwo kaźmierczakowie nawet 
nie przypuszczali jak dużo będą 
mieli problemów po przepro-
wadzce z Helenowa pod ozor-
kowem do leśmierza. otrzymali 
od gminy mieszkanie. zdaniem 
niektórych mieszkańców po zna-
jomości. 

W tej sprawie mieliśmy niedawno 
telefon do redakcji. 

- Proszę sprawdzić dlaczego tak 
szybko Kaźmierczakowie otrzy-
mali lokal w byłej agronomówce. 
Pani Katarzyna zna dobrze wójta 

reklama

reklama

z brukseli do tubądzina 

w leśmierzu zNaleźli dOm. SpOkOju jedNak Nie mają...
Sobolewskiego i mieszkanie zostało 
załatwione po znajomości. Na ten 
lokal czekało wiele rodzin, a oni 
mają tylko jedno dziecko. Znam 
dobrze rodziny wielodzietne, które 
twierdzą, że decyzja o przydziale 
tego mieszkania była niesprawie-
dliwa – usłyszeliśmy.

Agronomówka to piętrowy bu-
dynek położony między dwoma 
blokami. Nieruchomość została wy-
remontowana i prezentuje się dobrze. 
Jednak, kiedyś – jak się dowiedzieli-
śmy – dom był zrujnowany.

- Dziwię się temu, że niektórzy 
mieszkańcy mówią o niesprawie-
dliwym przydziale lokalu. Nie ma 
tu mowy o żadnej prywacie – twier-
dzi Katarzyna Kaźmierczak. - W 
ogóle nie znałam wcześniej wójta 
Sobolewskiego a mieszkanie w 
agronomówce zostało wypłakane. 
Tak szczerze mówiąc nie mieliśmy 
gdzie mieszkać z dzieckiem i do 
wójta chodziłam wiele razy. Otrzy-
maliśmy mieszkanie do remontu. 
Wzięliśmy kredyt, który do tej pory 
spłacamy.

Mąż pani Katarzyny sam zrobił 
remont mieszkania. 

- Znam się na tym, bo jestem 
budowlańcem. Pracy był ogrom. 
Szkoda, że ludzi kole w oczy to, że 
doprowadziliśmy to mieszkanie do 
porządku. Przecież też mieli taką 
szansę...

tekst i fot. (stop)
Agronomówka po remoncie 
prezentuje się bardzo dobrze

- Najważniejsze, że mamy 
gdzie mieszkać. Ludzkim 
gadaniem nie warto się 
przejmować – mówi pani 
Katarzyna

opłaty w miejskiej Przychodni Zdrowia 

Pacjenci pytają, kiedy w przychodni 
wszystkie usługi medyczne będą bezpłatne 
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Mieszkańcy podozorkowskich 
sokolnik nie są zadowoleni 
z faktu, że muszą jeździć do 
ozorkowa na pocztę. niedawno 
jeden z ajentów pocztowych 
podjął decyzję o wycofaniu się 
z prowadzenia działalności. 
o likwidacji kiosku w którym 
znajduje się punkt inPost myśli 
również inny przedsiębiorca. 
sokolniki na pocztowej mapie 
już nie istnieją.

- Szczególnie starsi mają teraz 
ogromny problem. Nie wszyscy 
posiadają samochody i dosta-
nie się do Ozorkowa na pocztę 
jest dla starszych osób sporym 
wyzwaniem – mówi Andrzej 
Woźniak, jeden z mieszkańców 
Sokolnik.

Przed wakacjami 
rozpocząć ma się 

przebudowa ul. armii krajowej 
i konstytucji 3-go Maja, reali-
zowana w ramach narodowego 
Programu Przebudowy dróg 
lokalnych, tzw. „schetynówek”. 

Wspólny wniosek miasta i po-
wiatu zgierskiego pn. „Przebu-
dowa układu komunikacyjnego 
w północno-zachodniej części 
Ozorkowa i Powiatu Zgierskiego” 
pod koniec ubiegłego roku został 
zatwierdzony przez wojewodę 
łódzkiego i zakwalifikowany 
do dofinansowania z budżetu 
państwa. Natomiast 27 marca 
tego roku, na sesji Rady Powiatu 
Zgierskiego samorządowcy podję-
li decyzję o przekazaniu środków 
finansowych jako dotacji dla 
Ozorkowa na realizację inwestycji.

- W ramach przebudowy na ul. 
Armii Krajowej na odcinku od 
Sikorskiego do Konstytucji 3-go 
Maja i na ul. Konstytucji 3-go Maja 

od ronda Pułaskiego do granic 
miasta wymienione zostaną kra-
wężniki i chodniki – informuje 
Izabela Dobrynin z ozorkowskiego 
magistratu. - Obie jezdnie zyskają 
nową nawierzchnię, pojawią się 
nowe znaki poziome i pionowe, 
zamontowane zostaną elementy 
zwiększające bezpieczeństwo, m.in. 
azyle dla pieszych, czyli wysepki 
na środku jezdni na przejściach dla 
pieszych, dodatkowe oświetlenie 
pasów tzw. „kocie oczka” oraz me-
talowe bariery bezpieczeństwa na 
wybranych odcinkach. Na ul. Armii 
Krajowej zostaną wyremontowane 
miejsca parkingowe, a rondo Puła-
skiego zyska nowy kształt poprzez 
budowę dodatkowego pierścienia z 
kostki granitowej, co ułatwi TIR-om 
poruszanie się po rondzie. Prace 
obejmą też ulicę Mielczarskiego. 
Przy wyremontowanej w tamtym 
roku jezdni zostaną ułożone chod-
niki z kostki brukowej. 

(stop)

inwestycje drogowe 
ozorków

Na zdjęciu ul. Konstytucji 3 Maja w Ozorkowie

trzeba dbać o zdrowie 
GM. ozorków na bezpłat-

ne badania 
mammograficzne w leśmierzu 
było wiele chętnych pań. To 
bardzo pozytywny znak, bo-
wiem wcześniej mammobus 
świecił pustkami. 

- Na badania piersi przyjecha-
łam z Sierpowa. Poddaję się takim 
badaniom co 2 lata systematycz-
nie i uważam, że jest to bardzo 
ważne. Takich spraw nie można 

zaniedbywać, o zdrowie trzeba 
dbać – mówi Teresa Olczak z 
którą rozmawialiśmy przy mam-
mobusie. 

Warto przypomnieć, że pro-
gram bezpłatnych badań mam-
mograficznych kierowany jest 
dla kobiet w wieku od 50 do 69 
lat. W czwartek z takich badań 
skorzystało w Leśmierzu ponad 
50 mieszkanek regionu. 

(stop)

Teresa Olczak bada się systematycznie

likwidacja poczty. teraz z Sokolnik do Ozorkowa

Ten kiosk już wkrótce najprawdopodobniej przestanie istnieć

Ajent zrezygnował z prowadzenia w Sokolnikach poczty

Jak łatwo się domyślić, ajent 
który podjął decyzję o likwida-
cji punktu pocztowego przy ul. 
Sokolnickiej, nie czerpał z tytułu 
prowadzenia takiego biznesu 
dużych korzyści finansowych. 

O problemach wynikających 
z małej liczby klientów mówi 
Jarosław Czapliński, właściciel 
kiosku przy ul. Jagiellońskiej. 

- Najprawdopodobniej w ciągu 
najbliższego miesiąca kiosk zo-
stanie zlikwidowany – usłyszeli-
śmy. - A wraz z nim także InPost.

(stop)

masZyna Wciągnęła PracoWnika 
ozorków choć od dramatu 

minęło już trochę 
czasu, wciąż nie milknie dysku-
sja na temat śmierci 57-letniego 
stanisława f., mistrza zmiany 
w przędzalni przy ul. wyszyń-
skiego. śledztwo prokuratury 
ujawnia coraz to nowe fakty. 

Tuż po godzinie 7.30 rano 
jeden z wałków zespołu zgrzeb-
nego maszyny przędzalniczej 
wciągnął fachowca, który w 
ozorkowskim zakładzie pracował 
od wielu lat. To zastanawiające, 
dlaczego doszło do tej tragedii. 
Jak udało nam się dowiedzieć 
Stanisław F. ze Zgierza uczył 
zawodu przyszłego młodego 
adepta dziewiarstwa. Czy mistrz 
się zagapił? A może maszyna nie 
była w należyty sposób zabezpie-
czona? Pytań jest wiele. 

- Zgierzanin rozpoczął pracę 
o 5 rano – mówi Jolanta Wódka, 
szefowa prokuratury w Zgierzu. 
-  Część pracowników zakła-
du w Ozorkowie została już 
przesłuchana. Niestety, żaden z 
przesłuchanych do tej pory pra-
cowników nie powiedział nam w 
jaki sposób mogło dojść do tej tra-
gedii. Ustaliliśmy, że Stanisław 
F. został wciągnięty przez wałek 
pracującej maszyny. Policjanci, 
którzy przyjechali na miejsce, za-
uważyli obok maszyny ochronne 
rynny. Być może były to właśnie 
części maszyny, które zostały 
zdjęte i przez to przędzarka mo-
gła pracować nawet podczas jakiś 
drobnych zmian dokonywanych 
przez pracownika. Razem z 
naszym śledztwem swoje docho-
dzenie prowadzi też Państwowa 

Inspekcja Pracy. Chciałabym 
jednak podkreślić, że na tym 
etapie nie można jeszcze stawiać 
stuprocentowych wniosków. 
Śmierć pracownika mogła być 
spowodowana niewłaściwym 
zabezpieczeniem maszyny, ale 
mogła również wynikać z winy 
samego pracownika. Zlecona 
została sekcja zwłok.

Policjanci, którzy zostali wezwa-
ni do przędzalni, zastali przera-
żający widok. Na wszelką pomoc 
było już za późno. Pracownik 
przeszedł przez całą maszynę. Jego 
ciało zostało zmiażdżone. 

- Aż trudno mówić o tej tragedii 
– usłyszeliśmy od jednego z kole-
gów Stanisława F. - To był facho-
wiec, znał się na robocie. Wszyscy 
jesteśmy wstrząśnięci. 

- O mistrzu zmianowym mogę 
powiedzieć, że był pracownikiem 

sumiennym. To pierwsza taka 
tragedia w naszym zakładzie. Za-
trudniamy ponad 70 pracowników 
– dodaje kierownik.

Z właścicielem przędzalni nie 
udało nam się porozmawiać. 

Prokurator Wódka twierdzi, że 
w ciągu ostatnich kilku lat gwał-
townie wzrosła liczba tragicznych 
wypadków w zakładach pracy w 
naszym regionie. 

- Oprócz tej sprawy, wciąż 
zajmujemy się tragicznym wy-
padkiem w podozorkowskiej 
miejscowości do którego doszło 
10 grudnia na terenie zakładu 
produkującego włókninę (o spra-
wie pisaliśmy w Reporterze). 
Pracownik naprawiający maszy-
nę został wciągnięty przez rolki 
szarpaka. Pomimo wysiłków le-
karzy, nie udało się go uratować. 

(stop)

Zgierska prokuratura rozpoczęła dochodzenie ws. tragicznej 
śmierci w przędzalni 
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tekst sponsorowany

w forum inicjatyw Twórczych 
w Parzęczewie odbyło się wiel-
kanocne widowisko obrzędowe 
przygotowane przez dzieci ze 
szkoły Podstawowej w chocisze-
wie, ich nauczycielki, muzyków, 
prezes fundacji rozwoju Gmin 
„PryM” jolantę Pęgowską i 
instruktorkę śpiewu annę szo-
szkiewicz. 

Inscenizację udało się przygotować 
dzięki projektowi unijnemu, który 
zrealizowało Stowarzyszenie Przy-
jazne Wsie: Chociszew, Mikołajew, 
Pustkowa Góra o wartości 36 tys. zł. 

- Pomimo, że na przygotowa-
nia mieliśmy zaledwie półtora 
miesiąca udało nam się stworzyć 
niezwykłe widowisko – mówi 
prezes stowarzyszenia Donata 
Bugajska. Artyści wystąpili w 
kunsztownych strojach ludo-
wych, a scenę zaaranżowano na 
IX-wieczną wiejską izbę, śpie-
wano pieśni ludowe znanego 
polskiego etnografa, folklorysty 
i kompozytora Oskara Kolber-
ga, a na finał dzieci odtańczy-
ły polkę. O profesjonalizmie 
przedsięwzięcia może świad-

czyć fakt, że specjalnie na tę 
okazję, dzieci uczyły się tańców 
ludowych pod okiem artystów 
z Zespołu Pieśni i Tańca „Ma-
zowsze”. - Uczestniczyliśmy 
w warsztatach tanecznych we 
wsi Otrębusy, koło Warszawy, 
gdzie „Mazowsze” ma swoją sie-
dzibę - mówi Donata Bugajska.  
Pachnące babki wielkanocne, 
wiejski chleb, swojska wędlina i 
smakołyki przygotowane przez 
gospodynie zabrały widownię 
w klimat świąt i zobrazowały 
obrzędy wielkanocne. 

od 1 kwietnia w Gminie 
Parzęczew działa sys-
tem informacji sMs-o-
wej. Ma on na celu m.in. 
informowanie miesz-
kańców gminy o wyda-
rzeniach kulturalnych, 
eventach, spotkaniach, 
sesjach oraz o nagłych 
zmianach warunków 
atmosferycznych.

Uczestniczenie w grupie 
„sms” jest bezpłatne. Nale-
ży wysłać SMS-a pod nu-
mer 4321 o treści ugpar.
sms - opłata wg. stawki 
operatora (jak za normalną 
wiadomość sms). Po wysła-
niu wiadomości sms otrzy-
mają Państwo wiadomość 
o treści: „Dziękujemy za 
zapisanie się do grupy sms. 
Pozdrawiamy.”. W każdej 
chwili można zrezygnować 
z otrzymywania powiadomień na-
leży wysłać SMS-a po numer 4321 

o treści ugpar.-sms. Nic prostszego, 
zapraszamy do zapisywania się. 

sms-owy system komunikacji 
w gminie parzęczewObrzędowe widowisko wielkanocne 

w Gminie parzęczew

Po raz pierw-
szy tej wiosny 

na plac w centrum leśmierza 
przyjechali handlowcy. Miny 
mieli nietęgie. klientów było 
bowiem jak na lekarstwo. 

- Nie wiem, czy dalej będziemy 
prowadzić ten interes. Jest coraz 
gorzej. Handlowanie pod chmur-

ką już się nie opłaca – mówi Ewa 
Kowalska z Kutna, która wraz 
z mężem rozstawiła kramik z 
odzieżą w Leśmierzu. 

Jaki jest tego powód? Dość 
prosty. O pracę coraz trudniej. 
Ludzie mają coraz mniej pie-
niędzy. 

(stop)

Główny Inspektorat 
Transportu Drogo-

wego planuje zainstalowanie w 
województwie łódzkim jeszcze 
siedmiu fotoradarów. W Ozor-
kowie fotoradar stanąć ma przy 
drodze krajowej nr 91 w pobliżu 
ul. Podleśnej. Na tym skrzyżowa-
niu działał już fotoradar, jednak 
nie należał do ITD. W tym miejscu 
kierowcy dość często przekracza-
ją prędkość. Skrzyżowanie jest 
newralgiczne, bowiem z jednej 

strony na krajówkę wyjeżdża się 
od cmentarza a z naprzeciwka od 
strony miasta. 

(stop)
czy z elewacji nie-
których budynków 

przy głównych ulicach w mieście 
znikną szpecące banery i rekla-
my? Tym problemem zajął się 
przed wielkanocą sejm, który 
przyjął projekt tzw. ustawy kra-
jobrazowej. 

Samorządy wojewódzkie zobo-
wiązane zostały do wykonywania 
audytu krajobrazowego. Wskazy-
wane będą w nim zagrożenia dla 
możliwości zachowania wartości 
krajobrazowych oraz rekomendacje 
i wnioski dotyczące kształtowania 
i ochrony krajobrazu. Szczegóło-
we wytyczne dotyczące audytu 
krajobrazowego zawierać będzie 
rozporządzenie Rady Ministrów. 
Pierwszy taki dokument musi zo-
stać sporządzony w okresie do 3 lat 
od wejścia ustawy w życie, następne 
nie rzadziej niż co 20 lat. 

Jednostki samorządu terytorial-
nego do dyspozycji będą miały 
nowe instrumenty mające na celu 
podniesienie jakości przestrzeni 
publicznych. Rady gmin określać 
będą mogły zasady i warunki 
sytuowania obiektów małej 
architektury, tablic i urządzeń 
reklamowych oraz ogrodzeń. 
Na konkretnie wyznaczonych 
obszarach wprowadzać można 
np. zakazy lokalizacji tablic i urzą-
dzeń reklamowych oraz zarzą-
dzić wymóg dostosowania stanu 
istniejącego do założeń uchwały. 

Dokument ten będzie posiadał 
status aktu prawa miejscowego. 
Dla obszarów z zatwierdzonymi 
„zasadami i warunkami…” gmina 
dodatkowo będzie mogła wprowa-
dzić opłatę reklamową od posiada-
nia tablic i urządzeń reklamowych. 

W Ozorkowie łatwo jest się na-
tknąć na szpecące banery rekla-
mowe. Z drugiej strony niektóre 
reklamy zakrywają jeszcze bardziej 
obskurne elewacje. Nie wiadomo, co 
jest gorsze. 

(stop)

handel na placu upada
GM.ozorków

ozorków

ozorków

uwaga kierowcy! Nowe fotoradarywalka z chaosem reklamowym
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Pow. Łęczycki

Pow. Łęczycki

GM. PiąTek

Łęczyca
Łęczyca

Policjanci zatrzymali dwóch męż-
czyzn podejrzewanych o kradzież 
matiza. 8 kwietnia, kilka minut po 
godz. 19, policjanci zostali powia-
domieni o kradzieży samochodu 
marki daewoo matiz z terenu 
ozorkowa. 

Oficer dyżurny przekazał infor-
mację wszystkim patrolom będą-
cym w służbie. Zgierscy policyjni 
wywiadowcy ruszyli w kierunku 
Ozorkowa. Gdy znajdowali się już 
na terenie miasta, zauważyli jadącego 
ulicą Starzyńskiego w kierunku ulicy 
Wyszyńskiego poszukiwany samo-
chód. Używając sygnałów świetlnych 
i dźwiękowych podjęli próbę zatrzy-
mania auta. Początkowo kierowca 
ignorował polecenia funkcjonariuszy, 
ale po krótkim pościgu widząc, że 
nie ma żadnych szans na ucieczkę, 
poddał się. Akcja zakończyła się za-
trzymaniem 27-letniego kierującego 

oraz jego 30-letniego pasażera. Od 
podejrzewanych czuć było alkohol. 
Badanie stanu trzeźwości kierującego 
wykazało obecność prawie 1,5 promi-
la alkoholu w organizmie. Dodatko-
wo okazało się, że 27-latek nie posiada 

w ogóle uprawnień do kierowania 
pojazdami. Obaj mężczyźni trafili do 
zgierskiego aresztu. Po wytrzeźwie-
niu zostali przesłuchani. Za kradzież 
samochodu grozi im kara do 5 lat 
pozbawienia wolności. 

Kryminalni łęczyc-
kiej komendy za-

trzymali 22 – latka, który przewoził 
środki odurzające. Przestępstwo jest 
zagrożone karą do 3 lat pozbawienia 
wolności. Policjanci zajmujący się 
rozpracowywaniem przestępczości 
narkotykowej na początku kwietnia 
sprawdzili informację z której wyni-
kało, że 22 – letni mieszkaniec po-
wiatu łęczyckiego może przewozić 
w samochodzie środki odurzające. 

W ustalonym wcześniej miejscu na 
terenie gminy Piątek zatrzymali do 
kontroli samochód, którym kiero-
wał typowany mężczyzna. Audi A4 
podróżowało dwóch 22 – latków. 
W trakcie przeszukania jednego z 
nich policjanci znaleźli susz roślinny. 
Badanie potwierdziło, że było to 
ziele konopi. Mężczyzna w miej-
scowej komendzie usłyszał zarzut 
posiadania środków odurzających 
wbrew przepisom ustawy.

Policjanci z 
łęczyckiego 

wydziału ruchu drogowego 
prowadzili działania pod nazwą 
„niechronieni”, które skupiały się 
na pieszych i rowerzystach a więc 
wykroczeniach popełnianych 
przez i wobec tych uczestników 
ruchu drogowego. 

Bilans działań z 9 kwietnia to 
ujawnione 44 wykroczenia, w tym 
popełnione przez pieszych – 22 oraz 
zatrzymanie 4 nietrzeźwych cykli-
stów. Główne wykroczenia jakie po-
pełniają piesi to przechodzenie przez 
jezdnię w miejscu niedozwolonym i 
chodzenie niewłaściwą stroną drogi. 
Tego dnia mundurowi wyelimino-

wali z ruchu 4 amatorów jazdy na 
podwójnym gazie. Przed godziną 
7.00 rano na terenie gminy Grabów 
35 – latek kierował rowerem mając 
w organizmie ponad pół promila 
alkoholu. Czterdzieści minut później 
na terenie gminy Świnice Warckie 
kolejny cyklista miał w organizmie 
0,22 promila alkoholu. Na terenie 
tej samej gminy o godzinie 17.00 
mundurowi skontrolowali stan 
trzeźwości kolejnego rowerzysty, 
badanie wykazało 1,3 promila al-
koholu w organizmie. Niechlubnym 
rekordzistą tego dnia był kolejny 
mieszkaniec gminy Grabów, który 
kierował jednośladem mając w orga-
nizmie 2,7 promila alkoholu. 

Policjanci z Komendy Po-
wiatowej Policji w Łęczycy 

zatrzymali mężczyznę podejrzewanego 
o dokonanie rozboju i odzyskali zabrany 
telefon komórkowy. Przestępstwo jest 
zagrożone karą do 5 lat pozbawienia 
wolności. 5 kwietnia przed godziną 
16.00 dyżurny łęczyckiej komendy 
odebrał zgłoszenie, z którego wynikało, 
że przy ulicy Ozorkowskie Przedmie-
ście napadnięto na młodą kobietę i 
skradziono jej telefon komórkowy. Na 
miejsce skierowano patrol munduro-
wych. Policjanci po ustaleniu przebiegu 
zdarzenia ruszyli w pościg. Parę minut 
później mężczyzna odpowiadający 
rysopisowi agresora na widok policji 
podjął próbę ucieczki. Po chwili został 
obezwładniony i zatrzymany. W trakcie 
przeszukania odzieży funkcjonariusze 
odzyskali skradziony chwilę wcześniej 
telefon komórkowy. 30 - latek został 
osadzony w policyjnym areszcie, miał 
w organizmie 3,4 promila alkoholu. 
Śledczy w rozmowie z pokrzywdzoną 
kobietą ustalili, że idąc ulicą z kieszeni 
wypadł jej telefon komórkowy. Wtedy 
podbiegł do niej mężczyzna, odepchnął 
ją z dużą siłą, podniósł z ziemi telefon i 
uciekł. 7 kwietnia zatrzymany usłyszał 
zarzut rozboju. 30 - latek jest znany 
łęczyckiej Policji z wcześniejszych kon-
fliktów z prawem.

nawet do 5 lat po-
zbawienia wolności 

może grozić 18 – latkowi z Łęczy-
cy, który w ostatnim czasie na 
terenie miasta uszkodził cztery 
samochody osobowe. straty wy-
niosły 3 600 złotych.

9 kwietnia kryminalni łęczyckiej 
komendy, którzy pracowali nad 
ustaleniem sprawcy ostatnich znisz-
czeń w mieniu, jakie miały miejsce 
na terenie miasta wytypowali 18 
– latka. Do ostatniego zdarzenia do-
szło w nocy z 6 na 7 kwietnia przy 
ulicy Dworcowej. Nieznany wów-

czas sprawca porysował powłokę 
lakierniczą dwóch samochodów 
osobowych: peugeota i forda. Wła-
ściciele tych aut straty wycenili na 
kwotę 1600 złotych. Podejrzewany 
18 – latek podczas przesłuchania 
przyznał się do ich zniszczenia. 
Materiał dowodowy zgromadzony 
przez śledczych pozwolił na przed-
stawienie zatrzymanemu kolejnych 
dwóch zarzutów. Tym razem doty-
czących zniszczenia dwóch bmw, 
czego dokonał w nocy 16/17 lutego 
bieżącego roku. Straty wyniosły 
kolejne 2 000 złotych.

W czwartek, 2 kwietnia, 
funkcjonariusze policji i od-

działu celnego przeprowadziły czynności w 
dwóch miejscach naszego powiatu. Najpierw u 
48-letniego mieszkańca gminy Daszyna zabez-
pieczonych zostało 5160 sztuk papierosów, 5 kilo-
gramów krajanki tytoniowej i 2 litry alkoholu bez 
polskich znaków akcyzy. Wartość uszczuplenia 
podatku akcyzowego to ponad 8 tys. zł. Następ-
nie u 61-letniego piątkowianina zabezpieczono 
2040 sztuk papierosów bez polskich znaków 
akcyzy. W tym przypadku wartość uszczuplenia 
wyniosła ponad 1600 zł. Obu podejrzanym grozi 
kara do 3 lat pozbawienia wolności. 

Policjanci z Komendy Powiatowej 
Policji w Łęczycy wraz z funkcjona-
riuszami Urzędu Celnego w Kutnie 
na terenie gminy Świnice Warckie 
zabezpieczyli 32 440 sztuk papie-
rosów, 39 kilogramów tytoniu i 336 
kilogramów liści tytoniowych bez 
polskich znaków akcyzy. Łączna 
kwota uszczuplenia podatku akcyzo-
wego wyniosła blisko 200 000 złotych. 
7 kwietnia kryminalni wraz z celni-
kami realizując działania skierowane 
przeciwko przestępczości gospodar-

czej ustalili, że na jednej z posesji na 
terenie gminy Świnice Warckie mogą 
znajdować się większe ilości wyro-
bów tytoniowych bez polskich zna-
ków akcyzy. Podczas przeszukania 
pomieszczeń 48 – latka, potwierdzili 
wcześniejsze ustalenia. Funkcjona-
riusze, zarekwirowali nielegalny 
towar. Ponadto, policjanci na poczet 
przyszłej kary zabezpieczyli ponad 
8 000 złotych. Mężczyzna został za-
trzymany w miejscowej komendzie. 
8 kwietnia usłyszał stosowny zarzut.

piesi łamią przepisy

przewoził marihuanę 

Kontrabanda 
w Świnicach warckich 

Pościg w ozorkowie

młody wandal niszczył 
samochody 

ukradł telefon 
komórkowy 

i uciekł 

mniej nielegalnych używek na lokalnym rynku 
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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
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W dniu 04 kwietnia animatorzy przy 
licealnym ORLIKU zorganizowali dla 
dzieci i młodzieży Turniej Piłki Nożnej 
o Wielkanocnego Zająca. W turnieju 
wzięły udział drużyny: TPD z Łęczycy, 
Wielkanocne Baranki, oraz FC Orliki. 
Mecze rozgrywano systemem „każdy 
z każdym”. Po zaciętych i wyrównanych 
pojedynkach zwycięzcą turnieju oka-
zała się drużyna Wielkanocne Baranki. 
Drugie miejsce zajęli chłopcy z drużyny 
FC Orliki. Na trzecim stopniu podium 
stanęła drużyna z TPD Łęczyca. Z drużyn 
biorących udział w turnieju wybrano 
najlepszych zawodników. Zostali nimi: 
Kamil Dzierbicki z drużyny Wielkanocne 
Baranki, Andrzej Przybysz z drużyny FC 
Orliki, Kacper Gierowski z drużyny TPD z 
Łęczycy. Zwycięska drużyna wywalczyła 
trofeum w postaci wielkanocnego zająca 
upieczonego z ciasta. Wszyscy uczestni-
cy wielkanocnego turnieju otrzymali sło-
dycze ufundowane przez animatorów 
ORLIKA. Animatorzy: Tomasz Kieterling 
i Jerzy Banasik

Info: Starostwo Powiatowe w Łęczycy

Po dwóch dniach pasjonującej 
rywalizacji poznaliśmy piłkarskich 
mistrzów województwa łódzkiego 
do lat 8, 10 i 12. w zakończonym 
finale wojewódzkim XV edycji 
Turnieju „z Podwórka na stadion 
o Puchar Tymbarku” triumfowały 
zespoły PsP Gidle i esbank raP 
radomsko w kategorii u-8, sP 
Maków i MGuks Pogoń zduńska 
wola w kategorii u-10, a także 
sP 2 opoczno i uks sMs Łódź w 
u-12. zwycięskie drużyny u-10 i 
u-12 będą filarem reprezentacji 
województwa łódzkiego w finale 
ogólnopolskim, który rozstrzygnie 
się już 2 maja na stadionie narodo-
wym w warszawie. 

Finały województwa łódzkiego 
zostały rozegrane w dniach 23-24 
marca na murawie CHKS Łódź, 
przy ul. Kosynierów Gdyńskich 18 
w Łodzi. Zmagania dzieci były czę-
ścią prawdziwego festiwalu futbolu, 
w którym uczestniczyli rodzice, 
trenerzy oraz sympatycy piłki noż-
nej dopingujący reprezentantów 
swoich miast i szkół. Pierwszego 
dnia o miano najlepszych walczyły 
drużyny dziewcząt i chłopców w 
kategorii U-8 oraz U-10, drugiego 
na murawę wybiegły wszystkie 
drużyny do lat 12. W żeńskim fi-
nale kategorii U-8 zespół PSP Gidle 
pokonał 1-0 UKS Orlęta Wielenin. 

Janusz Pachulski, trener wygra-
nej drużyny pozytywnie ocenił 
występ zawodniczek i tegoroczną 
edycję Turnieju – Duża radość i 
duże zaskoczenie. Dziewczyny nie 
jechały w roli faworyta. Do tej pory 
zagraliśmy tylko w jednym turnieju 
i trochę potrenowaliśmy. Na co 
dzień organizujemy ogólnorozwo-
jowe zabawy z dziewczynkami, 
tak by mogły sobie pograć w piłkę. 
Stawiamy na rozwijanie zdolności 
motorycznych oraz przede wszyst-
kim dobrą zabawę. Co mogę więcej 
powiedzieć, wielka radość i zasko-
czenie z wygranej. 

Natomiast wśród chłopców zwy-
cięstwo odnieśli podopieczni Krzysz-
tofa Kowalskiego – ESBANK RAP 
Radomsko, którzy wynikiem 2-0 
pokonali MGUKS Pogoń Stalowa 
Wola i zapewnili sobie miejsce w 
rozgrywkach ogólnopolskich. Wy-
grana to bardzo fajne uczucie, bo w 
piłce nożnej dziecięcej to jest auten-
tyczna radość. Nie ma ukrywanych 
złych ambicji, wszystko jest u nich 
szczere i bardzo sympatyczne. W 
takiej kategorii wiekowej wszystkie 
mecze są trudne, jednak zabawa z 
gry jest najważniejsza. W rywaliza-
cji dziewczynek do lat 10 najlepszy 
okazał się zespół SP Maków, który 
po serii rzutów karnych pokonał 2-0 
UKS Watra Gidle. 

dyrektor zakładu karnego w 
sieradzu już po raz kolejny był 
organizatorem okręgowych za-
wodów pożarniczych. w tym 
roku, pomimo niesprzyjającej 
aury, również zostały rozegrane. 
Mistrzostwa odbyły się na tere-
nie Miejskiego ośrodka sportu i 
rekreacji w sieradzu. jednostka 
z sieradza gościła osiem repre-
zentacji zakładów karnym pod-
ległych oisw w Łodzi.

W trakcie rywalizacji wyłonio-
no Mistrza Służby Więziennej 
okręgu łódzkiego w wieloboju 
pożarniczym. Zawody przepro-
wadzono w trzech konkurencjach, 
tj. biegu sztafetowym na dystansie 
7 x 50m, indywidualnym torze 
przeszkód długości 150m oraz 
tzw. „konkurencji bojowej”. Nad 
sprawnym przebiegiem zawodów 
czuwali organizatorzy zawodów 
oraz Komisja Sędziowska złożona 
z funkcjonariuszy sieradzkiej Pań-
stwowej Straży Pożarnej. W trakcie 
sportowej rywalizacji szala wygra-
nej przechodziła z przysłowiowych 

„rąk do rąk”. Walkę o wygraną to-
czyły między sobą dwie drużyny, tj. 
funkcjonariusze Zakładu Karnego 
w Sieradzu oraz Garbalina. Finał 
rywalizacji okazał się szczęśliwy i 
przyniósł po raz kolejny (drugi z 
rzędu) zwycięstwo drużynie pożar-
niczej złożonej z funkcjonariuszy 
garbalińskiej jednostki. Drugie 
miejsce zajęli funkcjonariusze z Sie-
radza, natomiast na trzeciej pozycji 
uplasowali się funkcjonariusze z 
Zakładu Karnego nr 2 w Łodzi. W 
trakcie spotkania integracyjnego, 
które podsumowywało przebieg 
piątkowej rywalizacji, zawodnicy 
wszystkich drużyn mieli szansę 
wymiany uwag, które dotyczyły 
przebiegu zawodów. Drużyna 
Zakładu Karnego w Garbalinie po 
raz kolejny będzie reprezentować 
Okręgowy Inspektorat Służby 
Więziennej w Łodzi w zawodach 
ogólnopolskich. Zawody centralne 
w wieloboju pożarniczym rozegra-
ne zostaną w ODK SW w Suchej w 
dniach 13 do 15 kwietnia.

info: ZK Garbalin

wilsoN Kids cup Łęczyca opeN – 2015

cykL ZimoWy - haLoWy + masters

wilson kids cup Łęczyca open 
edycja Vi - to cykl turniejów 
tenisowych dla dzieci 6-10 lat, 
Programu PzT – warszawa oraz 
Ministerstwa sportu i Turystyki 
– Tenis 10, który zapoczątkowa-
ny został w 2010 r. 

Tym samym z nowym rokiem 
rozpoczęła się VI Edycję, czyli 
rozgrywki organizowane są już 6 

rok z rzędu. Przez ten czas w hali 
oraz na kortach otwartych odbyło 
się w Łęczycy ok. 50 turniejów. 
Od stycznia 2015 r. impreza stała 
się cyklem halowym 3 turniejów: 
styczeń - marzec, który zakończo-
no w niedzielę 29.03, czwartym 
turniejem dla 8 najlepszych dzie-
ci w każdej kategorii wiekowej, 
które zgromadziły największą 
liczbę punktów w 3 wcześniej-
szych imprezach. W sumie 
uczestniczyło w zawodach ok. 60 
dzieci z różnych miast Polski. W 
ostatnią niedzielę marca, tj. 29.03 
odbyła się finałowa rywalizacja 
dla najlepszej 8-emki w każdej 
kategorii, czyli MASTERS. Dla 
zwycięzców i uczestników MA-
STERS – Wilson Kids Cup Łę-
czyca Open – cykl halowy 2015r. 
zostały przygotowane ładne, 
szklane trofea, medale i koloro-
we dyplomy oraz bardzo cenne 
nagrody rzeczowe w postaci 
sprzętu tenisowego od WILSON 
Polska, niezawodnego partnera, 
dzięki któremu gościnna, histo-

ryczna Łęczyca stała się ważnym 
ośrodkiem na tenisowej mapie 
Polski. Rywalizacja w turnieju 
finałowym była bardzo zacięta 
i wyrównana. W kilku przy-
padkach o końcowej klasyfikacji 
musiały decydować zdobyte małe 
punkty (dzieci grały systemem 
każdy z każdym). Oczywiście 
nie obyło się bez łez z powodu 
porażek, przeplatanych okrzy-
kami radości po zwycięstwach. 
W końcowym podsumowaniu 
po wręczeniu pucharów, medali, 
dyplomów oraz nagród i prezen-
tów od WILSONA, uśmiechy na 
buziach dzieciaków zagościły już 
na stałe. Gorące gratulacje dla 
małych wzrostem, ale wielkich 
duchem, młodych tenisistów 
– za wspaniałą rywalizację na 
wysokim poziomie sportowym. 
Nadeszła wiosna, wkrótce zrobi 
się ciepło, a wtedy ożyją łęczyckie 
korty tenisowe. Następne turnieje 
już w kwietniu.

Grzegorz Jasiński 
- MMKT – Łęczyca

dzieci w wielkim finale

Najlepsi w województwie

powalczyŁy 
o zająca

Sobotni mecz zakończył się zwycięstwem dla ozorkowskich siatkarzy. 
Wynik 3 – 0 ucieszył zawodników i kibiców. Mimo że było to spotkanie 
tylko o utrzymanie pozycji, dostarczyło wielu pozytywnych emocji. 
Siatkarze Bzury okazali się niepokonani. Pierwszy set dla Bzury 25:20, 
drugi set dla Bzury 25:10, trzeci set 25:13 dla Bzury. Zwycięstwo było 
bezsprzeczne.

bzura pokonała 
sts skarżysko-Kamienna 
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nikt nie ściągnie

Psi palacz

kobiecy motor

dla człowieka-gumy

radość życia w 
każdym wieku

Mijaz to ogier pełnej krwi 
angielskiej, który do Polski 
przywędrował z Czech. 
Jego właścicielem jest pan 
Karel Rybar, a obecnie tre-
nowany jest w stajni Stara 
Owczarnia w Grabiku.  W 
sezonie 2014 Mijaz brał 
udział w gonitwach w Cze-
chach, lecz bez większych 
sukcesów. Dopiero zmiana żywienia oraz metod treningu 
pozwoliła osiągnąć tak spektakularny wynik.
Mijaz ma specjalną dietę. W sezonie 2015 Mijaz będzie 
startował na torach wyścigów konnych we Wrocławiu – 
Partynice. Niewykluczone, że podczas jednej z gonitw, 
ten wybitny ogier ustanowi nowy rekord Guinnessa, do 
którego także został zgłoszony.
Najszybszy koń na świecie ustanowił swój rekord podczas 
treningu. 9 marca 2015 wraz z dosiadającą go Karoliną 
Grochowiak Mijaz rozpędził się w pierwszym przejeździe 
do 64,5 km/h, a w drugim przejeździe poprawił do 68,2 
km/h. Co więcej, próba szybkości konia odbyła się dwu-
krotnie, raz za razem w odstępie 5 minut na dystansie 1000 
metrów na łące pod jeźdźcem o wadze 65 kilogramów, 
który nie jest jockeyem. Mijaz biegł „boso”, w zwykłym 
siodle wszechstronnym. Warto dodać, że większość koni 
wyścigowych po pierwszym przejedzie jest tak wyczer-
pana, że drugi bieg jest niemożliwy. Mijaz, nie dość, że 
nie był zmęczony, to jeszcze był w stanie pobiec szybciej.

Rekord na najszybszą toaletę to bez wątpienia jeden z naj-
dziwniejszych wynalazków, o jakich zdarzyło nam się do tej 
pory pisać. Jak widać, ludzka pomysłowość nie zna żadnych 
granic 
W Sydney, kanadyjska kaskaderka Jolene Van Vugt 
ustanowiła nowy rekord świata na najszybszą toaletę 
osiągając prędkość 75 km na godzinę! Jest to aż o 7 km/h 
szybciej od dotychczasowego rekordu pobitego przez 
Włochów. Rekordową toaletę zamontowano na dziwnie 
wyglądającym czterokołowym pojeździe wyposażonym 
w niewiele ponad silnik, siedzenie i kierownicę. Jak widać, 
nie przeszkodziło to jednak 31-letniej kobiecie rozpędzić 
się do niebywałych prędkości.
- Jestem w Australii zaledwie od wczoraj i od razu wylą-
dowałam na toalecie - śmieje się kaskaderka. Pani Van 
Vugt ma już 
na  konc ie 
ca łą  se r ię 
r e ko r d ów. 
Przykładowo, 
jako pierw-
sza kobieta 
na świecie 
w y k o n a ł a 
salto do tyłu 
siedząc na 
terenowym 
motorze

Gen ł ysie-
nia można 
odziedziczyć 
również po 
matce,  lu-
dz ie  ma ją 
t y le  samo 
włosów co 
szympansy, 
a przeciętna 
osoba traci 
codziennie 
około kilku-
d z i e s i ę c iu 
włosów.
Łysienie typu męskiego dotyka także kobiety - mogłoby 
się wydawać, że łysienie typu męskiego (jak sama nazwa 
wskazuje) jest dolegliwością doświadczaną wyłącznie przez 
mężczyzn. Okazuje się jednak, że problem ten stosunko-
wo często dotyka również przedstawicielki płci pięknej. 
Łysienie zazwyczaj doświadczane jest przez kobiety w 
okresie menopauzy.
Kobiety mogą mieć brody - dolegliwość objawiająca 
się nadmiernym owłosieniem twarzy i ciała nosi nazwę 
hirsutyzm. Rozwój tej przypadłości związany z podwyż-
szonym poziomem androgenu, czyli męskiego hormonu 
płciowego. Nadmierne owłosienie ciała jest problemem 
dotykającym zarówno kobiety, jak i mężczyzn.


